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V i z s g á l j a csak meg f o g a i n a k 
belső oldalát is! Mert rendszerint a 
fogak mögött húzódik meg a vesze-
delmes fogkő és ott végzi romboló 
munkáját. Fogait nemcsak fehérré, 
hanem f o g k ő m e n t e s s é is teszi: 

P 
I eHér fog -

mindig egészséges fog? 
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Az igazi asszony, aki meg van róla győződve, hogy minden nő szép lehet.— 
Kezeléseinek és készítményeinek hatása kitűnő nevet biztosított neki a szépségápolás 
tekintetében. — A világ minden részében lévő szalonjait előkelő neves urinők láto-
gatják és naponta százával érkeznek levelek hölgyektől, akik házikezeléseit követik.— 
Módszere egyéni, kezelései és készítményei minden tipusu arcra vonatkoznak és 
minden problémát megoldanak.—Nem ígér csodákat egy éjszaka alatt, de azok a 
nők, akik magukat kezeibe adják, ugy találják, hogy természetes, intelligens módszerei 
több szépséget adnak, mint amennyit valaha is reméltek. 

Elizabeth Arden készítményei kaphatók : 
Kosztelitz Párfumeriákban 

Váczi ucca 18 • Dorottya ucca 12 • Cálvin tér 4 • Lipót krt. 26. 
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A kávéhá 

À bejárai 

\ G r i l l 

A konyha 

(Seidner 
felvételei) 

CCz áfááiuvufa&eit 

£mûe 

kávéház 



CORVIN 
A JO MINŐSEGEK ARUHA7A 

Három 
tavaszi 
modell 

Tavaszi kabát , jó 
minőségű szövetből, 
divatszínekben 

P 3 7 * 5 0 
P e d a l i n - k a l a p , 
elegáns, Ízlésesen dí-
szítve, bélelve 

P 7 * 8 0 

Szövetruha, puhaesésű, kitűnő minő-
ségű anyagból, behúzott gombokkal, 
műselyem O e p e de chine-sállal divat-
színekben P 3 9 * 5 0 

Tavaszi kabát , puha gyapjúszövetből, 
műselyem Crepe de chine-béléssel, rag-
lánszabásban, divatszínekben P 55*— 
Pedal in-kalap, a legújabb divatfazón-
ban, különleges szallagdísszel P 7 . 8 0 
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BULLA ELMA ÉS PEÉRY PIRI 
Belvárosi Színház: »Édes Anna« 



NAPLÖ. 

Naplót írni szomorú dolog, s amint 
előremegyünk az életben, egyre szomorúbb 
lesz. Az ember ilyenkor állapítja meg nap-
jainak minden tévedését, följajdulnak a tel-
jesületlen maradt kívánságok, az elrontott 
lehetőségek, megérezzük a ferde helyzeteket, 
megtapogatjuk életünk börtönfalait. Lassan-
ként rájövünk, hogy minden élet olyan, és 
napról-napra olyanabb lesz, 

mint kártyában volna egy pasziánsz, 
mely nem akar kijönni semmikép . . . 
— Pedig milyen jól indult! — sóhajtunk 

ilyenkor. Es kedvünk támad a napló helyett 
inkább memoárt írni. Emlékiratot ifjúsá-
gunk boldog nap ja i ró l . . . Ez éppen ellen-
tétes műfa j a naplóval! Naplót a fiatalok 
írnak, akik még nem rontották el életük 
pasziánszát, remélik, hogy előbb-utóbb kijön. 
A megvert hadvezértől ne várjátok, hogy 
följegyezze vereségeit, szép sorjában 
estéről-estére. 

es 

ILDIKÓ BARÁTNŐI. 
Ma megkérdez-

tem Ildikót, amint 
hazajött az iskolá-
ból: 

— Ki a legjobb 
barátnőd! 

— Nekem nin-
csen legjobb barát-
nőm, — felelte. — 
Mind egyforma. 

Egy kicsit gon-
dolkozott, s aztán 
hozzátette: 

— De van egy 
legrosszabb barát-
nőm. 

úJfori^ma. 

<77 mágnes fölemeli a ro-
kon fémet, s asztalon hagyja 
a papírszeletet, — pedig <95 
könnyebb. 

STILUS. 
Némely író stílusa 

olyan mint ... Ez egy 
csokoládé-hasonlat lesz. 
A csokoládé-szeleteken 
betűk szoktak lenni, 
szép, kiemelkedő, dom-
bormívű betűk... 

Némely író stílusa 
olyan, mint egy darab 
csokoládé, amit egy gye-
rek addig nyalt és szo-
pogatott, míg a betűk 
olvashatatlanokká vál-
tak. 

YERSTÔREDËK. 
Milyen lesz majd öregséged1 
Tán mint sanda puritán, 
fordulsz meg az utcán minden 
ellengő kis pár után. 
Avagy méla agg leszel, ki 
elmereng egy álmon, ah! 
s krónikákat zár magába, 
mint eleven almanach... 

6 



ÉRZELMI HALLUCINÁCIÓ. 

Ilyen is van. Az ember érzel-
meket is hallucinálhat, éppúgy 
mint látványokat és hangodat. 
Ezeket az ember nem igazán érzi, 
csak képzeli. Néha tudja is, hogy 
képzelődés, néha azonban való-
sággal el is hiszi magának amit 
hallucinál. Néha például oly .jók-
nak érezzük magunkat, nemes-
lelkűeknek, pedig csak halluciná-
ció az egész. Néha azt hisszük, 
gyilkolni tudnánk, pedig nagyon 

jól tudjuk, hogy nem tudnánk. 
Igen gyakori hallucináció a kép-
zelt őszinteség. Az ember oly 
őszintének érzi magát, oly nyilt-
nak, egyenesnek, hogy a legna-
gyobb hazugságokat képes mon-
dani, minden lelkifurdalás nélkül. 

Az érzelmi hallucináció a mel-
lett ragadós is. Népszónokok 'ezt 
nagyon jól tudják, s iparkodnak 
magukat fölszerelni a bacillusok-
kal. 

A politikai és tömegérzelmek 
nagyrésze ily hallucináció. 

NURSERY RHYMES. 

A kislányom angol 
gyermekverseket tanul 
egy kedves, szőke 
misstől. Csodálatosak 
ezek a brit dajka-
rímek: bűbájosán ér-
telmetlenek, grotesz-
kek, mosolygók, hun-
cutok és együgyűek 
egyszerre, akár egy 
maszatos gyermekarc, 
mely kéményseprőt 
játszik. Nem találom 
bennük, mint más né-
pek gyermekverseiben, 
a felnőttek szellemi 
nyomait, a lapos okos-
ságot, a szánalmas 
céltudatosságot. Való-
ságos világirodalmi 
unikum ez, sehol má-
sutt nincs hasonló. Az-
azhogy mégis. Amint 
hallgatom a kedves és 
furcsa rímeket, rájö-
vök, hogy a mi ma-

gyar gyermekszobánk 
ismer ilyeneket. Nem 
a fémjelzett, köny-
vekben kinyomtatott 

gyermekirodalomra 

a kislányom 

gondolok, még ke-
vésbbé az olvasóköny-
vek versikéire, ha-
nem azokra az egé-
szen értelmetlen és 
megvetett kis mondó-
kákra, amikre mind-
annyian emlékszünk 

gyermekkorunkból, 
mint például »Egy-

l&szer volt egy ember, 
Szakálla volt kender«, 
vagy, mondjuk: Â bé 
ab, Vaskalap, Ne nyúlj 
hozzá, megharap«. 

Milyen szép volna 
egyszer fezeket a ked-
ves magyar dajka-
rímeket összeszedni és 
kiadni valami szép 
groteszk illusztrációk-
kal egy olyan édes, 
tarka és bolondos 
könyvben, amilyenből 
az én kis Ildikóm be-
tűzi most a furcsa an-
gol ritmusokat. 
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HatOany £ili 
— S Z Í N H Á Z I L E F E L E — 

KATICA: Hát fel van 
mondva. . . 
•Árpád Margit, Fenyő 

Emil, Peéry Piri 
Belvárosi Szinbáz: 

»Édes Anna« 
(Angelo foto) 

Kosztolányi Dezső egyik leg-
szebb művét, az Edes Annát mu-
tatta be a Belvárosi Színház. A 
költő, korai és tragikus halála 
előtt írta meg a darab scenáriu-
mát, melyet most Lakatos László 
dramatizált, kegyelettel, finoman, 
érdekesen. Ránk valami egészen 
leírhatatlan hatást gyakorolt Edes 
Anna tragédiája. A mesét ugy-e 
ismerikf Edes Anna szegény, alá-
zatos, szorgalmas, édes kis pa-
rasztlány, mindenes cseléd egy 
budai miniszteri tanácsosné, Vizi 
Kornélné méltóságos asszony há-
zában. Az asszony hírhedt cseléd-
nyúzó, halálra dolgoztatja, agyon-
szekirozza Annát. A fiatalúr meg-
ejti és elhagyja. Egy derék ké-

ményseprőmester megkéri a lány 
kezét, elvenné gyerekestől, sze-
retné, megbecsülné, Viziné azon-
ban rábeszéléssel, hisztériás jele-
netekkel, nyers erőszakkal tartja 
vissza a lányt a házasságtól. Anna 
élete oly kilátástalan, reményte-
len, pokoli rabszolgasors, hogy 
csak egyképpen menekülhet: ka-
rácsony este, egy rettenetes jele-
net után, önkívületben kést ragad 
és meggyilkolja asszonyát. Aztán 
csendesen, alázatosan, panaszos 
szó, mentegetődzés nélkül a földi 
igazságszolgáltatás kezébe adja 
szegény meggyötört kis életét. 
Röviden ennyi a történet. A da-
rab főérdekessége — melynek ma 
is hatása alatt vagyunk — a két 

tökéletesen megrajzolt 
női portré. Bulla Elma 
és Peéry Piri, két el-
lentétes típus, két pó-
lus, mindkettő tökéle-
tes a maga nemében. 
Bulla Elmáé a megka-
póbb. Peéry Pirié az 
izgalmasabb szerep. A 
helyszerzőnél találko-
zunk először a kis cse-
léddel. Edes, szomorú, 
bámész égszín szemei-
vel, esetlen mozdula-
taival olyan, mint egy 
kis borjú, melyet most 
hurcolnak a vágóhíd-
ra! Aztán látjuk, 
amint Anna lassan ön-
tudatra ébred, amint a 



szerélem, az anyaság, a szenvedés 
asszonnyá érlelik, amint vergő-
dik, lázad, menekülni próbál, új-
ra és újra tehetetlenül összerogy. 
Reszketve, aléltan kuporog a mél-
tóságos asszony előtt, mint ahogy 
a rémült házinyúl, hipnotizáltan, 
mozdulatlanul, halálraszántan vár-
ja, mikor csap le rá az óriáskí-
gyó. Még akkor is gyámoltalan, 
amikor gyilkol, mint valami 
agyonhajszolt kis állat, mely már 
önkívületben kap az üldöző raga-
dozó után és véletlenül halálra 
találja. A méltóságos asszony 
alakjáról azt olvastam egyik-má-
sik kritikában, hogy túlzott, ilyen 
asszonyok nincsenek. Dehogy nin-
csenek! Számtalan példányban 
vannak, csak először láttuk szín-
padon. A méltóságos asszonynak 
már a maszkja is kitűnő. Hány-
szor és hányszor találkoztunk vi-
gasztalan teadélutánokon ezzel az 

ÉDES ANNA: Urli kérem, nekem gyerekem 
l e s z . . . 

Bulla és Básthy 
Belvárosi Színház: »fides Anna« 

(Angelo fotók) 

asszonnyal, úgy ahogy Peéry Piri 
ábrázolja. Vörös hajával, melyről 
kopik a festék, beesett, hisztériá-
ban villogó zöld szemeivel, agyon-
ápolt kezével, hamis elegánciá-
jávál, nőietlen alakjával. Asszony, 
aki már rég nem asszony, mert a 
férje vagy más férfi, nem törődik 
velet gyereke nincs és nincs ezen 
a világon senki és semmi, aki, 
vagy ami kitöltené üres, érdekte-
len, műveletlen, kicsinyes egzisz-
tenciáját. Úrinő! Soha nem fog-
lalkozott semmivel, legfeljebb Ön-
magával. önmagával már nincs 
mit foglalkoznia, mert megszűnt 
nő lenni. Mi marad? Betegség és 
cselédkérdés. A betegség igaz és 
komoly. Ez az asszony csakugyan 
élete legkínosabb éveit éli — ál-
matlanság, fejfájás, szívdobogás, 
melyeket kapkodva gyógyít ösz-

PATIKARIUS JÁNOS: . . . te . . . te . . . ta 
miért nem csókolsz vissza? 

Bulla Elma és Báöthy Lajos 



takarékosságból, de hatalmi vágy-
ból, mert mennél nyomorultabb a 
lány, annál alárendeltebb. És mi-
lyeh igaz az a jelenet, amikor ka-
rácsonykor a szomszédasszony 
karperecórát ajándékoz szobalá-
nyának és a méltóságos asszony 
elzöldülve felkiált: mért nem rög-
tön gyémántokat adsz neki? Mert 
a méltóságos asszony aranyszalag-
gal átkötött selyempapírba bur-
kolva, azt az öreg piros kötöttka-
bátot ajándékozza Annának, me-
lyet a tavalyi cseléd kapott és 
visszalökött. Minden szava, min-
den cselekedete él ennek a méltó-
ságos asszonynak. Hányszor, de 
hányszor hallgattuk magunk is, 
amint órákhosszat monologizált a 

BÁTHORY: Sok szerencsét, kislány. 
Bársony István és Bulla Elma 

Belvárosi Szinház: »Bdes Anna« 
(Angelo fotók) 

ÉDES ANNA: SteJike, volt már magánt 
gyereke? 

Dujbukát Ilona, Bulla Elina, Simon 
Zsuzsi 

sze-visszaszedett mérgekkel. Ami 
a cselédhez való embertelen viszo-
nyát illeti, az nem olyan egy-
szerű. Gyűlöli a cselédet? Nem, 
hanem öntudat alatt irigyli. A cse-
lédnek van magánélete, mely neki 
nincs. Erről a magánéletről, azaz 
szerelmi életről tudni akar és min-
denképpen és mindenáron meg-
akadályozni. Neki nincs, tehát az 
alárendelt rabszolgának se legyen. 
A méltóságos asszony nem külö-
nösen smucig, de a cselédnek nem 
adja ki a bérét, fekete ruhát se 
csináltat neki, a saját régi holmi-
ját se adja oda. Ez az ő sportja, 
művészete, passziója, ezen az egy 
téren spórolni, spórolni nem csak 



cseléd szokásairól, sze-
relmeiről, étvágyáról, 
lustaságáról, amíg va-
lami apró képzelt bűn-
nél egyszerre elkezdte 
niagát érthetetlen és 
egészségtelen, nevetsé-
ges és borzalmas izga-
lomba montírozni, mely 
hisztériás könnyek-

. . . X bűn árnyékában 
Bulla Eima 

JRENDÖRTANÁCS03: Miért tette ezt, Édes 
Anna? 

Bulla, Baróthy, Vidor Ferike 
Bdlv&rosl Színház: »Édes Anna« 

(Angelo fotók) 

az elegáns, nemtörődöm férj, 
B ás thy Lajos a tipikus ifiúr, Boray 
az emberséges orvos, Berki a ra-
vasz cselédszerző, Baróthy a rend-
őrtiszt szerepeiben igen jók vol-
tak; de a férfiak között Bársony 
István kéményseprője nyeri el a 
pálmát. Okvetlenül megnézendő 
előadás. , - / -

be és sikoltozó dührohamba vég-
ződött. Tökéletes portré és tökéle-
tes alakítás. Egyáltalán a darab 
női szereplői ezúttal vezetnek. 
Árpád Margit a szemtelen, zül-
lött mindeneslány, Vidor Feri az 
angyalian bárgyú viciné, Dajbu-
kát Ilona és Si?non Zsuzsa leg-
elsőrangú szobalányai. Fenyő Emil 

DR. MOVISZTER: Mira menyasszony lesz, 
meggyógyul I 

Bulla Elma, Boray, Peéry Piri 



Xbolyabalmok a sarkokon. — Tenyér-
é t nagyságú kalapok a fejtetőn. — Arany- é& gyömgy-
ivat. — ScMaparelli lepkéi, miadiaírai, csigái ©9 teknősibékái. — 
ilmsztár-iautogrammok és istenszobrok az imprimén. — Csörg'ő 

üveg-virágok a reveren. — Földigérő, áttört lószőr-estélyikabátok. 
— A lüszter, mint anyagisizenzáció. — Toalett-készlet a strand-
kialapban. — Patou kollekciója. — Az imprimé konkurrense a 
gobeliniszerű hímzés1. — Újfajta tánoruhák bokorugró-szoknyával. 

Odahaza talán ,analkrocnizimusnak tet-
szik tavaszi divatbemutatóikról beszélni, 
de itt, Párizsban, tényleg- tavasz van. 
A® idő langyos, az utcasarkolkion való-
ságos ibolyahalmok állnak, a nőik kis 
kosztű motelben rójjáik az ntoát, a fej 
pedig- csaiknem teljesen szabad, csaik a 
tetején van egy tenyérnyi, saplkiasaerü 
filc vagy szalma. Nem is látni mást, 
mint aroonkíviili, honalofaot és frizurát 
teljesen szahadonhagyó kalapot. Viszont 
este, akármilyen meleg az idő, minden 
nő szibériai hideghez tervezett nierz- és 
cobol ybund áb an ül a Maxim asztalainál. 

A legtöbb nő hosszúníjú, földigérő ru-
hát visel ilyenlkor. Ha nincs ra j ta csil-
logó arany flittermellény, viagy nehéz 
exotiltous aranyhímzés, aikkor legalább 
5—6 sor gyöngy dísziti a nyaikait. Arany 
és gyöngy rendíkdvül divatos. Cartier 
egész Ikirakatot mutat széles, fonott, 
csavart arany karkötőkből és lánootoból. 
Az aranyhímzést már a nyári divat is 
átvette. Patou például egy érdekes, erő-
sen glofcnis, sötétkék organdi ikiazakot 
mutat, amelyet a legvastagabbszálú ne-
héz aranyMmzésiű pánt szegélyez. A 
szölknya természetesen, ugyanez aiz anyag, 
de rendlküvül szűk. 

Az ú j divatnak egyelőre a legelegán-
sabb éttermeikben és bárokban sincs 
nyoma. Privát nő nem látta még azo-
kat a csodáikat, amelyeket most bámul 
léleigizetvissraafojtva a szakma. A pálma 
aiz idén ismét Sckiaparellié. Állítólag az 
övé a legjobb kollekció. Annyit mond-
hatok, hogy leplkegytij tőknek őszinte 
örömüík lesz ,bedőle. Életemben nem lát-
tam miéig annyiféle és fa j ta lepkét, mint 
Sohiaparelli ruháin, selymein, (kalapjain. 
Van alz óriás halálfejes lepkétől és az 
exotikus színű tarka pilléiktől egészen 
a kis, fehér káposztalepíkéig mindenféle 
faltba a selymeken. Még gomboknak, söt 
legyeaőnefki, kalapdísznek is leplkét csi-
nál celluloidból. Szövetkabátolk) reverjéin 
ezt a motívumot alkalmazza csillogó cel-
lotfán&Zálból, estélyikaíbátok reverain pe-
dig szivárványszínű, fényes flitterből. 
Am! njem hanyagolja el a többi rovatft 
sem. Eígy felkete selytoén aranysárga 
méhecskéik! röpködnek. Az impriméitől 
pedig egyenesen a tavaszra (kell gondol-
nia az embenuelkL Estélyiruhához való 
fehér szatén anyagon, virágos áigon ülő 
életnagyságú tarika madarakat látunk, 

»Canotier« nevű divatos kalapforma. Pikéből 
készült, sötétkék és rózsaszín szalagdísszel 

(PATOU kollekciójából) 



a .kolibritől kezdve százszínű, tarka pa-
pagájig. Nappalra sötétkék vagy felkiete 
az alaip és a madaraik) fehérek. Láttam 
egy felhér organdi estélyiruhát, merev 
taft alsószoktny á val. Az organdi mintája 
előlnhátul egy-egy óriási, rákvörös lio-
rnárt mutat, az anyag1 többi részén el-
szórtan, kis tengeri moszatminták. A 
slusz rákvörös nehéz selyem. No és a 
tengerfenék egyéb csodiái! Van egy reti-
külje, amely barna antilopból (készült 
nagy csigaházat ábrázol, ezt a karra 
fűzve viselilk. Egy fekete selyemruhát 
elszórt, fehér teknősbékamotívumok dí-
szítik. Az övet elől két nagyobb teknős 
(kapcsolja össze (ez egyébként az örök 
szerelem szimbóluma Párizsban). Majd-
nem minden impriméruhájához (kis boj-
lerét készít Schiaparelli, ezt kepszierűen 
is viselik, mégpedig úgy, hogy a két 
ujijat elől átkötik a derékon s maigtát a 
bolerót» mint íkepet vészük- fel. A leg-
több gombja szintén állatmotivum, sport-
ilsosztűmökihöz a gomb kosfejet ábrázol, 
fából vagy színes masszából, a csavart 
szarvaik aranyszerű fémből készülnek. 
Uigyaincsak goimbnalk rókafejet is hasz-
nál. 

Az imprimé, minták ötletében egyene-
sen kifogyhatatlan. A tavalyi bélyeg-
motivumok helyett címer pajzsaidat, szí-
nes szalagokat, lógó kitüntetéseket nyo-
matott a selymekre. Egyenesem szenzá-
ciós egy rózsaszín selyem blúzanyaiga: 
ezen a világ leghíresebb filmsztárjainak 
autogrammjai láthatók. Clark öaible 
aláírása lila, Chapliné kék, Dolores del 
Rióé zöld. Van persze Q-airbo-, Dietrich-, 
Fairbanks-autogramm is a blúzanyagon. 
Sőt, a sakk barátairól sem feledlkiezifk 
meg. Egy fekete selymét fehér sakík-
figurákkal díszíti, a (kiabát gomíbja fe-
kete lalklkiból készült és a salkik lóíigu-
ráját ábrázolja. Van tarka zászlódíszes 
ilmprimiélje is, ehhez a ruhához -kis, lkék, 
szalma, girardit tervezett, elől sereg 
apró, színes zászlóval. Van egy fekete 
selyme, amelyen a minta iklassziikus gö-
rög szobrok fehér (kontúrja. Látni rajta 
Apollót, Hermest, Vernust, egy-egy cen-
tanrt, az ősz Jupitert, nimfáikat és fau-
nokat. Legüdébb hatása van egy ana-
nász-vörös alapú selyemnek, csupa élénk-
zöld levelű ananásszal mintázva. A ma-
nelkienmek, aki ebben a ruhában bejön, 
még a napernyőjét is zöld anamiászleve-
lek díszítik. Érdékes ezzel szemben, hogy 
viriágminta talán csak egy van az egész 

Strandpizsama: a nadrág kék-fehér csikós, a 
kabát kékesfehér vászon. Alatta bordó fürdő-

trikó 
(PATOÜ MODEL!,) 

(kollekcióban, az is a mező legszerényebb 
laikíója: lilavörös lóherevirág. 

(Mintegy kárpótlásiul, amiért a sely-
mek mintájánál annyira elhanyagolta a 
virágot, annál többet rakott belőle a 
kalapokra. Soha még ilyen dús viráig-
termést nieon láttam kalapokom Va® egy 
kedve® modellje, amely szabályszerű vi-
rágkosár, áttetsző, csiplkeszerü szalmá-
ból. A kosár oldala, a kalap merészen 
fejlhajtott karimája. Maga a fejrész 
nlnősen szalmából, helyette a fejtetőn 
virág van elhelyezve. Gyöngyvirág, 
pünkösdi rózsa, lila irísz, nefelejts, 
viola. Mutát olyan kosarat, amely vö-
rös rózsáikkal van teliültetve, egy má-
sikban csak lila és rózsaszín hajnallkát 
látni. Van egy kis fényes, fekete kari-
más szalmakalapja, amelyről futórózsa-
ág hajlik le, olyan természethüen, 
mintha most tépték volna a bolkiorról. 
Az egyenes Ikis giirardi kalapolkom elől, 
a (homlok fölött helyezd el a virágot. 
De — és talán ez a legmeglepőbb haj-
tása Scíhdaparelli ötleteineki — virággál 
díszíti még a kesztyűt is. Nyári imprimé 
ruhákhoz nemcsak estélyre, de délutánra 
is csulklóig érő, színes tülllkesztyűt mu-



PAT OU kollekciójára lagjellemzőbb, hogy 
emprimó helyett virágokat hímez az anyagra. 
Bs ai kabát is hímzett, a szoknya fekete sző-

vot, hólokba rakva 

tat, a kézfején virággal. Világoskék 
kesztyűn rózsaszín, hó maposr ózsa-csok rot 
látni, zöld, kesztyűn egy ág sárga vio-
lát, rózsaszínen nefelejtset. Moteóvászom 
rujhákhoz szintén ilyen díszes kesztyűket 
kreált az idlén Schiaparelli. Hogy el ne 
felejtsem, aZt az antiloplkiesztyűt is meg 
kell említenem, amelynek egyik ujjára 
kis briliáiíisgyűrüt szerelt, persze, 
strassziból. Sportruhához najgy bőrölté-
sekkel díszített antilopikesztyűlket visel-
nleik a Schidparelli-manékexieik. 

Hoigy mi a divat, a^rról ráérünk még 
beszélni, tíueirt elmúlik néhány hét, mire 
felvehetjük a rövidlkabátú, kis tavasai 
kosztümöt» amelyből az idén rengeteget 
láthatunk Schiaparellinél. Solk fékiete 
kosztümöt kreál bárok motivumú, fekete 
bőr-, vagy laikikbŐrdíszítéssel a gallér 
helyén és a zsebek ikiörül. Vannak kcez-
tűmkahátjai apró berakású, grosgradn 
reverrel. Egy derékban svejfolt, majd-

nem térdiigérő, kék toofiztű miksabáton a 
rover tűzpirosra festett rókából készült. 
De láthatudki hosszú, fekete kabáton vi-
lágoskék, sötétkék! rókarevert is. 

Sportkosztűmökhöz majdnem kizárólag 
angol twieedet hasánál Schiaparelli. 
Színösszeállítása szdkatlttniul merész. Ok-
teersárga szoknya, világoskék kábát, a 
reveren fekete lepke. Bordó szoknya, új-
vÖrös kosztümkabát. A vörös szint 
Schiaparelli a lenyugvó <nap vörös szí-
néhez hasonlítja. Ez az ő divatszíne. 
Van barna szövetruhája világoskék tea-
báttal; ikocfcàs, sárgás-zöld szolkinya ba-
rackszínű blúzzal és mlntázatlan sárgás-
zöld ikabáttaL Általában! igen gyakorii, 
hogy vagy a kaJbát, Vagy a szoknya 
kockás, esetleg diago-nál csíkozású. 

Érdékiesek a délutáni felkete szövet-
kosztümök, amelyeknek reverjét apró, 
színes iivegvirágoik, vagy ezüstös, pa-
rasztos üveggyöngyök díszítik, amelyeik 
járás közben csörögnek. Sporthoz na-
gyon divatos a sottis, hosszú, sveifolt, 
hátul slussz alatt bő tkiabát, óriási rá-
varrott zsebekkel, amelyeket, Isten tudja 
miért, egészen mélyen, majdnem a térd-
nél helyezett el. Esti kosztűmkabátnalk 
sok pepitát mutat (nappalra semmit), 
de lamé, arany- vagy ezüstalapon szí-
nes, fekete, sötétkék, vagy allklonyvörös 
kockával. Az estikabátolk divatáham 
szinte forradalmi hatású a sok színes, 
földigérő, áttört lószőrk&bát, a vörös és 
általában grellszínű, hátul rendkívül hő, 
aranyspangnival lefogott nyersselyem. 

A legérdekesebb anyagszenzáció a 
lüszter. Az, az anyag, amelyből valaha 
gyerelkikorunknalkl kötényei készültek, az 
idén elegáns délutáni kabátok omyaga 
lesz, imprimé ruha fölé. A modell, amit 
ebiből mutat, derékbam sveifolt és körös-
körül nagyon gloknis. Erdelkes, szép lés 
talán nem is túlságosan drága. Bár ezt 
a szempontot madame Schiaparelli nem 
tartotta szemelőtt, amikor a modellt 
tervezte. Kollekciójáról: az egyszerű 
tolóké délutáni rulhákról az alpakka-
selyem (kosztümökről, az édes rózsaszínű, 
világoskék vagy fehér vászonmhálkról 
ég kosztümökről külön kis studiumdkiat 
lehetne írni. 



Pár szút még a stranddivatról. A fej-
nél'kiili, széles, óriás szalmalkal apókban, 
a mexikói sombrerofcban, kuliszerű vá-
szonnadrágban, gloknis vászon strand-
kabátokban, karra fűzött, furcsa kis 
napernyőikkel, úgy járkálnak a imaneke-
nielk, mintha nem is a vendametéri sza-
lóniham, hainem a cannesi plageon sétál-
nának. Egyik hölgy tréfásan leveszi na-
turszínű kalapját, elhúzza a magas fej-
tető piros zipzár-díszét és kiderül, hogy 
a kalap fejében, tükör, púderpuffnd, 
mondhatnám, egész kis toalettasztál van 
beépítve. 

De Schiaparelli helyett talán, a soklkial 
reálisabb Paíow-kollekcióról beszél nénik 
egy kicsit. Remek, fiatalos szövetruhái 
vanmalk. Divatszíne az ombrebleu — a 
sötétkék. Ezt mindem esetben rózsaszín-
nel díszíti. Berakott, itoólos, egyenes 
saoiktoyás, kis kék szövetruhái rózsaszín 
gallérral; és övvel, vagy betéttel olya-
niolk, hogy m iskoláslány és a legmondai-
nebb divathölgy is elragadó benne» Har-
madik színe a bleu romance, kissé söté-
tebb és élénkebb, mint a levendula. Es-
télyiruhának egyenesen elragadó. Patou 
kollekciójában találkoztam az Amprimé-
niek egy félelmetes Ikonlkurnensével, a 
hímzéssel. Gyönyörű színű és rajzú virá-
gok, egész kis hímzett tájképek díszítik 
% ruhákat és kabátot. Némely kabát 
láta messziről a legfinomabb régi fran-
cia gobelinhímzésű bútoranyagra emlé-
keztet. Masnival, virágfüzétfefekel kere-
tezett Ms tájképeket, francia pásztorje-
lenetelkiet ábrázolnak ezelk a hímzések. 
Egy inatur®z£hü nyersselyem1 estélyiruhá-
ja, szűk szoknyával, a ruha hosszán le-
futó, nagy lila és piros hímzett Virág* 
fűzérrel felejthetetlenül széjp. 

Imprimé ihelyett Patou solki pettyes 
anyagot hoz. Apró, fehérpettyes 'kék se-
lyem angolruhát mutat, a ruhával egy-
forma hosszú, evoifolt, pettyes selyemka-
báttal, amelyet a széles rózsa rüs úgy 
szegélyez, mintha prém volna. Érdekes 
a sok négyszögletű kivágás, az elől nyi-
tott, de slusszban összegombolt kabát, 
amely alól (kilátszik a ruha rendszerint 
elütő színű szoknyája. Patou ismét sofe 
csípőiigérő kepet ás rövid bolerót hoz. 

Általában lényegbevágóan újat, vala-
mi olyant, amire aat mondhatnók, hogy 
ez még nem volt, nem hoz a divat. Ki' 
véve talán egy egészem újfaj ta hosszú-

Fehér kreppe« selyem vacaorázóruha, ibolya-
csokros kalappal. A szoknya vonala Jellemzi 

PATOU idei divatirányát 

ságú estélyi-, Inkább támoruhát. Ez a 
rulha hosszabb a délutáninál, de nem ér 
Iboikáig. Olyan, mintha bokorugró-
szoknya volna, mert majdnem valanaeny-
nyi ilyen modell taft alsóval, vagy ló-
szőrrel van alul kitartva. Patou »tán-
colni megyeik'« -ruhának, keresztelte az 
ilyen, színes virágokkal telehímzett, fe-
kete organdi-kreációt. Schiaparellinél 
szfitntén rengeteg selyemorgandit látni, 
eze&iet többnyire színes fémcsiikok szö-
vik át. 

Tekintve, hogy nálunlki este lényegesen 
kevesebbet táncolnak, mint Párizsban, 
ennjek a ruhatípusnak otthon nem jóso-
lok túlságosan nagy jövőt. 
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HÁROM SZÍNÉSZNŐT FEDE-
ZEIT FEL HÁROM HŰHAP 
ALATT JOE PASTERNAK 

HOLLYWOODBAN 
Joe Pasternak legfőbb 

szenvedélye a sztárvadá-
szat, Tudni kell róla, hogy 
minden filmjében vari 
egy-két felfedezettje és 
különös érdeme, hogy le-
hetőleg magyarokat sze-
ret felfedezni. Tekintettel 
arra, hogy azokról a ma-
gyarodról, akik Hollywood-
ban vannak, már lekésett 
(bár van egy bizonyo« 
Ga-ál Franciska nevezetű, 
aki szintén neki köszön-
ftueti filmkarrierjét), Joe 
Pasternak most az amerl-
tui lányok között kutat, 
jfcfintartózkodásának első 
IR&fom hónapja alatt há-
rom amerikai lányt fede-
mût fel. 
^Mindhárom gyönyörű. 
Az egyik Diana Durbin, 
tizecaö téves szépség, aki 
úgy énekel, mint a Metro-
politan legjobb énekesnői, 
a másik Barbara Read, aki 
olyan bájos, mint Lilian 
Gish volt; a harmadik Nan 
Grey, aki nagyszerűen 
táncol és énekel. 

Három felfedezettjének 
természetesen azonnal íra-
tott egy filmet Pasternak 
— »Three smart girls« a di-
me — és azt legutóbbi 

rendező-felfedezettjével : 
Hetvry Coster-Kosterlitz'cel, 
Király Kató férjével ren-
deztette. A filmnek most 
volt a premierje Ameriká-
ban és a három sztár*úo-
vicia egyszerre futott be a 
nagy célhoz. Legközelebb 
mindegyik egyedül kap 
már sztárszerepet az új 
Joe Pasternak filmekben. 

Joe Pasternak három új fel-
fedezettje: Nan Grey. Barbara 

Read és Diana Durbin 
(Foto Unlvertiaf) 
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C M X T U D J A 

INTIM PISTA, hogy milyen szen-
zációkat tartogatnak a színházak! 

— A Nemzeti Színházban három 
színpadon készül O'Neil »Elektrá-
nak jól illik a gyász« című hatalmas 
színpadi műve, amelyet nálunk 
»Amerikai Elektra« címmel rendez 
Német Antal. Nem kevesebb, mint 
14 felvonásból áll a darab. 

— Nem lesz ez egy kicsit sokf 
— Először arról volt szó, hogy 

folytatásokban játsszák és egy jegy-
gyei két estét lehet a színházban 
tölteni. Később a rendező mégis úgy 
vélte, hogy egységesen tálalja a 
rendkívüli művet és ezért hétórai 
kezdettel adják a darabot és addig 

játsszák, *.. amíg be nem fejezik. A 
játékidő majdnem öt órát tesz ki, 
de a színház igazgatósága vacsora-
szünetet engedélyez a közönségnek. 
Lesz büffé a Nemzeti Színházban, 
de aki meleg vacsorára vágyik, el-
sétálhat a környékbeli éttermekbe. 

— A szomszédos éttermek, kocsmák 
és kávéházak bizonyára örülnek en-
nek az »egész éjszakát betöltő« új-
donságnak. 

— Németh Antal egyébként a mult 
héten a Belvárosi Színházban is töl-
tött néhány délelőttöt. Nagy elfog-
laltsága ftiellett arra is jutott ideje, 
hogy feleségének, Peéry Piroskának 
első »direktornéi« próbáit figyelem-
mel kísérje. Peéry Piroska ugyanis, 
mióta az ura a Nemzeti Színház 
igazgatója lett, seholsem lépett fel, 
noha több színpad hítita. 

— Mit szól hozzá, milyen lelkesen 
ünnepelté a sajtó? 

— Valóban ragyogó alakítást nyúj-
tott az »Édes Anná«-ban, de a szak-
körökben ez egyáltalán nem keltett 
meglepetést. A művésznő már a 

Gróf Esterházy Feranc, az Opera soron kővetkező magyar újdonságának, »A tzerelmeslavélcnak 
komponistája szombaton megjelent dalművének első színpadi próbáján. 

Az asztalinál ülnek: gróf Esterházy Ferenc és Réthy Eszter, a főszereplőnő, Szabó Ilonkfc, Kóréh 
Endre, Kerekes János, Bársony Dóra, Halmos János, iíj. Oláh Gusztáv, Rékay András, Fóth* János, 
Komáromy Pál, Budánovllos Mária, Turi G'zella, Ráday László, Szilvássy Margit, Sárdf János, 

Bazilidesz Mária és Kornay János 
(Vajda M. Páll foto) 

17 



Peéry Piri, a hét legörvendetesebb színházi 
meglepetése az Édes Anná-ban 

(Angelo foto) 

sorra tűzni »A néma leventét« Bajor 
Gizi nélkül, miután a művésznőt a 
Nemzeti Színház nem engedi át. Azt 
hiszem megtaláltam a megoldást. 
Boldogan beleegyezem abbat hogyha 
majd reprízre kerül a sor, Tasnády 
Mária játssza Zilia szerepét.« 

— No és mit válaszoltak a direk-
torok? 

— örömmel fogadták az indít-
ványt. Heltai Jenő még azt is hozzá-
tette, hogy Tasnády Mária feltűnően 
hasonlít Hatvany Valériához, »A 
néma levente« bécsi hősnőjéhez, aki 
szintén híres szépség. 

— Cukor György elutazott Buda-
pestről? 

— Heltai Jenőéknél fogyasztotta 
el a búcsúebédet, töltöttkáposztát. 
Előtte való estén u Nemzeti Szín-
házban búcsúzott el a budapesti 
színjátszástól, Bajkor Gizit nézte meg, 
Bónyi Adorján »Hódítás« című da-
rabjában. Meg is hívta a művésznőt 
előadás után a »Kaméliás hölgy« 
külön éjszakai bemutatójára, mne-
lyet a rendező Cukor György tiszte-
letiére tartottak egyik moziban. Vá-
logatott társaság jelent meg Greta 
Garbo új filmjének házi bemutató-
ján. A magyar írónőket Bethlen 
Margit grófnő és Hatvany Lili bá-
rónő képviselte. Valamennyien lel-
kesedéssel gratuláltak a magyar 
honfitársnak. 

»Fanny« kofaszerepében is remekbe 
formált figurát adott. Bizonyos, 
hogy ezután, — miután belátta, hogy 
a Nemzeti Színház igazgatójának fe-
leség® nyúgodtan felléphet magán-
színpadon — sokszor fogunk talál-
kozni a nevével a színlapokon. 

— Bekukkantott már Szép Ernő 
próbájára? 

— A költő-szerző mellett kibicel-
tem végid az egyik próbát, ö me-
sélte el, hogy híres regényét telje-
sen megváltoztatott formában vitte 
a színpadra. Több jelenetet kicserélt 
és lényegesen más lett a cselekmény 
is a színdarabban, amelynek különös 
bája, hogy harminc fiatal lány lép 
fel a Vígszínház színpadán. 

— Mi újság a Magyar Színház 
hölgy szerzőjének próbáin? 

— Egy délelőtt meglátogatta a 
színházat Heltai Jenő is, aki előző-
leg részt vett a »Tündérlaki lányok« 
házi próbáján. Végignézte Tasnády 
Fekete Márki egyik jelenetét és 
utána a következőket mondotta 
Wertheimer Elemér és Bródy Pál 
igazgatóknak: »Ahogy riézem ezt 
fiatal színésznőt, különös ötlet ju-
tott az eszembe. Régóta töritek a, fe-
jeteket, hogyan lehetne ismét mű-

BuHa Elm át az »fides Anna« premierjén 
tömérdek virággal árasztották el. Mégis leg-
jobban ürült annak a virágokból kirakott >B. 
E« monogramnak, amellyel egy kis pesti vi-

rágárusl'ány ajándékozta meg 
(László foto) 



— Nem mesélt valami 
érdekeset Gaát Francis-
káról? 

— De igen. Elmondot-
ta egy hollywoodi ebéd 

történetét. Cukor 
Györgynek éppen sza-
badnapja volt és elha-
tározta^ hogy magyar 
ebédet rendez Gaél 
Franciska tiszteletére. 
Meghívta még Marion 
Premin gert, a bécsi 
igazgató-rendező felesé-
gét, aki szintén magyar. 
A férjek — Preminger 
és Dajkovich — el vol-
tak foglalva a film-
gyárban, úgyhogy csak 
a két hölgyet várta az 
egy órára kitűzött ebéd. 
Cukor György már elő-
re örült a két kedves 
magyar ladynak és a 
nagyszerű budapesti 
diskurzusnak. Negyed-
kettőkor már türelmet-
lenül nézte az óráját, 

háromnegyedkettőkor 
felhívta a két hölgy la-
kását, — természetesen 
egyik sem volt otthon — 
félháromkor csipegetett 
egy kicsit az ételekből, 
míg végre három óra-
kor megérkezett a két 
dáma. 

— Szóval Franciska 
Hollywoodban is késik? 

— Átadjuk a szót Pre-
mingernének, aki a kö-
vetkezőképpen mentege-
tőzött Cukor előtt: »Pon-
tosan egy órakór volt 
randevúm Franciskával 
a szomszédos utcasar-
kon. Nem akarok hen-
cegni, de nagyszerűen 
néztem ki, ahogy álltam 
ott és várakoztam, 
mindegyik arrajövő 
férfi megnézett. Ne-
gyedkettőkor kezdtem 
már letörni a nagy me-
legben és később egyre 
kevesebben fordultak 
utánam. Mit meséljek, 

háromnegyedhárom 
órakor még mindig vár-
Ugron Öábor, Szinyey-Merse 
Rózsi, Peirovlcs Elek, Heckler 
Antal egyetemi tanár, az ünnepi 

szónok 
(Foto Kertész) 

A Szinyey-Társaság szokásos évi lakomájia a Fészekben, 
« , am®JV»ni a Szlnyey-bólyegek ötlete felmerült 

Say Géza, StŐnyi Istvánné, Vámossy Zoltán, gróf Almássy 
Dénesné, Erödy-Harrach Tihamér, dr. Kopp Ferenc, Wi-

dowszky Béla 

Pogány Annfl Mária, dr. Huber. Zádor István 
Albert. Lázár Mária, Pogány Móric, Iványi-Gr in, dr. Bariba 

Grünwald Béla 



tarn, de akkor már úgy néztem ki, 
hdgy az arrahaladó férfiak elfor-
dították a, fejüket! Végre aztán há-
rom órakor megérkezett Franciska 
és most itt vagyunk.« 

— Reméljük, hogy a műteremből 
nem késik el a kitűnő művésznő? 

— A hivatalos felvételeknél nincs 
is vele semmi baj. Nem ismernek 
pontosabb sztárt mint őt, aki a leg-
lelkiismeretesebb dolgozó színész. 
Vagy talán hallották valaha is, hogy 
Gaál Franciska elkésett egy színházi 
előadást? 

— Es azt nem tudják megmagya-
rázni, hogy egyébként miért szokott 
késni? 

— Ennek is megfejtettük az okát. 
Lélektani magyarázata van. Gaál 
Franciska tíz esztendővel ezelőtt re-
pülőgépen készült Berlinbe. Véletle-
nül elaludt és öt perccel elkéste az 
indulást. Kénytelen volt vonattal 
utazni. Este olvasta, hogy a repülő-
gép lezuhant és niinden utasa meg-
halt. Azóta tudat alatt is elkésik 
minden randevúról. 

— Valamilyen kedélyes történet? 
Pletyka? 

B S i P I Ö P k . — "A. j 

— Az elmúlt héten, Julianna her-
cegnő megérkezésének estéjén egy 
tucat fotoriporter várta a Gellért-
szálló halljában, hogy a holland 
trónörökösnő lejöjjön az étterembe 
vacsorázni. Tizenegy óráig hiába 
várták. Ekkor állt meg a szálló előtt 
Turay Ida autója. Békeffi István 
szállt ki a kocsiból, majd kisegítette 
a feleségét, akivel vacsorázni jött a 
szállóba. A fotoriporterek egy pilla-
nat alatt összesúgtak és kedves vic-
cet csináltak. Amint a művésznő be-
lépett a hallba, felemelkedtek az 
összes fényképezőgépek, meggyul-
ladtak a magnéziumok és minden 
oldalról viharosan fotografálták. 
»Mi történt?« — kérdezte ijeat cso-
dálkozással Turay. — Az egyik tré-
facsináló így szólt: »Most jött a hi-
vatalos jelentés, hogy a művésznő 
megkapta a Corvin-koszorút. Ezért 
jöttünk ide valamennyien, hogy le-
fotografáljuk.« — Turay egyáltalán 
nem lepődött meg, hanem pillanatok 
alatt »vette a lapot« és kissé indig-
nálódva így szólt: »Es nem tudják 
ki gáncsolt el, hogy nem a Corvin-
láncot kaptam meg?« Kezeiket csó-
kolomt 

Érdekes színészpárt fedezett) fel tavaly a »Halálfejes légió« cimü filmjével Kertész Mihály. À nő 
Olivia de Havilland, a férfi Enrol Flynn. Annakidején sokat beszéltek arról, hogy Erről Flynn 
feleségül veszi partnerét, a dologból azonban nem lett semmi, mert találkozott Lili Damitával és 
sgf, héten belül elvette. Az ifjú pá* már válik; a válóok: Erről Flynn az új Kerétsz Mihály-
filmben, a »Balaklará«-ban újra összekerült régi pajittnernőjéveJL Nehéz helyzete van egy fel-

fedezőnek Hollywoodban... ' 
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k e i v e r ú o b m . 
élénk vita folyt Wról, hogy vájjon visszaadhatja-« Raoul Arnheimor fordító Holtai Janö versolt 
zárójelenetét eredetiben és fordításban. Még felületes német tudással is meg lehet állapítani, 
semmit som vesztett « fordításban 

Péter; Itt Piemontban régi hagyomány, 
Sok százados, ártatlan népszokás 
És megható és ködves szép szokás, 
Hogy amikor a vendég útrakel, 
Nagy útra, melyről többé vissaa nem tér, 
A ház úrnője, mintha volna testvér, 
Testvéri csókkal búcsúztatja eil, 
Hát engem is utamra így eressz! 
Csókolj meg Zilia! Kérésem csak ez, 
Zilia (ijedt, tiltakozó mozdulat. Tűnődik. 

Szünet. Várakozás). 
Péter: Tűnődői, hogy megadd-e, megtar 

gaddî 
Gianetta (gyorsan): Bocsánat. Közbeszól-

nom ha szabad. 
Jogos a csók, 
Monna Mea (ugyanúgy) ; Torino, Monea-

lieri, 
Egész Piémont vallja, ez szolkás. 
Mutatja példa százszor saázes&er. 
Gianetta; A csóíkot meg kell adni, 

hogyha téri , 
Ez alamizsna, semmi más 
És megtagadván Zilia, vétkezel 
A hagyomány s a jó erkölesöik ellen, 
Monna Mea: A búcsúzóhoz mért lennél 

ikegyetlen! 
Erre a csókra nem jő soha másnap. 
Gianetta: Ne nézd gonosz bujálkodásnak. 
Incselkedő játéiknalc pelyhes ágyon. 
Mi ez a esók! Kendőlobogtatás. 
Baráti búosú, csöndes istenálidjon. 
A kegy, melyet kér, nálunk nem szokatlan. 
Add meg te 1$, miként megadja más. 
Illik megadni. 
Monna Mea: Igazad van. 
Zilia; Jó! Megadom mit a levente kért. 
Agárdi Péter, jöszte csókomért. 
(Int barátnőinek. A két nő eltűnik. Pé-
ter baldog föllélekzéssel Zilia, felé siet, 

de az tiltőn fölemeli kezét.) 
Ne még! Egy pillanatra állj meg itt! 
Még mielőtt a csóktól elszokott sziám 
Alamizsnáját néked odaadnám, 
Hadd kérek tőled én is valamit. 
Péter: Máris megadtam, Én nem alkuszok. 
Zilia: Vigyázz! Ki tudja, hátha sok 
Mit csókomért cserébe IbérekÎ 
Vallóra váltva szép csak az Ígéret. 
Hamar ígérsz, meggondolatlanul. 
Aztán» mi lesz, ha te maradsz aluli 
Péter (mosolyog): Kérj! Kérj akármit! 
Zilia: Jó vitéz 
Eleddig könnyű volt a játék, 
A drágakő hitvány ajándék. 
Legolcsóbb annak, aki adni kész. 
Neikeca kevés. Több kell nekem. 
Ne oifra ékszert, mást és többet ad l 
Akkor talán miaijd megtudom, ki vagy. 
Péter; Mindent amit kérsz. Vérem. Életem. 
Csak add a osóikot! Zilia, mi az á ra ! 
Zilia: 'Megadod! Esküszöl! 
Péter (esküre emeli kezét): A Szűzanyára! 
Pusztuljalk el, ha esküm megszegem. 
Fegyvert ne forgassak többé csatában. 
Pogány ra'btartó ostorozza hátam, 
Lábam-kezeam véresre marja lánc, 
Asszony kezétől leljem csúf halálom, 
Ha mit fogadtam, mint lovag, nem állom. 
Zilia: Te mondtad. "Ügy legyem'J 

(Nyakába borul, kétszer forrón szájon 
csókolja.) 

Péter (szédülten, rekedten): Most mit 
kívánsz! 

Zilia (keményen, kegyetlenül); A csóik 
után, most hogy utadra mégy, 

Kívánom, három évig néma légy. 
(Péter, egy pillantás, megrendül.) 

Amelyre forró ajkam rátapadt 
Szó el ne hagyja addig ajkadat, 
Amíg a három év lepergett. 
Légy néma! Hallod! 
Péter (meghajol). 
Zilia: örömöd, keserved, 
Mindiaat, mi benned Vágy és gondolat, 
Állom, harag, reménység, tréfa, gond, 
Magadba fojtsd a három év alatt, 
Némán viseld és senkinek se mondd. 
Mikor nevetnél vagy jajongva sírnál. 
Légy néma, mint a börtön éj je, 
Mint elhagyott kút moha-lepte mélye, 
Légy néma mindig. Nélmább légy a sírnál. 
Magad mondottad, nem felejtem el: 
Tudsz tűnni bajt, csapást viselni bátran, 
Nemcsák beszélsz, de hallgatsz is ha keli, 
Most toll! A szádat lezártam. 
Kellett a csókom!... Alamizsna!... Kegy!... 
Hogy véle holnap már eldicsekedj 
S tódítva cifrázd kalandos meséid! 
Hallgatni fogsz! Halligatni három évig! 
Doromboló szerelmi zsoltár 
Muzsikájával ostromoltál, 
Adtál rubintot ési aafirt. Siiket 
Füllembe sóhajtottál rímeket, 
Kértéi még assizonyotínalk is! Bernek! 
Sóikat kínáltál, mégsem eleget J 
Ha állód azt, amit fogadtál, 
Szót, hangot eltemetve némán 
Gondolsz keserves három évig énrám: 
Mit csókomért eserébe kiértem, 
A hallgatásodat talán megérteim. 
Szebben (beszél majd minden ékszerednél. 
Hallgatni fogsz! 

'(Péter némán meghajol, indul kifelé.) 
Levente, jól feleltél! 

A pesti Zilia 
BAJOR QIZI 

(Fo|o Angelo) 2 5 



tfíelysjíni sjemle a Zeneakadémián 

Székely Júlia ta »IX. szlmfó-
gorázza 

— Beethoven-matiné?!.. Ide 
okvetlenül elmegyünk — mondja 
a »IX. szimfónia« női főszerep, 
lője a darab szerzőjének. 

Tasnády-Felcete Mária 
és Székely Júlia a Zene-

akadémián 
(László fotók) 

Többéves berlini filmezés után 
most hazaérkezett Tasnády Fekete 
Mária, hogy a Magyar Színház ú j 
darabjában élete első színpadi sze-
repét eljátssza. A »IX. szimfónia« 
szerzője? Székely Júlia is most de-
bütál majd színházi közönség előtt, 
miután zongoraművésznői minőség-
ben már számos koncertsikerre te-
kinthet vissza. Tasnády Fekete Má-
ria az ú j darabban egy zeneakadé-
miai növendéket játszik, egy piani.s-
tát, akibe tanárja, a nagynevű zon-
goraművész szerelmes. 

Az Ufa lelkiismeretes magyar 
sztárja 

gorázik, tíz évig tanult, de nem a 
Zeneakadémián. Hogy a »IX. szim-
fónia« női főszereplőjének lelkivilá-
gába hűségesen beleélhesse magát, 
egyik próba után tanulmányi láto-
gatást tett a Zeneművészeti Főis-
kolán. Kíséretében volt Székely Jú-
lia, a »IX. szimfónia« szerzője, nem 
is olyan régen még maga is zene-
akadémiai növendék. 

A szerző és a főszereplő hosszas 



sétát tettek a világhírű 
tanintézet folyosóin, 
Székely Júlia megmu-
tatta Tasnády Fekete 
Máriának a próbaszo-
bákat, ahol gyakorolt, 
a tantermet, ahol zon-
gorázás közben először 
villant fel a színdarab 
ötlete. 

A nagyteremben ép-
pen a növendékzenekar 
próbált, a véletlen jó-

it eóry-Szánthó Imre egy Chopin-etűdből vizs-
gáztatja Tasnády-Fekete Máriát 

(László foto) 

melódiákat. Később az egyik tante-
rembe is bekéredzkedtek a szerző 
és a színésznő. Keéry-Szánthó Imre 
játszott elő növendékeinek egy Cho-
pin-etüdöt. Székely Júlia boldo-
gan konstatálta, hogy darabjában 
ugyanez a zeneszám szerepel. Mind-
járt felhasználták a kedvező alkal-
mat és levizsgáztatták Tasnády Fe-
kete Máriát zongorajátékból. A rög-
tönzött vizsga néhány percig tartott 
és utána Keéry-Szánthó Imre, Szé-
kely Júlia és áz ugyancsak szigo-
rúan kritikus növendékek egyhan-
gúlag elismerték, hogy Tasnády 
Fekete Mária kitűnő és képzett 
pianista. 

A jól végzett munka örömével tá-
vozott Tasnády Fekete Mária és 
Székely Júlia a Zeneakadémiáról. 
Az Akadémia hamarosan visszaad-
hatja majd a látogatást a Magyar 
Színházban. 

nia« szerzője Beethoven: IX. szimfóniáját zon-
Faerctády Fekete Máriának 

voltából tényleg Beethoven »Cho-
rál«-ját. 

Tasnády Fekete Mária egy ho-
mályos sarokban húzódott otnag, 
áhítattal hallgatva a halhatatlan 
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Üjra közelről... 
írta: BALASSA IMRE 

Néhány nappal ezelőtt nyitottam 
tki először a Ms vasajtót, hogy be-
lépjek a Nemzeti Színház színpad-
jára: a »Beethoven« első »nagyszín-
padi« próbája kezdődött odabenn... 
Gyors könnyelmű mozdulattal csa-
pott le a kezem a kilincsre, amely 
mindjárt engedett, az ajtó kinyílt és> 
én mégis megálltam, nem tudtam 
átlépni a küszöböt, hirtelen elsápadt 
az arcom és a szívem úgy vert, mint 
a színpadi dohok a »Wallenstein 
haláláéban... Mert most huszonöt 
éve, hogy kifelé mentem ezen a vas-
ajtón •.. Huszonöt éve, hogy elbú-
csúztam ifjú ábrándjaim, bohó lán-
golásaim, mesevárakat építő gyer-

mekálmaim viliágától, a Nemzeti 
Színház deszkáitól, amelyek az én 
számomra akkor igazán »a világot 
jelentették...« Hogy most, huszonöt-
évi némaság után, mikor »hervad 
már ligetünk, s díszei hullanak«, 
őszülő fejjel térjek vissza ide, ahon-
nan a többiek, az én szeretett meste-
reim már sorra elköltöztek a Kere-
pesi temetőbe, ifjú társaim pedig 
örökös tagok lettek... Itt állok ismét 
a csupasz színpadon, ebben a meg-
ható összevisszaságban, amely egy-
általán nem kiábrándító, hanem ál-
mokat ébresztő, képzeletet ingerlő, 
szépséges végtelenség, korlátot nem 
ismerő időtlenség. Itt vagyok újra, 

a hangom, ismét meg-
szólal ezeken a deszká-
kon, de most már nem 
Bessenyei Györgyöt ját-
szom, a költő-gárdistát: 
mint szerző térek vissza 
ide: a kiváló Ortner 
Beethoven drámájának 
társírója... 

Szédülve és könnyes 
szemmel álltam meg a 
színpad közepén. De 
csak néhány percig. Az-
után otthon voltam, jöt-
tem-mentem, sürögtem -
forogtam, mintha ez a 
huszonöt év nem lett 

BALASSA IMRE 
a »Beethoven« magyar átdol-
gozója, huszonöt évvel ezelőtt, 
mikor a Nemzeti Színházban 
Bessenyei Györgyöt, a testőr-
költőt játszotta »A nagyasz-

szony« cimü drámában 



volna hosszabb, mint 
egy éjszakai álc.m... Itt 
vagyok végre és Tóth 
Imre főrendező mind-
járt fölkiabál a sötét 
nézőtér öbleiből: »Ba-
lassa, már megint nem 
tudod, hogy mit csinálj 
a hosszú végtagjaiddal? 
Menj ki ! Vissza az 
egész...« 

A »hídon« — azon az 
ingó-b ing-ó deszkaszá-
lon, amely a zenekar vi-
lágűrjét áthidalja és a 
színpadot ilyenkor ösz-
szeköti a nézőtérrel — 
egy pillanatra még meg-
álltaim, azután leteleped-
tem az első sorba. Kiss 
Ferenc ajkán szólaltak 

' meg a szavaim. De mi-
lyen emésztő szenvedéllyel, milyen 
beethoveni lánggal! Most érzem iga-
zán, mikor az én szavaimat mondják 
a színészek odafönn, milyen nagy 
dolog az: a színészi vérmérséklet 
titokzatos transparens-fényeivel át-
világítani a hideg prózát! Milyen 
nagy dolog a művészet mágikus tü-
zében megjeleníteni azt, ami az ilyen 
nagyszerű színész nélkül szürke, 
mint a hamu... Az külön élmény 
volt: Kiss Ferencet látni, mint játék-
mestert. Egy Prospero shakespearei 
varázslatával gyújtja fel a társait, 
ezt a nagyszerű fiatal gárdát. Innen 
nézem őket máskor is, mint kritikus, 
az első sor közepéből. De így, munka 
közben, délelőtt, díszlet nélkül, civil-
ben, egészen más a látvány. Ilyen-
kor tudjuk csak megmérni: milyen 

Balassa Imre szerkesztőségi íróasztalánál 

hatalmas munka az, amit a színész 
végez és amit a színház végez. Mit 
tudja azt a közönség: mennyi igye-
kezet, idegizgalom, munka, hevülés, 
becsvágy, odaadás emésztődik, amíg 
egy színdarab eljut odáig . . • Rólam 
általában azt .szokták mondani, 
hogy színészpárti kritikus vagyok. 
Azért vagyok színészpárti, mert va-
laha itt éltein, ezen a színpadon, is-
merem a színház műhelytitkait, tu-
dom, hogyan készül el a nagy mű, 
amelyet mások csak kész állapotá-
ban ismernek. 

És most, hogy huszonöt év után 
újra itt vagyok közöttük, újra kö-
zelről láthatom e gyötrelmes és 
nagyszerű munkát, most — még in-
kább színészpárti vagyok! 
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szép x«rno »naruiiue»oiu 
here« című új darabjának pró-
bája a Vígszínházban. Hege-
dűs Tibor főrendező, Szombat-
helyi Blanka, SomI6 István 

(Pálházy foto) 

n f ^ z u n á j 

XLY. HENRIK, GERAI SZÍNIGAZGATÓ 
Budapest színházi világának fejedelmi vendége 

volt a napokban, Henrik, Beüss hercege, e néven 
immár a negyvenötöd ilk. A sokoldalú herceg Gera 
város színházának művészi vezetője, s mint ilyen, a 
régi német fejedelmek kulturális hagyományainak 
ezidőszerinti egyetlen letéteményese hazájában. 

A német követségen beszélgettünk negyvenötödik 
Henrikkel, a gerai színigazgatóval, 

— Nemcsak szenvedélyeim, de hivatásom és fő 
becsvágyam a színházi. A gerai szinházihoz egyébként 
családi kapcsolatok fűznek, az apám építtette és fej-
lesztette miagas irodalmi nívóra, később városi keze-
lésbe került, most azonban én vezetem. Rengeteg 
klasszikust Játszunk, Goethét, Shakespeaxet s a 
fősúlyt a szép, nemes beszédstílusra fektetjük. 
Persze sztárrendszert nem ismer e» a színház, nem 
is bírná el az ilyesmit az a nyolcvanötezer lakosú 
város, amelynek kulturális élete itt teljesedik ki. 
Egyetemünk nincs, egy-egy premier nemzeti ünnep 
számba megy nálunk. 

— Szorzóik Î 
— Modernek és klasszikusak vegyest. Többek köat 

nagy sikere volt nálunk Bartók »Kékszakállú hence-
gének« és Dohnányi »Pierrette fátyolénak« is. Persze, 
szerényebb kereteik között, anert a mi hallétünk nem 
mérkőzihetik a pestivel és nem adhatja stílusban aiat 
a különös, egyéni zsenialitást, ami a maigyar hallétet 
jellemezi. 

A hetroetgi színigazgató elmondja, hogy nemcsak 
dramaturgiával, de színdarabírással is foglalkozik. 
Irt egy karácsonyi mesejátékot, címe; »Csodavilág« 
és most történelmi drámán dolgozik, «mely két .ural-
kodó elvi harca köcriil forog. 

5 Z I N 
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A mii az első felvonás 
előtt történt . . . 

ifzé&dy Juíia, 
Angyal 'György zeneaka-

démiai növendék befejezte 
első kompozícióját, egy 
nagyzeniekarra írt szimfó-
niát. Kezében a kézirattal 
izgatottan siet az Akadé-
miára. A (kéziratot meg 
akarja mutatni tanárának, 
Szombati Gézán a)k, a nagy 
zeneszerzőnek. Az ő véle-
ménye mindenkinél fomto-
sabb neki, mert Szomíbati 
nemcsak, mint művész, de 
mint ember is, eszmény-
képe. 

Rezső bácsi, a portás, 
kinyitja az Akadémia lka-
pult- Altisztek takarítanak. 
Növendékek érkeznek, kot-
tatáskákkal, hegedűtclkok-
kal a kezükben. 'Nyolo 
óra reggel. A tantermek-
ben ikiinyitják a zongorá-
kat, felállítják a pultokat, 
A nagyterem orgonáján 
valaki gyakorol. Tavasz 
van. Megkezdődik a da-
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27-én szerepel újnál a rádióban 
(Angela foto) 

HESS MAD Y 
hegadűmüvésznő sikerrel szere-
pelt a jugoszláv irodalmi estén, 
amelyet a belgrádi rádió is 

közvetített 
(Sámuel foto) 

. „ _ . . . GESZTHY! JttLiA 
l^af? , a r

T . a pekingi Sárkányfal előtt. 
Beutazta Kínát Japánt. Mandzsúriát. Sziámot, Indlát, Jávát, 
a Fülopszigeteket, Koreát, Indókínát, Szudánt Szomáliát 
Palesztinát, Észak- és Dél-Amerikát. A pesti Rádióban 

SWámróI tartott előadást 



Rollós Mattioni Eszter: »Falusi menyasszony« 

Vtotyf sikect avatott Pácizstou* a H*a%yac uoi 

Uty*'Jótow/ésoset 

Párizs, február. 
Mit tagadjam, némi kétségeik kö-

zött indult útnaik a Jeu de Paume-
múzeumban megtartandó nemzetközi 
női kiállítás magyar csoportjának 
hármas (küldöttsége: Városyné Koz-
ma Andrea, Zsignuandy Teréz és cse-
kélységem. Bár fel voltunk fegyver-
kezve a legfontosabbak szép komoly 
művészi1 anyaggal, amelyet a Petro-
vics Elek elnokiséige alatt álló szi-
gorú zsűri is száz százalékig jóvá 
hagyott, mégis drukkoltunk. Vajkon 
tetszenek-e majd a magyar művész-
nőik munikiái monsieur Dézarrois-
naik, a Jeu de Paume igazgatójának, 
Párizs egyik leghatalmasabb művé-
szeti korifeusának? Kapunk-ie jó ter-
met? Eszrevesznek-e egyáltalán, hi-
szen ilyen tmlég nem volt, tizenhat 
nemzet művésznői versengenek a 
dicsőségért a Tuileriáik gyönyörű 
kertjében... 

Alighogy átléptük először a Jeu 
de Paume küszöbét pápaszemes, sür-
gölődő hölgy sietett elénik, az igaz-
gató titkárnője. »El vagyunk ragad-
tatva a magyarok dolgaitól« pat-
togta elJierakeaést nem tűrő hangon. 
— »Van egy festőjüik, akit egészen 
kivételes tehetségnek tart monsieur 
Dézarrois. Hollós Mattioni Eszter, 

Legjobb az egész kiállításban...« 
Boldogan doblbiant szívünk, de büsz-
keségünk ínég csak fokozódott, ami-
kor magával Dézarrois-val néztük 
végig a magyar anyagot. A külön-
bem igen fölényes és kiimért francia 
csöppet sem fukarkodott elismeré-
sével. Bár saját határozata szerint 
etgy művésznő sem szerepelhetett 
legfeljebb két-három munkával, 
Hollós Mattioni Hét festményéből 
egyetlen egyet sem hagyott félre-
tenni, »kár ikihagyni egyet is, vala-

Földes Lemke: »Madonna« 

mennyi remelk« jelszóval. Székely-
Kovács Olga és Bäsch Edith képei-
ről hasonlóan nyilatkozott, Ferenczy 
Noémi gyönyörű gobelinjét, Kovács 
Margit modern, magyaros kerá-
miáit, Löte Eva »Lovát tisztító ős-
inagyar«-ját pedig (sokáig nézte 
őszinte elragadtatással. 

Megnyertük tehát az első csatát. 
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Kovács Margit: »Szent György lovag« 

Löte Éva: »Lovát tisztító magyar harcos« 

Mast következett azonban a nagy 
munka: küzdelem a jó helyért! Min-
deai ország: kiküldöttei (körömsza-
kadtig; védték igiazukat. (Azt hisaern 
Désarrois meggondolja, hogy még 
egyszer női kiállítást rendezzen, eny-
nyi női kérést, követelést, panaszt 
nehéz kenyér közmegelégedésre el-
intézni ...) Mi nem sokat beszéltünk, 
annál többet dolgoztunk. Fölényben 
voltunk, — senki neun kapott annyi 
dicséretet, mint mi, most már csak 
az ügyes elrendezésről «volt szó. Bi-
zony, még a megnyitó előtti utolsó 
negyedórában is szögeltük, számoz-
tuk a képeket, cipekedtünk a szob-
rokkal, csinosítgiattuk a vitrinünket. 

Felvonult «a sajtó. A pazar pezs-
gős ibüffé költségeit közösen visel-
ték a kiállító neanizetek. De volt is 
hangulat. Kivált a magyarok termé-
ben tolongtak, alig győztük oszto-
gatni a képeinkről, szobrainkról ké-
szült fotográfiákat a párizsi és kül-
földi lapok tudósítóinak. Egyik eb-
ből kért, másiknak meg amaz tet-
szett szörnyen... 

A mai ünniapi megnyitó művészi 
és társadalmi eseménye volt Párizs-
nak. Elén Jean Zay, francia kultusz-
miniszterrel, aki érdekes közéleti 
személyiség csak van Párizsiban, az 
mind eljött. Sok érdekes asszony: 
Mme Brunschwig, az államtitkár, 
Mme Verone, a híres ügyvédnő, 
La Rochefoucauld hercegnő és Lady 
Clerk, akik maguk is piktorok. Meg-
jelentek az összes résztvevő nemze-
tek követségei, közöttük Khuen-
Héderváry gróf magyar követ fele-
ségével és Cerrutti olasz követ szin-
tén feleségével, iá mi kedves Paulay 
Erzsinkkel Megható volt Bourdelle-
nelk, a nagy szobrásznak özvegye, 

aki gyász fátyolos an, szerényen ibujt 
meg a tömegben. »Az uram fedezte 
fel«, — mutatott Földes Lenke szob-
raira, — »amikor egyszer feljött 
hozzá, hogy tanulni szeretne tőle, 
azt mondta neki, hogy nem tanítja, 
haneun rögtön kiállítja; műveit«. 
Azóta ismerik és szeretik »Lanike 
Foldesz«-t Párizsban! 

Bourdelie-né után ismeretlen ősz-
haijú, finom arcú francia dáma szó-
lít meg: »Remek művésznőik van-
nak, de én már régen csodálom ma-
gukat Magyar ember írta a leg-
szebb regényt, >aimelyet életembe ol-
vastam. »Két fogoly« a címe...« 

Kecskeszakállas úr, gomblyuká-
ban a becsületrenddel, hív oda 
Sztehlo Lily üvegablaka elé: »Gyö-
nyörű munka, nem találja? ...« 

Egy nagyobb külföldi csoport Tü-
dős Klána színpadi kosztümterveit 
vizsgálja tüzetesen. Legalább félórát 
időznek előtte. Khuen-Héderváry 
grófné és Cerruttiné nem győzték 
mondogatni, h'agy a magyarok ter-
me minden nyilvánosságot megérde-
mel s nyomban el is határozták, 
Ihogy a hétnek egy és ugyanazon 
napján Khuen-Héderváry grófné a 
magyar és Cerruttiné az oltasz te-
remben rendez majd nagyszaJbású 
tea-délutánt. 

Teljes, gyönyörű sikere volt ez a 
mai nap a magyar női művészet-
nek. Este volt már, amikor kilépett 
a három magyar kiküldött a Jeu de 
Paume patinás épületéből és el-
hagyva a Tuileriiák csöndes birodal-
mát, vidáman, fellélegezve indult 
meg a Rue de Rivoli ragyogó for-
gatagában. ŐSZI KATÖ 



ENNÉL DRÁGÁBB TOALETT NEM KÉSZÜLT EBBEN AZ ÉVBEN! 
A fehér hermelinköpeny valóságos kis vagyonba került. Margaret Sullavan csinál-
tatta magának és eddig két alkalommal viselte: harmadik férjével való esküvőjén, 
amely most zajlott le Hollywoodban és a nászúton — amelyre »Nászút a hóban« 
című filmjében indult el. Erre a nászútra szigorú producere: Ernst Lubitsch jóvoltá-
ból kivételesen nem harmadik, hanem első férjével: Henry Fondával indult, aki 

partnere a filmben 
(Foto Paramount) 



ELSZÓLÁS 
Herczeg Jenő odamegy Békeífy László-

hoz : 
— Lacikám, adj kölcsön tíz pengőt, ott-

hon felejtettem a pénztárcámat. 
— És mi lesz, ha a feleséged megtalálja 

otthon a tárcát? 
— Mondd már, — legyint Herczeg — 

egy vas sincs benne. 

SOVÁNYÍTÓ KÚRA 
Két bolha találkozik egymással. 

Azt mondja az egyik: 
— Mi az, hogy kollega úr olyan 

sovány? 
— Borzasztó, — sóhajt a másik 

hetek óta egy agáron élek! 

S i c R K E S Z T I : K A ' L M A ' N J E K I Ö 

A DZSUNGELBEN 

Azért búsul szegény, mert a férjét Hollywoodba szerződtették. 
(Coroaeí?) 
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BŰVÉSZET 
A bűvész, aki vidéki kis 

városban lép föl, előzőleg 
tiszteleg a postamesternél, 
átnyújtja neki az elő-
adásra szóló tiszteletje-
gyet és így szól: 

— Nagyságos uram, egy 
nagy-nagy kérésem volna. 
A bűvészet minden ágá-
ban otthonos vagyok. Tu-
dok cilinderből mindenféle 
dolgokat elővarázsolni, 
tudóik tárgyiakat eltüntetni, 
otthon vagyok a gondo-
latolvasásban, csak a 
számtani produkciókban 
vagyok gyenge. Már most 
alázatos kérésem ez: a* 
előadás folyamán meg fo-
gom kérni nagyságos ura-
mat, tessék felírni titok-
ban egy számot. Tessék 
fölírni azt, hogy 1896. 

— Bendben van! — 
mondja a postamester. 

Folyik az előadás, jön a 
számprodukció. A bűvésa 
felszólítja a postamestert, 
hogy írjon föl egy számot, 
a postamester megteszi, a 
megfejtés stimmel, óriási 
taps és álmélkodás. De ek-
kor váratlanul föláll egy 
hentesmester, a postafőnöX 
régi haragosa. 

— Ohó! Az urak össze-
beszélhettek. De tnost 
majd én írok föl egy szá-
mot, tessék ezt megfejteni! 

A bűvész siápadtan me-
red a jelentkezőre, a pos-
tamester kényelmetlenül 
feszeng a páholyban. 

— Hát halljuk! — mond-
ja diadalmasan a hentes. 

Egyperenyi kínos csönd. 
Végre a bűvész rekedten 
megszólal: 

— 23.745. 
— Nahát! — mondja el-

ismeréssel a hentes. — Az 
utolsó számjegyig meg-
egyezik az általam fölírt 
számmal. 

És igazolásul mindenki-
nek megmutatja a papi-
rost. Előadás után a pos-
tamester gratulál a bű-
vésznek és megkérdi: 

— Mondja, ha maga 
ilyen kiváló ebben a mes-
terségben, miért kellett 
velem összebeszélnie? 

Mire a bűvész: 
— Kérem szépen, a hen-

tessel is összebeszéltem. 
Beküldte: Erdei Annua 

Budapest. 

VÁRATLAN VENDÉG 

— Kérem, ne haragudjon, hogy a személyzeti 
szobák mellett helyeztük el, de tele vagyunk vendé-
gekkel. 

(College Humor) 

A Kövessy-vár asztalánál még mindig terem 
egy-egy új virágot a névújító játék. A mult héten 
kettő született. Mély Gerő kérdezte Sarkadi Aladárt: 

— Hogy hívják Törökország fővárosának főpol-
gármesterét t 

- f t 
— Ankarafiáth Jenő. 



A HALA 
Kohn, aki egy ágrólsza-

kadt, szegény foltozószábó, 
a nagy "ünnepek előtt le-
velet ír a jó Istennek és 
a kézbesítéssel a rabbit 
bízza meg. A rabbi persze 
Kohn távozása után elol-
vassa a levelet, amely így 
szól: 

»Édes jó Istenkém, kö-
zelednek a nagy ünnepek 
és nekem nincs egy vasam 
se. Küldj legalább ötven 
pengőt, hogy méltóan di-
csőíthessem a Te szent ne-
vedet.« 

A raibbi összehívja a 
hitközség tehetősebb tag-
jait és így szól: 

— Egy ilyen naiv em-
bernek nem szabad meg-
csalatkoznia az ő hitében. 
Ajánlóim, hogy gyűjtsünk 
neki. 

össze is szednek negy-
venkét pengőt és a pénzt 
a rabbi másnap öröm-
könnyel^ klözt nyújtja át 
az öreg Kohnnak. Másnap 
azonban a foltozó szaibó ú j 
levéllel jelenik meg a rab-
binál. Ez is a jó Istenhez 
van címezve és így szól: 

»Édss jó Istenkém, ha 
legközelebb megint pénzt 
küldesz, kfüldd egyenesen 
az én címemre, mert úgy 
találunk járni, mint leg-
utóbb.« 

Bekiüldifié: András Ernő 
Szeged. 

ELŐZETES 
BIZTOSÍTÁS 

Hajnaltájban részeg em-
ber állít be egy budai kis-
kocsmába. 

— Csak |azt szeretném 
megkérdezni . . . hukk . . . 
hogy kidobtak már en-
gem . . . hukk . . . jna éj-
szaka ebből a kocsmából? 

B eddi kite: Papp János 
Kőbánya. 

GYÖKERES 
ELINTÉZÉS 

Férj: Mondd, kérlek, mi 
van a barna ruhámmal? 

Feleség: Kitisztítottam 
benzinnel. 

Férj; És mit csináltál 
velel 

Feleség: Kiakasztottam 
a kertbe száradni. 

Férj: Eltűnt a folt? 
Feleség: Igen, a ruhával 

együtt. 
Beküldte: Nádor Imre 

Hódmezővásárhely. 

Feleség: Nos, láttál már valami kedvedre 
valót? 

(Coltetce Humor) 
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KÉNYSZERESRE Vft 

— Melyik az urak közül az örömapa? 
(Esquire) 



A kocsmáros: Mit hozzak, centaur úr kérem, rostélyost, vagy zabot? 
(Lächernde Welt) 

A JÁTÉK VÉGE 

Farkas Imre és Balla Ernő, a pesti művészkörök-
ben népszerű kis Balla között hónapok óta ki átokult 
egy játék. Akáir kávéházban találkoznak, aüsár privát 
társaságban, a Ikds BalLa lelkesülten kiaibálni kezd: 

— Nahát (méltóságos uram, ezt a szépséget, fris-
seséiget, fLatalságiot! Hogyan csinálod? 

Móíkuci boldogan mosolyog és az asztal alatt hálá-
san átnyújt a csacsenernelk egy szivart. Legutóbb a 
művészkávéházban így folyt le a sízokásoa jelenet: 

— Méltóságos uram, hogy leihet valaki ilyen sugár-
zóan fiatal, ilyen karcsú, ilyen frissII 

— Hagyj, — mondta kelletlenül Farkas Imire — 
nincs nálaim szdvar! 

Mire a kisi Balla: 
— Ajaért ebben a koriban még nem kellene ennyire 

ősznek lenni . . . 

DADOGÓK 
Két dadogó összekü-

lönbözik a kávéházban. 
Az egyik ordítani kezd: 

— Maga d i . . . d i . . . 
di. . disznó esi. . esi . . . 
csirkefo . . . f o . . . fogó 
ga . . . g a . . . gazember! 

A másik fenyegetően 
az orra alá áll: 

— Vo. . . vo . . . vo . . . 
vonja vissza a . . . a . . . 
a . . . azonnal! 

Mire az első: 
— ö ... ö . . . örülök, 

ho . . . hogy. . . k i . . . 
k i . . . k i . . . t u . . . tudtam 
mo. . . mo. . . mondani! 

Beküldte: Károly Andris 
Budapest. 

CSELLÓ-
HANGVERSENY 

— Szent Isten! A kis-
fiam képeskönyvét tettein 
fjl kóta helyett. . . 

(Passing Show) 

MITHOLÓGIAI VENDÉGLŐ 



BETÖRÖK SZENVEDÉLYES KERTÉSZ 

— Játsszunk egy 
parti karambolt! Aki 
győz, azé a kupa. 

(The Bassitogi Show) 
HELYREIGAZÍTÁS 

A VILLAMOSON 
A hatos » villamos 

megy a Körúton. A ka-
lauz a nemrég átke-
resztelt Oktogon-térnél 
elkiáltja magát: 

— Museholini-tér! 
— Nem Museholinii-

nek, hanem Musezolini-
nek kell ejteni — fi-
gyelmezteti az egyik 
utas. 

A kalauz a sapkájá-
hoz emeli a kezét és 
így szól: 

— Kösönöm sépen! 
FŐTÁRGYALÁS 

kölcsönös sajnálkozás-
sal szeretnők elintézni 
az ügyet, bíróságon kí-
vül. 

(College Humor) 

— Haragban vaunak és hetek óta nem beszélnek 
egymással... 

(Bveribody's Weekfly) 
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— A férjem képes egész délutánokon át ezt 
a kaktuszt ápolni. 

(Coll ogre Hum orr) 
A NAGY ARTISTASZÁM 



Va» úrr, hogy bmb uabad «LmOndul, « a » « tzivttnk bvlül éraa r O 
Sándor Anna és Szűcs László vJL 

, 0 t o Ä 

Marika hadnagya „bevonult" — Budapestre 

Az operett, amely vidékén kezdi 
karrierjét és végre Pesten fut be, 
nem ismeretlen a zenésdarabok tör-
ténetében. így vonult be valaha di-
adalmasan Óbudáról a Szulamith, 
hogy aztán százas szériát csináljon 
a Magyar Színházban. Szilágyi 
László első operettje, a »Kék posta-
kocsi« a boldogult Várszínhából jött 
le. Mindkét pesti városrész sokkal 
inkább a vidéket reprezentálta, mint 
a imai Szeged, amely most szintén 
operettsikert szállított Pestnek, Dé-

nes Gyula és Sally Géza darabját, 
a »Marika hadnagyát * 

A Kamara Színház ú jdonságának 
szerzője, Dénes Gyula sok, finom-
hangú lírai versével tette magát is-
mertté. A színházi világban sem is-
meretlen, egyfelvonásosai sűrűn 
szerepeltek a pesti kabarék műso-
rán. Gaál Franciska egy Dénes-egy-
felvonásosban mutatkozott be a nyil-
vánosságnak, a Dunaparti Színház-
ban. Verskötetein kívül regényt is 
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EZREDES: Főhadnagy úr remélem, tudja * k&teleaaógét?! 
Oellért Marika, Zala Karola, Szűcs László, Sándor Anna, Delly Ferenc 

Kamara Színház; Marika hadnagya (Foto An£»lo) 
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írt, amely néhány év 
előtt jelent meg szép si-
kerrel. 

* 
A darab a katonaélet 

n apsugar asabb oldalát 
mutatja be a maga kis 
viharfelhőivel, szerelmi 
bonyodalmaival és — 
persze, (happy endjével, 
anert hiszen kinek vol-
na szíve végleg elsza-
kítani a hőst, a daliás 
huszárfőhadnagyot ka-
landos körülmények kö-
zött megismert ideáljá-
tól, a szépséges ameri-
kai filmsztártól! De 
amíg a szerelmesek 
ügye rendbejön, néhány 
ihálás és jól megválasz-
tott színen megyünk át, 
a bugaci csárdán és a 
tiszti bálon át Siimándy 
főhadnagy vidéki kasté-
lyáig. Es egy sereg ki-
tűnően megfigyelt és 
jól megrajzolt figurá-
val ismerkedünk meg, 
egy csokiorra való slá-
gert is kapunk, — ki 
az, aki ennél többet kí-
ván! 

MART: Ez az új magyar férfi filmsztár? Nekem na«yoa 
tetszik! . . . 

Fekete Mihály, Sándor Anna, Szűcs László 
Kamara Színház: Marika hadnagya (Foto Angelo) 



A szereplőik között elsősorban 
Szűcs Lászlóról, a férfifőszereplőről 
kell megemlékezni. Ha nem tudnók, 
hogy a saját színházában énekel, 
csodálkozni kellene, hogy ez a hang 
neon az Operában, csak az ország 
első dalszínházának tőszomszédságá-
ban tündököl. Sándor Anna a pri-
madonna évekig amerikai színpado-
kon aratott sikereket, most itt iga-
zolja hírnevét Belly Ferenc testhez-
álló szerepet kapott az ezredes figu-

MAJRY: Téged mindenki szeret Miklós bácsi. 
Sándor Anna ás Delly Ferenc 

Kamara Színház: Marika hadnagya 
(Foto Angelo) 

rájában, a vidám Gellért Marika 
sem ismeretlen már a pesti közönség 
előtt. Tehetséges, új színésznő Er-
délyi Edit. a. A. 

»Várlak rózsám még ma este« 
Erdélyi Edit és Markovits Andor 

Kamara Színház: Miairika hadnagya 
(Foto Angelo) 

»Sárika, Sárika ódas . . . mennyire rosszak a 
nők!!« 

Gellért Marika és Krémer Ferenc 
Kamara Szinház: Marika hadnagya 

(Foto Angelo) 
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^ ^ ' e r J ^ e f H e r c w s F e r e n c filmben, a »Pogányok«-ban 



A* (tel is a fiún szalad 
I r t a : SZLATINAY SÁNDOR 

PERCZEL ZITA 
a »Hetanklnt agysawr« 

oimü Ilimben 
(Foto Globus) 

A dolog úgy kezdődött, hogy a »Hetenként egyszer« 
filmem negyedik forgatási inapján felépítettük a mű-
teremben a kékesi autóbusz pesti megállóhelyét. Az 
autóbusz, a. negyedük nap főszereplője szintén ott volt 
sziemélyeseni, íktisTnimkelve, m'Lnt ahogy az egy rendes fő-
szereplőhöz illiik. De ott volt ennek a főszereplőnek a 
sofförje, Horvát János is, aki a filmen életbeli szere-
pét játssza. 

Mikor a filmet befejeztem, elhatároztam, hogy pár-
napi pihenésre felmegyek a Kékesre. Megváltottam 
felesétgemmel ugyanazt a 23-as és 24-es ülést, ami a 
filmért játsaiik. Ahogy közeledett a taxim a megállóhoz, 
úgy nőtt a kíváncsiságom, milyennek fogom látni most, 
a film után a megállóhelyet. Megérkeztünk. Ntagyon 
csalódtam . . . Először is (hiányzott az aláfestő aene, ami 
a filmen ilyen külső jeleneteiknél elmaradhatatlan. Az-
tánj az utcazaj — ezt krülön megfigyeltem — egész ter-
mészetellenes volt, nem. beszélve a járókelőkről, akik 
olyan erőltetve jártaik és kelteik, hogyha ezt eigy ren-
dező így letfotografálta volna, kinevették! volna. Egy 
feltűnő úr olyan feltűnően tartotta kezében az egyik 
estilajpot, hogy ha ezi egy filmben így jeletnme meg, 
mindenki azt mondaná, hogy nevezett lap finanszírozta 
a filmet ezért a reklámért. A (háttérben levő házak 
megvilágítása olyan gyenge volt, hogy kitűnő magyar 
operatőreink Iböziil egyik sem vállalná, hogy így fény-
képezzen hátteret. A járda pedig olyan csatakos volt, 
hogy hia valamelyik magyar filmen Így mutatnánk be 
a pesti utcát, méltán kapnánk szemrehányást fővárosi 
köröktől. 

És most jött a meglepetés. Az élet és a film egy-
másba szaladt Befutott ugyanis a kékesi autóbusz, ki-
nyílt az ajtaja és kiszól egy hang: 

— Jó estét, rendező úr. 
Odanézek. (Ki w t Az én Horvát barátom ül a 

volánnál, alki a stúdióiban volt (kínt a Busszal. Nagyon 
megörültem eninek a váratlan találkozásnak, melléültem 
és gyorsan meginterjúvoltam: 

— Hoigy érezte magát a stúdióban? 
— Nagyszerűen szórakoztam — meséli —, a Kabon 

úron olyanokat ikellett nevetni, hogy mondtam is este 
a feleségemnek, ezt & filmet első nap megnézzük. Es a 
Földessy úr milyen jóvágású fiút Na meg a Perezel 

j művésznő, az milyen/ "édes közelről — de eat már neon 
mondtam a feleségemmefo... 

— Na és hogy tetszett a filmgyár? 
— Hát kérem, bevallom, nagyon tetszett. Különösen 

a lámpák. Tetszik tudni, nekünk is remek lámpáinfe, 
vannak a Buszon, na de ezek! Ezek Igen. Ha ilyeneket 
ktophatnéikf a kocsimra, csak két olyami ötezreset! Es mi-
lyen érdekes, a felvevőgépnek is van kuplungja, akár 
az autónak; a kis kocsinak pedig, amin a felvevőgép 
gurul felvétel közben, éppen olyan gumija van, mint 
az autókerótoneikl Szóval az egész filmezés naigyoni ha-
sonlít or én szakmáinhoz. Talán sikerül is egyszer oda 

1 pWPulnöm.... 
^ Megérkeztünk. Elbúcsúztunk. A legközelebbi filmem-

nél talán már fk&nt találom Horvát Jánost a filmgyár-
ban; mint műszáki embert: »Hiszen az egész filmezés 
úgy hasonlít az autóbuszhoz«. Jól megmondta. Jól kell 
elindulni' és jól kell beérkezni. 
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Ursula Grablay 

Martin Pál fedezte fel 
ezt a mankáns, érdekes 
színészt. A »Fekete rózsáik« 
kegyetlen és mégis végze-
tesen emberi, orosz hely-
tartóját játszatta vele. Az 
intrikus szerep után von-
zóbb szerepkör következett 
az »Utolsó akkord*-'ban: 
Willy Birgel játszotta a 
film híres karmesteréit. 
Miután voltak, akik azt 
áülítofcták, hogy Birgelnék 
jobban megfelel az intri-
kus szerepkör, az »Áru-
lók«-ban, harmadik filmjé-
ben egy veszedelmes kém-
szervezet vezetőjét bellett 
eljátszania. Most készült 
el negyedik filmje, a 
»Szabadság, szerelem«. Bir-
gte! itt megtalálta a legtö-
kéletesebb szerepet: len-
gyel szabadsághőst játszik, 
akit halálos szerelmi szen-
vedélye foglyul ejt egy pa-
rádés katonai bálom — és 
távolléte miatt összeomlik 
lengyel tiszttársai zen-
dülése. Amíg a bálterem-
ben .mazurkát táncolnak, 
kinn sorra esnek el' a hő-
sök. A város szélén és a 
bálteremben egyszerre van 
vége a bálnak. . . Másnap 
éjszaka Birgel föülázítja 
katonáit, megmenti velük 
a foglyokat, de ő maga 
elesik az ütközetben. 

A »Szabadság, szerelem«: 
a német Hindu lándzsás. 
Izgalmas film, amelynek 
külötn jelentőséget ad az, 
hogy a szép sztárfiú-típu-
sok helyett igazi ember 
és nagy színész kezében 
van a főszerep. Willy Birg»! 



Az egyik pár: 
Janet Gaynor és 

Alan Mowbray 

f e l e d t e jauitoUàâ 
MoiiyuwacUkui 

a pe&tí frzewtmi 
Irini, olvasni, sőt számolni is 

tanítanak Amierikiában, mint 
tehát senki sem csodálkozhat 
a szerelmet is másként tanitjáJk. 
egyénibb tantárgy nincs a világon, 
hát meg lehet érteni ha ugyanazok a 
lányok, akik Budapesten elégtelenre fe-
leltek szerelemből, Hollywoodban jelest 
kaptak ebből a tantárgyból. 

Röviden arról van szó, hogy a »Sze-
relemből elégtelen« három bukásra álló 
leánya eljutott Hollywoodiban a megér-
demelt szerelmi jelesig. 

* 
Zsuzsi, Ágota és Jolly tulajdonképpen 

a Színházi Életből mentek Iki Califor-
niába. Tudniillik a Színházi Életben je-
lent meg a regény, amelyből azután Bus 
Fekete László a színdarabot és a filmet 
írta; és végül is magát Bus Fekete Lász-
lót is Zsuzsi, Ágota és Jolly vitte Hol 
lywoodba. Ha ez a három lány Ameri-
fcábam elégtelent kap, akkor Bus Fe-
kete László aligha ment volna Ame-
rikába. 

* 
A harmadik pár: 

Lukács Pál ás Constance Bennett 
(Foto 20-th Century-Fox) 
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A másik pár: 
Loretta Young és 

Tyrone Power 

Nam volt könnyű dolog esst a filmet 
kiszerepezná, A VigmínMz is valósáígos 
sztárgárdát állított M annakidején a 
pesti premierre, tehát Hollywood is ki 
akart tenni magáért. Muráti Lili, Dayka 
Margit, Lázár Mária szerepét Janet 
Gaynor, Constance Bennett és Loretta 
Young kapták. A negyedük lány, Lidi, 
akit a színpadon Perezel Zita játszott: 
Simone Simon. A három pesti férfi: Rá-
day Imre, Kabos Gyula és Vértes Lajos. 
Hollywoodban: Lukács Pál, Alan 
Mowbray és Tyrone Pomer junior. * 

A filmben nemcsak Bus FleJkete László 
és Lukács Pál képviselik Magyarorszá-
got. A rendező gondosan vigyázott arra, 
hogy ne változtassák meg a történet ere-
deti stílusát. Lukács Páll vállalta a fel-
vételetkinél! a magyar szakértő szerepét 
Még a szereplők nevét sem változtatták 
meg. A cselekmény Hollywoodban is Bu-
dapesten játszódott. A lányolk szobájá-

nak asztalán ott 
hever az ú j Szín-
házi Élet és ami-
kor Janet Gaynor 
újságpapírt keres, 
hogy valamit be-
csomagoljon, a 
Pesti Naplót hozza 
elő. 

Tehát nemcsak a 
szereplők érdemel-
nek kitűnőt, ha-
nem a rendező is. 



M m c o c k t a i l 
Heti filmbeszámolóm előtt először is 

azt kellene eldönteni, hogy 
KI A »LOVAGIAS ÜGY« SZERZŐJE? 

Remélhetőleg nem támad lovagias ügy 
ebből a kérdésből. A darabot Hunyady 
Sándor írta, a, filmet Vadnai László. A 
film és darab úgy hasonlítanaik egy-
másra, mintha távoli rokonságban len-
nének. A premier után sokat vitatkoz-
tak erről a kérdésről. Kabos Gyula azt 
mondotta, hogy film és színdarab kö-
zött nem is olyan nagy a különbség. 
Ezt azonban csak azért mondhatta, mert 
6 nem látta a darabot. (Nem is láthatta, 
mert vagy százszor Játszotta egymás• 
után.) A színházban mosólyuk mögött 
csendesen könnyeztek az emberek Virág 
úr megrázó, emberi tragikomédiáján, a 
moziban hangosan nevetnek, mert Vad-
nai László nem szereti a könnyeket. 

Tehát meg kell állapítani, hogy Vad-
nai humort vitt Hunyady könnyei közé. 
Es a moziban éppen úgy felzúg minden 
jelenet után a taps, mint annakidején « 
színházban. 

A hét másik nagy Dszínházi-filmese-
ménye<t: 

A BURGSZlNHÂZ, 
Williy Forst jubileumi (ötödik) filmje. 
Ez a jubileumi dolog nem tréfa, mert 
Forst öt filmjét többet játszották, mint 
más rendezők huszonöt filmjét. A »Burg-
színház« a kiválasztottak számára ké-
szült: néhány jelenete (Don Juan öltö-
zőjében, a kártya-affér, az öngyilkossági 
kísérlet a színpadon, Romeo szerelmi 
vallomása) a legszebb, amit Willy Forst 
valaha csinált, vagy csinálni fog. Ezen-
felül Forst minden filmjével felfedez 
egy-egy új nőt. A Bur g színház Paula 
Wesselyje: Hortense Raky. Na-
gyon sokat fogunk még róla 
hallani. 

Iodic Ottó 0« 
Keleti Márton 

BEMUTATOK 
EGY ÚJ FILM-

RENDEZŐT 
í r t o , * 

I N D I G O T T Ó 
Ezennel bemutatok Önöknek egy új 

magyar filmrendezőt: Keleti Mártont 
Persze most úgy illene, — mint az már 
bemutatkozásoknál szokás — hogy Keleti 
úr kezet nyújtson és meghajoljon Önöüa 
előtt De hát ezt leshetik. Keleti úr 
ugyanis a társadalmi konvencióikat nem 
csaik elhanyagolja, de őszintén le is 
nézi. őt csaik egy valami érdekli: a film, 
a műterem, a forgatókönyv. Még nátnics 
harmincéves, de már ott tart, hogy az 
utóbbi éveiü mindemi magyar filmjén ott 
szerepelt a neve mint »a rendező se-
gédje« vagy a forgatókönyv irótársa. 
Állandó film-tüdőosúcshuratia van és a 
film-láza állandó 37.2. Eizt a lázat igazán 
tisztelni kell, miért aki valaha is vele 
dolgozott, tudja mennyi tehetség, ötlet, 
tűz; szorgalom és feötelességtudás pa-
rázslik lázban égő szeimei mögött. 

A »Toroczíkói menyasszony-« - nyal lép 
először, mimt önálló és teljhatalmú film-
rendező a magyar közönség elé. Gál 
Ernő, a legtehetségesebb és legsikeresebb 
filmproducer bízta rá ezt a szép és ké-
nyes feladatot És Gál Ernő tudja, 
hogy mit csinál. Hirtelen miem is tudom 
kinek van nagyobb saecrenoöéjeí Keleti 
Mártonnak-e, hogy a Toroczkói meny-
asszonyt rendezheti, — vagy a Toroctzikói 
mienyassznynak, hogy Keleti Márton 
rendesá? Nem tudom. De egyet engedje-
nek meg, hogy én mint örömapa a 
Toroczkói menyasszony nevében lelke-
sedjeik ezért a harminc előtt álló fiatal-
emberért és áldásomat adjam ehhez a 
boldognak és jónak Ígérkező házasság-
hoz. 

MEGNYÍLT A FILMESEK FESZEK KLUBJA! 
Budapest már valóságos kis magyar Hollywoodnak számít. 
Gyors egymásutánban készülnek az érdekes filmek ós a magyar 
Hollywood lakói megszaporodtak. Ezért* volt szükség egy 
film-Fészekre: a Magyar Filwotthonra is, amelyet egy Eötvós-
utcai palotában a héten nyitott meg Gaál Béla elnök. A 
megnyitó egyik asztalánál: Ladomerszky Margit, Székely 

István, Agay Irén és Gaál Béla 

JOE PASTERNAK 
PESTI FILMJE UTAN 
PIRANDELLO KÖVETKEZIK} 

It happened in Budapest: 
>Budapesten történt« cím-
mel forgat most ú j filmet 
Hollywoodban Joe Paster-
nak. A felvételek befeje-
zése után Pirandello 
egyik darabját filmesíti 
meg. Furcsa címe: »Ami a 
multat illeti: régen jobb 
volt«. 
ÚJ MAGYAR FILMSZTÁR 
érkezett be a fiatal ma-
gyar filmgyártás garnitú-
rájában: Sziklay Szeréna, 
akit a magyar Adele 
Sandrocknak netvezmetk. Ez 
igazs ágtalanság : Sandrock 
legalább kétszer annyi 
éves, mint Sziklay Szeréna. 
Az Arany emberben, Duna-
parti randevúban láttuk és 



fi* a három lány nemrégen még egymi« mellet? gépelt egy narr amerikai irodá-
ban. Azóta mind a három karriert oslnihr kettő Hollywoodba exerxüdött, a harma-
dik pedig megnyerte Amerika egyik gépiróbajnoksigát. Ki tudja megmondani, 

hogy melyik Mete 1«« a legboldogabb? 

most már, amikor a Lova-
gias ügyben kijön a vó/-
sízonra, már «lőre nevetnek 
neki. 
A »MÁRIA NŐVÉR« 
FŐPRÓBÁJA 

A héfcem, meghívott kö-
zönség előtt, bemutatták a 
»Mária mővér«-t, Gertler 
Viktor ú j filmjét. A film-
főpróbán valóságos szín-
házi főpróbahamgulat volt. 
A fiilmrenidezők tapsoltalk a 
legjobban. Gaál Béla kije-
lentette, hogy a »Mária nő-
vér« pompás film; Svéd 
Sándor meglepetés, Jávor 
Pál és Szörényi Éva pedig 
még sohasem voltak olyan 
jók, mint ebben a filmben. 

Érdekes volna a film né-
met verzióját is bemutatni: 
nyilt színen dőlhetne el, 
hogy melyik változat jobb. 
Azok szerint, akik mind-
kettőt látták; a magyar. 

TASNÁDY MARIA 
karikatúrija a Lustige Blotter 

címlapján 

MOST FEJEZTE BE 
VAJDA LÁSZLÓ 
a »Három sárkány« rende-
zője Inkisinaff ú j filmjét 
Landonbam. A film for-
gatókömyvének írója szin-
tén magyar : Tólnay Ákos. 

Vajdát hónapok óta vár-
ják haza Budapestre, ahol 
filmet kellene rendeznie, de 
nem jöhet, nem emgedük az 
amgolok. 

ítutozott 

Budapcstdíl: 
Mr. Woronka és Mr. Lan-

ge, a Paramount ikét direk-
tora; üzleti ügyben voltak 
Budapesten. 

Georg» Cukor, Garbo ma-
gyar rendezője, a követ-
kező útiránnyal mtagy visz-
sza Hollywoodba: Buda-
pest, Bécs, Párizs, London. 
Newyork, Los-Angeles. 



F ő s z e r k e s z t ő : B é k e f f i 
Ha van valami, ami 

leginkább hasonlít a bé-
kebeli pesti vicclapok-
hoz, — az kétségkívül 
a mai kabaré úgry, ahogy 
Békeffi László elgon-
dolta és megvalósította 
a Pódium dióhéj-nagy-
ságú színpadán. Még az 
első oldal elmaradhatat-
lan politikai képét is 
megtaláljuk benne egy 
ragyogó kis Bethlen-
tréfa alakjában. Egy 
másik oldal természete-
sen a legérdekesebb szín-
házi aktualitásnak szól, 
ez pedig jelenleg »Sy-
bill az Operában«. Po-
litika és színház után 
jönnek az aktuális prob-
lémák, erre is kreált a 
kabaré egy békebelien 
szerencsés figurát, Tü-
nödy Löf fier Sebestyént, 
aOd kolbzián Pest és az 
Ortszág bajait zengi eL 
No motet kérem egy-két 
tárca vonal alatt elhelye-
zett, rajzos, vidám hu-
moreszk is kell. Ott van 
mándjárt egyiknek Nóti 

vagyok a tíz 
(»Sybill az 

Herczeg Jenő, Kondor 

hajadonok egyike« 
Operában«) 
Ibolya, Unger István 

(Angelo fotók) 

Kegyelmes uram, lépjen be a kabinetbe . . . 
Békeffy László és Horczeg Jenő 



Boros Géza mint Tünődy 
Löffler Sebestyén 

'briliáns együttesből már 
kikaptunk néhány nevet, 
ezt megtetézzük Pest 
legújabb kedvencével, 
az őshumorú Kiss Man-
cival és a remek Her-
czeg Jenővel, akii egy-
ben a rendezést jegyzi. 
— Ki az igazgató, te vagy én?! 

Herczeg Jenő és Békeffi 
László 

(Angei'o fotók) 

Károly 'bűvésze, aki egy asszonyt 
tüntet el a színpadról, a másik Fa-
ragó Dezső ugyancsak szellemes 
aprósága. És mert a békebeli vicc-
lap a komoly irodalmat sem hanya-
golta el, — hány tündöklő Makay, 
Haltai, Szép Ernő, Koboz-vers jelent 
megt akkoriban a vicclapok díszhe-
lyén — Békeffi Pódiuma egy (gyö-
nyörű, háromrészes Me g y er y Sári 
sanzont ad Kondor Ibi előadásában. 
Mindezekhez jön a »Szerkesztői üze-
net«, vagyis a műsor összesaerkesz-
tojének, Békeffi Lászlónak aktuális 
kérdésekről szóló konferánsza. A 

Kondor Ibolya és Koltay József 



M us solin* fiának, Vittorio Mussolininak 
fotográfus készít 

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

hogy gyürűznek-e még e farsang el-
csöndesedett vizeit Tart-e még a 
dínom-ddnom, ha halkabban is szól-
nak a hegedűk már s korábban kö-
szönt ránk a hajnal? 

— Hamvazószerda után vagyunk 
s ez éppúgy karnevál végét jelenti, 
mint az, hogy a Bálközi Blokk fel-
oszlott. Február 12-én, pénteken tar-
tották meg a bálelnök urak záró-
ülésüket, megállapítván, hogy jó 
munkát végeztek és vagy negyven-
ezer pengőt sikerült összetáncolniok 
ezidén jótékony célra. 

A Bálközi Blokk tisztikara lemon-
dott, maga a blokk feloszlott és tag j'ai 
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Igégéről Petri, Milánóban ölő magra? 
ezt a fölvételt 

búcsú-bankettre gyűltek össze, majd 
jól megérdemelt pihenőre hajtották 
fáradt fejüket. Az alvás időtartama 
nyugodtan eltarthatna akár a jövő 
farsangig, ha... 

- Ha? 
— Ha közben nem rendeznének 

nyakra-főre magánházaknál esélye-
ket, teákat és házibálokat, miután 
most ezek felvirradásának érkezett 
el hivatalos szezónja. Így mindjárt 
az elmúlt héten, ósütörtökön, Farkas 
Györgynénél volt nagy estélyi s 
ugyanakkor Rauscher Auréléknál 
— Magdi leányuk tiszteletére — ropta 
a tántíot a fiatalság. Ugyancsak a 
hét szombatján számos estély torló-
dott farsangi hagyomány szerint a 
szombat alkalmából, — milyen jó, 
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Dr. Várady Miklós né Keuler Lívia 
(Rozgonyi fotók) 

hogy nem kell felkelni másnap s 
akár délig is lehet lustálkodni! Az 
estélyek sorát a Titsch Gyuláék 
hagy szoaréja nyitotta meg, ahol is 
a szépséges házikisasszonyt, Titsch 
Juliettet lelkesen ünnepelték. Ugyan-
akkor Wehner Korrúéléknál volt es-
tély a két Tölgyessy-leány tisztele-
tére, Hekler Antaléknál Petry 
Bambu kedvéért gyűlt össze a fia-
talság, Heinrich Frigyeséknél pe-
dig Heinrich Monchi, a bálki-
rály nő-házikisasszony fogadta a 
vendégeket. — Aranyhegyek felett 
táncolunk itt, — mondta egy találé-
kony fiatálember ezen az estélyen, 
amennyiben a Heinrich Frigyesék 
lakása a markóutcai Állami Pénz-
jegynyomda épületében van, ahol 
garmadában állnak a vadonatúj, 
frissen nyomott száz- és ötvenpen-
gősök. 

— A Pucher József ék esti bálja fő-
ként a Tenisz Klub tagjait gyűj-
tötte egybe s a legszebb háziasszony 
hallatlan kedvességgel buzgólkodott 
afelett, hogy vendégei a legjobban 
érezzék magukat. Ugyancsak »okan 
gyűltek egybe a Csáfcy Miklós gró-
fék vacsoráján, továbbá előkelő kö-
zönsége volt annak az intim estély 
nek, amely egy újlipótvárosi bérhá 

Rusznyák Iván és Gács Klára házasságot 
kötöttek 

hatszobás lakásában zajlott le, közel 
a csillagos égbolthoz s amelynek 
az volt a nevezetessége, hogy csupa 
hölgy jelent meg az estélyen, vala-
mennyien — frakkban. 

— No és most talán pár szót a sze-
zon legszébb és legérdekesebb kok-
tél-partijainak egyikéről, amely lo-
vag Wahl Henriknél zajlott le mult 
Hét csütörtökjén. A házigazda szere-
tetreméltósága közel százfőnyi ven-
dégsereget toborzott össze, amely-
nek soraiban többek között ott lát-
tuk Liechtenstein Marica herceg-
nőt, báró Beauverger francia ügy-
vivőt és feleségét, a svájci követet 
és feleségét, Hatvany Lili bárónőt, 
báró Hatvany Ferencet és feleségét, 
Fellner Pált, Ullmann György bá-
rót és feleségét, Böszörményi And-
rást, Marosi-Mengele Ferencet és 
még nagyon sok hölgyet és urat a 
pesti társaságból. 

— A Nemzeti Kaszinó vidékén mi 



— Hunyady Ferenc gróf és Ken-
deffy Gábor gróf együttes estélyén 
Apponyi Geraldine grófnő,Windisch-
grätz Natália hercegnő, Bornemisza 
Annie bárónő Széchényi Mária és 
Nika grófnők és Geist Mária jelen-
tek meg nagyszámú fiatalurakkal. 
Érdekes mágnás-vendégnek örven 
dezhettek azonkívül az urak, az el-
múlt héten itt járt Bethlen György 
gróf és minden estéjét színházban 
töltve, megnézett mindent, ami meg-
nézni való. 

— Egyébként? 
— Egyébként elsősorban törlesz-

sziik le még egyetlen farsangi adós-
ságunkat, vagyis pár meleg szót a 
fényesen sikerült Állatorvosi Bál-
ról, amelynek jó hangulatára és elő-
kelő publikumára sokáig fognak 
emlékezni a megjelentek. Különösen 
nagy sikerük volt a keringő-párok-
nak, akik a bál 
megnyitói vol-
tak. 

— Halljuk, 
hogy nagy elto-
lódások történ-
tek a betegfron-
ton. 

— Ügy van. 
Mindenekelőtt is 
hosszú hóna-
pokig tartó bete-
geskedés után 
tägre gyógyul-
tan hagyta el a 
betegágyat Lu-

czenbacher 
Raoulné, aki va-
lószínűleg kora 
tavasszal hosz-

szahh időm 

A prágai autó klub bálján: Mohamed Sann 
egyiptomi attasé, Kroftané Olga, Protié, Ju-
goszlávia prágai követe, Eleonóra Hrabarovta, 

Karét Sach 

Lesxczynka grófnő, a varsói magyar bál csár-
dásversenyének: győztese 

egyik angol ba-
rátnője meghí-
vására London-
ba megy, s ott 
fogja pótolni a 
számára elma-
radt pesti sze-
zón mulasztá-
sait. Viszont bá-
li ruhában, kok-
tél mellől vitték 
vakbéloperációra 

Teleki Kata 
grófnőt, aki hir-
telen lett rosszul 
egy estély kellős 
közepén. Nagy 
volt az ijedtség, 
de a szép zebe-

gényi grófnő már túl van minden 
veszélyen. U gyancsak lábadozik 
már Bethlen András gráf is, aki 
szivarja tüzével megégette kezét, az 
égési seb elmérgesedett és orbánccá 
fejlődött a karján. Néhány napig 
negyvenfokos láz gyötörte a grófot, 
de aztán jégtömlők és megfelelő 
injekciók legyűrték a bajt és Beth-
len András gróf rövidesen elhagy-
hatja a szanatóriumot. 

— Utazások. 
— Egyre többen únják a telet s 

aki csak teheti, siet a tavasz elé. 
Hol tartózkodik a tavasz ilyenkor? 
Természetesen a Riviérán, ahol ért-
hető tétovázása, hogy tovább indul-
jon-e már, miután úgy San Remo, 
mint Monte Carlo, Nizza, Cannes 
ilyenkor a legszebbek. Az olasz 

Sándori y Marianne a Széchenyi-bálon 
(Foto Tóth Margit) 



Riviera hangos a ma-
gyar szótól. A legújabb 
san-remoi vendég Pár-
kány Frigyes, a legré-
gibb Molnár Ferenc, 
Monte Carloban pedig 
a magyar galamblövő-
különítmény ér el sike-
reket, Cannes-ba rövi-
desen megérkezik Oetl-
Pálffy Dénesné és 
ugyancsak a francia 
Riviera vendége Mayer-
Fould Ákos is a felesé-
gével. 

— Egyéb szenzációkf 
— Fele igaz, fele plety-

ka, hogy a fiatal gróf há-
zassága befejezett tény 
a békevilág egyik leg-
ismertebb grófjának el-
vált ifjú feleségével. A 
fiatal gróf legutóbb 
családjának, amely ed-
dig a leghevesebben el-
lenezte a házasságot, 
újabb kéthónapi hala-
dékot ad a beleegyezés 
meggondolására, de ez 
a haladék már ultimá-
tum-jellegű, ha letelik, 
a házasságkötés min-
denféleképpen megtör-
ténik. Elvégre tavaszo-
dik rövidesen s ilyen-
kor mindent meg kell 
bocsátani a fiatalok-
nak, még ha, öreg sze-
mekkel nézve, meggon-
dolatlanság is fedezhető 
fel a boldogság után 
váló törekvésben. 
— adieu! 

A Pesti Szent Imre Kollégium báljának csáidásnyitói: Szira 
Agnes, Gundelfingen Márta, Doskár Li via, Zathureczky Pici, 
Szilágyi Erzsébet, Majerszky Tuci, Molnár Edit, Pilnoffer 
István, Allodia-Toris Károly, Hortáveir József. Csopey Tibor, 

Nyáiry István, Tschida István, Forgách László 
(Foto Schäffer) 

Az Állatorvos-bál keringő nyitópárjai: 
Muráti Kata—Szoll'ár Sándor, Gárdonyi Klári—Baksa Károly, 
Floderer Picu—Kulla János, Walter Kató—Bárdos László, 
Zimmer Márti—Guoth Endre, Pick Györgyi—Szekeres Gyula, 
Rudnay Baba—Dutkay Lóránt, Kardos Macy—Menczigár Ist-
ván; ÍRogrünn Ditta—Berde Jenő, Rumy Zsáka—Szegi Farenc 

(Foto Orelly) 

A gramofon 
szerelmese 

Lippe Biesterfeld herceg 
a Sternberg hangszergyárban 

ahol egy jaz?,harmonikát 
és rengeteg magyar lemezt 
vásárolt. Este és másnap 
korán reggel is órákon út 
játszotta feleségének a ma 
gyiar dalokat gramofonján: 
a szobából a Csak egy 

kislány, Török szekfü, li-
liom, Egy ablaknál állj 
meg cigány, Lehullott a 
rezgő nyárfa, Piros rózsák, 
Kesergő és Bartók Béla 
székely táncainak hangjai 
szűrődtek ki. 

Érdekes gnamofon-sta-
tisztikát lehet összeállítani 
Lippe-Biesterfeld herceg, 
Julianna trónörökösniő fér-
jének budapesti látogatásá-
ról. A lapok pontosan órá-
ról-órára megírták, hogy 
mit csinált Budapesten. 
Ezeklből a beszámolókból 
kiderül, hogy harminchat 
órát töltött Budapesten, 
ebből tizennyolcat aludt és 
a másik tizennyolc óra 
nagyrészét grarnofonsaen-
vedélyének áldozta. Kán m 
órát töltött a Sternberg 
királyi udvari hangszer-
gyárban — inkognitóban, 
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A nevető oroszlán 
T á n c o l t a 

tányér a borbély-
műhelyek előtt s 

12.000 néző láto-
Bajnokság úgy-

nevezett tavaszi mérkőzéseit. A leg-
több közönség a Hungária-úti pá-
lyára jutott, ahol valóságos pléd- és 
hócipőrevüt rendeztek. A takarók 
sokféle színe « az izgalmaik meleggé 
tették a tribünöket, a lábdobogás 
pedig külön ritmusban történt s 
mintha, zeneileg aláfestette volna a 
pályán végibemenő futballharookat. 
A futballtavasz találkozott a téli 
sportokkal. A János-hegyi síugró-
eánoon Ványa pompás ugrásaiban 
gyönyörködött a közönség, majd a 
műlesiklásra került a sor, ahol 
Szalay szerezte meg az első helyei 
A jégen Hídvéghy megjavította a 
10.000 méteres giyorskorcsolyázás óma-
gyar (rekordját. Mialatt a hegyek-
ben s a jégen a télisport hívei ta-
lálták meg örömüket, azalatt a hi-
deg, szeles vasárnap délután iá fuit-
ballsport barátai dübörögtek a tri-
bünökön si buzdították a csapatokat. 

Külön eseményszámban ment Sa-

lamon Béla hócipője. Ismerve cipői-
nek nagyságát, hócipője majdnem 
még egyszer akkora, úgyhogy ez-
alkalommal a népszerű komikus gu-
liver lábaival olyan látványosság 
volt, amelyért külöin belépődíjat le-
hetett volna szedni. Mindenesetre 
érdekesebb volt, mint egyik-másik 
játékos teljesítménye. A legbátrabb 
két ifutballdrukker dacolt a szélvi-
harral » a páholyok első sorába ült: 
Veress Imre dr., Budapest székesfő-
város számszéki igazgatója és Széli 
Jenő, a Kisipari Hitelintézet vezér-
igazgatója. Yleress Imme kedves, ősz 
fejével, mindig mosolygós arcával 
és Széli Jenő, akinek puszta megje-
lenése maga jóság és a szeretet, úgy -
dirukkolt a kettős mérkőzésen, mint-
ha nem is lett volna szibériai hi-
deg1. Sportemberek ők a javából, 
akik nem mulasztanak el egyetlen 
alkalmat sem, hogy a mérkőzéseket 
végignézzék. Nagy teljesítmény a 
j átékosoknak a kétszer 45 perces küz-
delem, de az sem lebecsülendő, amii-
koir a magyar társadalmi életnek 
két ilyen kiválósága csontig ható 
fagyos szélben a tribünön, két 

Óbuda ostroma. Sárost dr. fejel az óbudai kapura, Budavári kapus helyezkedik. Kocsis ás 
Borefrvà« támadnak, Toldi résen 



.meccset néz végig 
s négystaer 45 percig 
figyeli a toajnoikü mér-
kőzéseik! miiinden Imiozr 
zamatát. 

* 
A Ferencváros köny-

nyen bánt el a III. 
ker. FC-vel. Hiányzott 
a tribünről a legrégibb 
óbudai drukker, Komcti: 
Vilmos, a kiváló (kar-
mester, akinek úgylát-
szitk mem állt mód jálbaai 
ezietn a vasárnap délutá-
nom. a jkasrmesítleri pál-
cát felcserélni ia tribü-
njöik örömeivel. -Sdk 
öröme úgysem. tellett 
volna ibenine, mert <aiz 
óíbudai együttes mindig 
joíbbam si joibibian csúszik 
lefelé a Ihajaiioiki talbel-
ián. Vian a III. Iker. 
FC-ben egy lobogó vö-
röshajú játékos, akit 
Fehérnek hívnaik. ö kü-
lönösen azrzal prlóbálko^ 
zott, hogy felingerelje 
Toldit, az alvó orosz-
lánt. Egy alkalommal 
neki is rontott, el 
kezdte lökdösni, dögö-
nyözni. Ebiben a pilla-
natban elnémult a tri-
bünök népe, halálsápad-
tak lettek a játékosoik 
is. Mi lesz toost, ha 
dühbe jön aiz oroszlán. 
És csoda történt. Az 
orosizlán nem harapott, 
nem morgott. Toldi mo-
solyogni kezdett. ö 
volt a Metro nevető 
otrosíslánja. 

* 
A Zanios-ügyben kü-

lön véleményt jelen-
tünk be. Remekül dol-
gozott ez a nagytechni-
kájú fiú, afld aiz idei fut-
baÜsaezon legnagyobb 
meglepetése lesz. Jó 
kondícióban van ós 
úgylátszik motorizálták 
a nyárom, mert most 
már sokkaü gyorsabb, 
mint eddlig volt. Sas a 
startnál is bevált, míg 
M ándil —- persze ez 
csak tréfa — az MTK 
bírikózós®akoisztálya sze-
retné elhódítani a fut-

Hölgyközönsóg' a tribünön — Amundsen módra 

Sas lövéséi Havas nehezen védi 

Sárosi dr. 11-ből gólt lő 
(Pálhéiy fotók) 
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ballsaakioisiztalytal. A 
Budai »11<f-ben Szuhai 
az új csatárién oanén 
niagy góllal mutatkozott 
be. A magas, szőke fia-
talember éppen olyan 
ravasz centercsatár, 
mint amilyen ravasz 
volt a sizíndartab Szu-
hayja. Nekünk a budai 
esapatbain mélgis Ke-
resztes tetszett a leg-
jobban, aM a legveszé-
lyesebb volt a budai 
együttesben, technikás, 
fürge, leleményes és még 
sok gondot fog okoizná 
az egyesületek hátvéd-
jeinek. A meccset egyéb-
ként legjobban jelle-
mezte az 1:1 arányú 
eredmény miatt elikese-
redett Hungária-druk-
ker, amikor azt mon-
dotta: minden labda 
Budára tart. 

* 
A Phöbus szép csend-

ben elfoglalta a tabella 
második helyét. Tessék 

Cseh elszökik »rendőreitől« megnézni a bajmoki ta-

Ezt a gólt lőtte Szuhai a Hungáriának. Szabó hiába nyúlt a labda után 
(Pálházy fotók) 
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A fohiér trikós Szuhai lövéséi Siabó fogja. Középen Bíró 

bellát, bizony ott van 
a második helyen, de m -̂v 
olyan határozottságéra! s 
olyan biztossággal, hogy 
Dugoinies Titusz ^ ^ ^ ^ ^ ^ H K h I ^ ^ H ^ K Í ÉÉÊÊÊàJlÈ à̂Mâ' 
ahhoz, hogy lerántsák 
a második helyről. Csap-
lár András, a kitűnő ^ H ^ t ^ ^ ^ ^ H H H S 
atléta-sportújságíró vé- ^Shf ' ^S^^HL 
gignézte S©oimbathelyen • r ® 
a vidéki derbyt: A Sze- g f l | f B ^ F ^ S v l • I V 
g ed FC döntetlenül vég- S B F * ^ * ^ II p " 
zett a Haladással. Csap- S a s * _ J • 
liár imoindja, hogy a 
sízombathelyi Krasznait ^^ 
bátran lesizeríződtethet-
nek hősszerelmesnek, 
centercsa tárukat, Gaz-
dagot, pedig már nevé-nél fogva i<s, bankárnak. ^ E H ^ S S M y ^ ^ B r aÉKflMifflBM 
A Szeged FC egyébként ^^ 
rájött arra, hogy nem- ^SSËBÊÊmÊÊÊÊKL. A t l S 
csiak a Tisza partján, WÊ 
hanem Szombathelyen 
is paprikás .hangulat ' 
urlalkodiik a mérkőzése-
ken. Végül emlékezzünk WKj^KKSgM 
az egyik törekvő csa- 9 
patról, a Nemzetiről, E H H 
amely Belgrádban mér- H 
kőzött és megverte a ••l ife»*--? ^.'.íaö^sKi* «• 
nagyképességű, híres Az óbuda i kapus h i ába térdel 
Jugoslavia csapatat. (Pálházy foták) 
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Felski Kamii ég Szőnyi Lanka 
a rörlökkel a »Haarlem Bigru-

in«-t táncoliák 

Bonyadalmak 
a taxigavallér körül 
Megjelent a hír a lapokiban, ihogy 

Szilágyi László operettet írt a taxi-
gavallérokról- Másnap megjelent az 
újságokban a nyilatkozat, melyben 
László Aladár bejelenti, hogy ő már 
hosszú hónapokkal ezelőtt filimszoe-
náriumot írt a Metrónak, ugyan-
erről a témáról. Következett Szi-
lágyi nyilatkozata, hogy Lásizló Ala-
dár bizonyára a newyorki vagy eset-
leg a londoni taxigavaUóroikról ír-
hatott, viszont az ő operettje a pesti 
taxigavallérokról szól. 

Közben Harmath Imre a Moulin 
Rouge ú j műsorában a 
»pesti kék imadár revű-
ben« lelőtte a madarat, 
és megírta a taxigaval-
lér figuráját, őnagysága 
bosszús: táncolni alkar 
menni, de partnere az 
utolsó pillanatban le-
mondta az estélyt. Igen 
ám, de a nagyságos 
asszony most már elha-
tározta, hogy nem ma-

Salamon Erzsi, Vágó Mary, 
Szőnyi Lenke éj Komlós Juci 

»Holl'andi száma« 

Sárosi Andor, \Feleki Kamii, Salamon Erzsi, 
Hadó ós Komlós a »Kék madár« képben 



rad otthon, telefonon 
felhívja a taxigavallér 
vállalatot és kér óradí-
jias gavallért Meg is 
érkezik a taxigavallér, 
aki ezúttal Radó Sán-
dor. Gomblyukában fog-
lalt jelzéssel - a taxa-
mérő van, ónadíj elle-
nében táncol, minden-
nek megvan a tarifája, 
a kalbát lesegítésnek is 
ós minden órában joga 
van egy pohár konya-
kot meginni a bérlő 
hölgy pénztárcájának, 
illetve retiküljének ter-
hére. 

A Moulin Rougeban 
a taxigavallér kép egy 

a húsz közül és mind a 
húsz ilyen mulatságos. 
A kék madár rész pe-

iig olyan művészi, hogy 
Jusnij is eljöhet ta-
nulni. A premieren ren-
geteget (tapsoltak; Vágó 
Märyniak, Szőnyi Len-
kének, Komlos Jucinak, 
Salamon Erzsinek, Ra-
d&nak, Sárossynak és 
Felekinek. Hacsek és 
Sajó új tréfájában ten-
gernyi vicc van. Az új 
Moulin-revű felavatja a 
táncot a Haarlem Bi-
guint, a legújabb exo-
tikus importot, amit rö-
videsen egész Pest tán-
colni fog. 

Vágó MAry é8 Szőnyi Laake 

K Hollandi szám 



a diploma* film 
A filmszínészek között egy idő óta divat-

ban van a diploma: a sztárok egész sora irat-
kozott be valamelyik egyetemre. Clark Gable, 
Margaret Sullavan, Dita Parlo, ZUahy Irén 
szorgalmasan látogatják a különböző kollé-
giumokat és készülnek a diploma megszer-
zésére. 

Prágában történt meg most az a furcsa 
eset, hogy egy film is diplomát szerzett. Ko-
moly, hivatalos diplomát kapott ez a film 
azzal, hogy a legmagasabb rangot érdemli a 
filmek között. 

A diplomás film címe: »Szent hazugság«. 
Főszereplői a bécsi színpadok legelőkelőbb szí-
nészei és mindenekelőtt: a Wiener Sängerkna-
ben, a világ legjobb gyermekkórusa, amely-
nek híres tagjai mind sztárszerepet kaptak az 
érdekes filmben. A diplomát is, amelyet most 
nyújtottak át hivatalosan Prágában a film 
vezérkarának, valószínűleg elsősorban ezeknek 
á rendkívüli gyerekeknek köszönheti a film. 

A »Wismar Sängerknaben« hí-
res kis énekesel sit&rszerepet 
kaptak a »Szent hazugság« cí-

mű filmben 
(Foto Kovács Film) 



»Szép az élet« pályázatunk téli 
hangulatába belecsilmgelt az első ta-
vaszi üdvözlet. A budai hegyek déli 
lejtőjén kidugta optimista fejét a 
hóvirág. Erről szól ifjú Boldog Pál 
díjnyertes pályázata, amely a Szín-
házi Elet Boltjába szóló tízperugős 
vásárlási utalványt érdemelte ki. A 
többiek díszoklevelet kaptak. A »Szép 
az élei«-tel párhuzamosan folyó 
»Svái>hegy«-pályázat sorsa néhány 
hét múlva dől el. A 85 éves M. L.-né szintén szépnek találj; 

az életet 

Lespach I r é n : A jégen 

Ifj. Boldog Pál: Hóvirágok 

Jung Nándor: Zúzmara 

Dr. Strausz Iván: Köd a hegyen 



Publicity 
{/Jfoj^âvwllwfy II inmßnitty 

írta: KARINTHY FRIGYES 
Utóbbit, úgylátszik, Harun Al 

ßasid kezdte, a bagdadi kalifa, aki 
arról volt nevezetes, hogy nevezetes-
ségét leplezve, éjszaka álruhában 
bejárta a várost, hogy senki ne is-
merjen rá. 

Mint látjuk, remekül sikerült neki 
elbújni a nyilvánosság elől. Olyan 
remekül, hogy világlegenda lett be-
lőle. A többi kalifáról, akik nem 
rejtőzködtek, egész nap a trónuson 
ültek, koronával a fejükön, a kutya 
se tud már, az ő nevét, akinek szá-
mára fontosabb volt, hogy a nyil-
vánosságot ismerje, mint az, hogy 
őt ismerje a nyilvánossiáig, annyira 
ismeri mindenki, hogy például nyu-
godtan hozhatom fel példának a 
Színházi Élet olvasói számára. 

Például sokkal jobban, mint He-
roeztráteiszét, akiről ime, nem is a 
gyöngék, hanem a* kevésbé erősek 
felvilágosítására közölnöm kell, 
hogy felgyújtotta Vénusz templo-
mát, csakhogy a világtörténelem 
»publicity«-je előtt szerepeljen, 
semmi másért. Éppen csak a furcsa 
bogarak kedvelői tudnak róla, a 
kuriózum miatt. 

Furcsa dolog a nyilvánosság. Aki 
keresi, az elől elszalad, aki kerüli, 
azt üldözi. 

De fordítva is mondható. 
Aki benne él villanyfényében, a 

homály felé menekül — aki a ho-
mályban él, feléje igyekszik, mint 
a lepke. Akire rá vannak irányítva 

a reflektorok, hiába próbálja lecsa-
varni: más a véka alatt nem is 
gyertyát, de ezervoltos lámpát 
gyújt, még se kerül ki semmi be-
lőle a külső sötétségbe. 

Mark Twaintől származik a híres 
mondás, hogy akkor is szükségünk 
van a hirdetésre, ha aranyat vasra 
akarunk becserélni. Ezzel szemben 
áll az a két i f jú szerelmes az ame-
rikai országúton, akik saját autó-
juk alá bújnak csókolózni, motor-
javítás ürügye alatt s arra riadnak 
fel, hogy egész csődület nézi őket, 
mert közben valaki ellopta az autót 
a fejük fölül. 

Julianna trónörökösnő minap 
Pesten járt férjével. Nagy tö-
meg és ünnepélyes fogadtatás várta 
őket a vámnál, ők azonban történe-
tesein egy taxi kalauzolásával 
ismeretlenül hajtattak ibe a Gel-
lért-szállóba. ^Ezúttal véletlen mó-
don sikerült kizárni a nyilvánossá-
got. 

Egyébként azonban nem sokat 
használ az óvatosság, a nyilvános-
ság elől való bujkálás éppen azzal 
tereli magára a figyelmet, hogy 
feltűnően óvatos — ki ne ismerné 
fel első pillanatra a detektívet, aki 
naiv vidéki bácsinak maszkírozza 
magát, harcsabajússzal és furkós-
bottal! Zavarbajönnék, ha egy sze-
rény, de becsületes európai király 
megtisztelne a feladattal, hogy ír-
jam meg az inkognitó kiskátéját, a 
módokat, ahpgy az indiszkrét kí-
váncsiságot k'i lehet zárni magán-
életükből? Ami egyik esetben jó-
nak bizonyulhat, a másik esetben 
csődöt ^ mond. Aztán meg nagyon 
sok múlik azon, igazán óhajtja-e az 
illető, hogy ne vegyék észre? mert 
vannak, akik nem panaszkodnak, 
hanem dicsekesznek és ha isiikerült 
nekik elérni, hogy a kutya se tö-
rődjön velük, nagyon meg vannak 
sértődve. Arra van példa, hogy a 
kaftános zsidót, akit lekergetnek a 
kocsiról, azért, hogy a miniszterel-
nök fülkéjébe akart felszállni, cso-
dálkozva tiltakozik: »és honnan tud-
ja maga, hogy nem én vagyok a 
miniszterelnök?«, de arról nem tu-
dok, hogy a miniszterelnök megsér-
tődött volna, mert nem nézték kaf-
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tános zsidónak. Titokban Napoleon 
is remélte, hogy inkognitója mögött 
felismerik a nagy embert, melyről 
feltette, hogy külső formák nélkül, 
meztelen egyéniségéből is, egyéni-
ségében ig meglelhető, önérzetes 
höl így nem fogja bóknak venni, ha 
így mutatják be: »bemutatlak egy 
szép asszonynak«, mert a szépség 
vagy igaz, akkor nem kell monda-
ni, úgyis látom, vagy nem igaz, ak-
kor hiába mondják. Egy vidéki elő-
adásomon így aposztrofált a konfe-
ransz: »most következik K. F., a 
híres író«. Ez olyan sértés, mintha 
fentemlített Napoleont így vezették 
volna be: »íme, Napoleon, az is-
mertnevű császár«. Az igazi száz-
százalékos inkognitó csak két vég-
letből adódik; a teljes tudatlanság-
ból és a tökéletes diszkrécióból. 
Előbbit az az ötéves kisfiú képvi-
seli, akit nyáron, a Balatonban 
megkérdeztem, fiú-e vagy lány az 
a gyerek, akivel a vízben játszott? 
s aki azt felelte: nem tudom, mert 
nem volt rajta ruha. Utóbbira a 
francia gentilhomme adott örök 
példát, aki véletlenül benyitván 
őnagysága fürdőszobájába, mikor 
az eppen a kádban ült, ezekkel a 
szavakkal húzódott vissza: »Oh 
pardon, Monsieur/« 

Szabályt nem lehet csinálni és 
tanácsot nem lehet adni. Mert na-
gyon sokféle nyilvánosság van és 
nem mindig ott bujkál a »közhiir«, 
ahol sejtjük — vannak esetek, mikor 
a rádióba felolvasott szöveg titokban 
marad, ellenben a pletyka, amit egy 
mondén, sőt, sajnos, vimamondén 
hölgy fülébe súgtál, egy óra alatt 
befutja a várost. Salamon Béláról 
beszélik, hogy egy magánszenzá-
ciókban »utazó« kis hetilap szer-
kesztője félrehívta és közölte vele, 
hogy »tud valamit róla«, Salamon 
Béla rémülten nézett körül, aztán 
könyörögni kezdett a szerkesztő-
nek: »az istenért, ödönkém, megír-
hatod az újságodba, csak ne mondd 
el senkinek«. 

Nagyon nehéz határvonalat húzni 
közügy és magánügy között. Esete 
válogatja. Ha engem politikai 
meggyőződésem felől faggat a kör-
kérdező újságíró, méltatlankodva 
azt felelem: »bocsánat, ez talán 
mégis magánügyem — tessék talán 
szerelmi életemre vonatkozó kérdé-
seket tenni«. Mások másképpen 
vannak ezzel. 

Tessék elhinni, csupa ellentmon-
dás és paradoxon ez a terület. In-

kognitóra legfőképpen a szerelme-
seknek van szükségük, de kire hall-
gassanak? Vannak, illetve voltak 
budai kis cukrászdák, ahova azért 
jiáirtakj az ábrándozó párocskák, 
mert »senki se járt oda«, egyedül 
lehet lenni — ezt azonban lassan-
kint mindenki megtudta s a kicsi 
cukrászda úgy tele lett, mint 
ifjúkori regény erniben Robinson 
Grusoeban az elhagyott sziget,, ahol 
szálloda épül végén a búcsújárók 
befogadására. Ha a magány egyszer 
divatbajön, Isten őrizze meg sze-
gény remetéket. 

Mert rejtelmes és kiszámíthatat-
lan dolog a tömeg kíváncsisága. 
Emlékszem, Conrad Veidt járt egy-
szer Pesten: a Keleti pályaudvaron 
legalább tízezer ember szaladt ösz-
sze. Véletlenül arra jártam s leg-
alább húsz embert kérdeztem meg, 
hogy került ide? Mindegyik ezt fe-
lelte: kérem, hát nem muszáj meg-
nézni az ilyet, hogy mennyi ember 
fut össze, egy rongyos moziszínész 
miatt? 

Ugyanakkor Conrad Veidt meg 
volt győződve személyének varázs-
erejéről. 

Az inkognitó szót a nyelvtisztí-
tók — pardon, puristák! — akik az 
idegen szavakat üldözik, »rangrejt-
ve« névre keresztelték. Nekem in-
kább idegen szó kellene erre, hogy 
»ranghencegve«, »rangfitogtatva«. 

Végeredményben ugyanis min-
denkire áll a kisfiú mondása, „aki, 
miután betörte a tükröt, elrejtőzött 
a padláson egy régi ládába s este 
nyolc órakor kidugván a fejét, így 
szólt magához: 

— Vagy nagyon jól elbújtam, 
vagy nem is keresnek. 



A két »Bibliás ember« 
Az öreg Kienzl Vil-

mos, a »Bibliás ember« 
szerzője, ma már Bécs 
történelmi nevezetessé-
gei közé tartozik. Olyan 
hatást kelt bozontos, 
ősz hajával és hófehér 
szakállával a bécsi mu-
«sikusnegyed csendes 
utcáin, ' mintha híres 
operájának főalakja 
elevenedett volna meg' 
és indult volna sétára. 
Ezeknél a kis sétáknál 
nagyobb utakra nem is 
igen vállalkozik; most 

mégis elment Troppau-
ba. A programm az 
volt, hogy őt ünnepel-
jék, de ez a programúi 
(megváltozott: végül is 
Kienzl Vilmos ünne-
pelte operájának ma-
gyar címszereplőjét. 

* 

A troppaufii opera 
díszelőadást hirdetett 
Kienzl Vilmos nyolc-
vanadik születésnapjá-
nak megünneplésére és 
erre meghívták az 

illusztris szerzőt is:, 
dirigálja el operáját. 
Olyan előadást ígér-
ték neki, hogy Kienzl 
Vilmos a meghívást el-
fogadta. Azonban kikö-
tötte, 'hogy csak egyet-
len felvonást, a máso-
dikat fogja vezényelni. 
Laikusok nem is sejtik, 
hogy milyen nehéz tud 
Lenni a szinte súlytalan 
karmesteri pálca. A 
nyitány előtt tehát 
Nicholaus von Gold-
schmiedt kanmester állt 
fel a pulpitusra. A szín-
padon pedig (megjelent 
a magyar Szemere 
László, a »Bibliás em-
ber«. -

' * 

Az előadást követő 
lelkes hangulatban meg-
hatottan szorongatta az 
öreg Kienzl Vilmos a 
fiatal Szemere László 
kezét. 

— Elhiheti nekem, — 
imondta — 'hogy én sóik 
»Bibliás embert« láttam 
már, de ön, fiatal em-
ber remekül játszott, 
olyan mimikája ^ van, 
ami nagyon kevés te-
noristának és olyan 
piano!, amilyeneket én 
talán még sohaseim hal-
lottam. 

Ennél többet igazán 
nem mondhat zeneszer-
ző énekesének. 

Természetesen hason-
lóan lelkes hangon ír a 
magyar énekesről a 
sajtó. A lapok szerint 
»Tökéleteset nyújtott 
Szemere László; szere-
pét mélyen átérezte, 
énekben és játékban 
egyformán elragadóan 
adta vissza ezt a csodá-
latos szerepet. Sokak 
szemében láttunk köny-
nyeket...« 

Az a tiszteletreméltó, 
nyolcvanéves öregúr is 
könnyezett titokban a 
karmesteri pulpituson. 

(P. i.) 
Kienzl Vilmos gratulál Szemere Lászlónak az előadás után 

(Foto Mader) 

A két »Bibliás ember« a színpadon: Haenzl Viftnas és Sze-
mere László 



N Ë V N A N H E W : 

Em rowA ¥íz 
Az »Egy pohár víz« 

három Máriája közül 
az egyik, Mezey Mária 
pont a nevenapjára lett 
beteg. Ijedtében bevo-
nult egy szanatóriumba. 
Délután már ott fo-
gadta és viszonozta 
Lázár Már ia és Egry 
Mária névnapi gratu-
lációját. Ehhez képest 
a névnapi uzsonna is 
meglehetősen szerény 
volt: orvosi rendeletre 
mindössze egy pohár 
víziből állt. Persze ezzel 
nem fejeződött be az 
ünnep. A két vendég 
Mária közrefogta a be-
teget és leültek römizni. 
Illetve Lázár és Egry 
Mária leülteik, Mezey 
pedág felült. Egész dél-
után folyt a parti, a 
két vendég kíméletből 
minden partit megnye-
retett a szegény beteg-
gel. Estefelé elbúcsú-
zott a két egészséges 
Mária, de ez csak 
ürügy volt, hogy átöl-
tözhessenek. Lázár or-
vosnőnek, Egry pedig 
ápolónőnek maszkírozta 
ki magát, alapos vizs-
gálat alá vetették Me-
zeyt, megállapították, 
hogy láz nincs és a be-
teg nyugodtan fölléphet 
este a színházban-
Mindjárt magukkal is 
vitték. Mezey Mária 
még aznap este föllé-
pett és 'azóta dis olyan 
egészséges, mint a 
makik. Ajánljuk min-
denkinek dr. Lázár Má-
riát, mint orvost és 
Egry Máriát, mint 
ápolónőt. 



IRODALMI 
ÉLET 
Szerkeszti : 

SZUNYÁI ZOLTÁN 

Napkeleti hercegnő 
írta: BECHHOFER ROBERTS 

Tisenkilencéves koromban lovásznak 
alkalmazott az uraság, Mr. Williams. 
Tíz shilling fizetést kaptam egy hétre, 
ami nagyon sok pénz volt abban az idő-
ben. 

Egy szeles, csúnya téli estén vacsorá-
nál ültünk anyámmal. Gyenge kopo-
gást hallottunk aa ajtón. Felálltam, ki-
nyitottam az ajtót és majd hanyattestem 
a meglepetéstől. Egy fiatal nő kupor-
gott a földön az ajtó előtt. ELülönös, ide-
genszerű ruha volt rajta, lábain bőrszan-
dál, hajában furcsa, édes illatú, sárga 
virágkoszorú. 

— Cigány ez, — mondta anyám. — 
Gyere be Joe és zárd be az ajtót. — Nem 
tűrök piszkos népséget a házamban. 

— Ez nem piszkos, — mondtam és le-
hajoltam hozzá. 

— Hát mi más lenne, — mondta anyám, 
azután a lányhoz fordult. — Ki vagy és 
mit akarsz Î 

A fiatal lány íelemelte főijét és ránk-
nézett. Még soha életemben ilyen szépet 
nem láttam, mint ez a lány. Egy szót 
sem szólt, csak fájdalmasan nézett. 

—• Segítsd fel, Joe — mondta anyám és 
én felemeltem. Bevittem a szobába és 
letettem a kályha mellé. 

— Ültesd le arra a székre — mondta 
anyám. 

Ekkor különös dolog történt. Alighogy 

letettem a székre, a lány lecsúszott a 
földre és leguggolt. Megpróbáltam újra 
felemelni, de ismét leguggolt, mintha 
még soha életében nem látott volna szé-
ket. 

— Hagyd ott — mondta anyám. — 
Majd, ha felmelegszilki, talán magához-
tér. — Ezután megkérdezte tőle, hogy 
honnan jött, del a lány nem felelt. 

— Talán nagyott hall — mondta 
anyám és kiabálva kérdezte. — Hogy 
hívnak! 

A lány félénken nézett anyámra. Az-
után sajátmagára mutatott és így szólt: 

— Bal Ba! 
Anyámmal vitatkoztunk ezután, ö azt 

mondta, hogy a fiatal lány félkegyelmű. 
En azt állítottam, hogy nem félkegyelmű, 
hanem idegen és bizonyára Ba a neve. 

sőbb a lány a szájéira mutatott és 
nyögött. 

— ügylátszik, éhes — mondtam. — 
Adjunk neki valamit enni. 

Anyám egy darab kenyeret és egy kis 
sajtot vitt hozzá. De a lány némán bá-
multa a sajtot, mintha nem tudná, hogy 
az mire való és megrázta a fejét. 

Ekkor felemeltem a lányt, a kamrába 
vezettem és intettem, hogy válasszon 
magának, amit akar. Ugylátsziik, meg-
értett, mert bólintott és egy kanna tejre 
és egy zsák rizsre mutatott. 

Ezután visszament a tűzhelyhez és 
kutatva körülnézett. Elővettem egy ser-
penyőt, mire mosolyogva bólintott fe-
lém. Már egész szépen megértettük egy-
mást szavak nélkül is. 

Beleöntötte a rizst és a tejet a serpe-
nyőbe és megfőzte. Ezután ismét leült a 
föddre, kis golyókat formált belőle az 
ujjaival és megette. Mikor készen volt, 
elnyúlt a földön. 

— így nem maradhat — mondta 
anyám. — Majd velem fog aludni. 

ŰDe én tudtam, hogy ezt nem lehet. 
Láttam, hogy előkelő hölgy tévedt a há-
zunkba, noha idegen származású. És egy 
előikelő hölgy soha sem alszik mással 
egy ágyban. 

— Majd látadom az én ágyamat — 
mondtam — és én a padlón alszom. 

Megpróbáltam beemeim az agyamba. 
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Nem tudom, mit gondolhatott, mert tel-
jes erejéből ellenkezett, annak ellenére, 
hogy anyám is velünk volt. 

— Ügy látom, nem ért meg bennünket, 
Joe, — mondta anyám. — Hagyj ma-
gunkra, majd én megmutatom neki. 

De egy pillanattal később már visz-
szatértek. 

— Nem1 akar ágyban aludni, — mondta 
anyám. — TTgylátszik, még soha sem lá-
tott ágyat, sem saéket. 

EEikkor Ba észrevette az ágyat, amit 
magamnak készítettem a földön, lefe-
küdt és egy pero múlva már el is aludt. 
Suttogva tanácskoztunk anyámmal, 
hogy mittévők legyünk. 

— Ez a lány vagy együgyü, vagy ide-
gen, az biztos — mondta anyám. — El 
kell mondanunk ezt a dolgot Williams 
úrnak. 

— De az is lehet, hogy megbünteti 
majd csavargásért — mondtam — és ő 
rettenetesen szigorúan bánik a csavar-
gókkal. 

Ereztem, hogy anyám vizsgálódva néz 
rám. 

— Ügy látom, nagyon tetszik neked ez 
a lány, Joe — mondta. 

Zavartan nevettem, mert anyámnak 
igaza volt. Még soha életemben nem lát-
tam ilyen bűbájos teremtést. 

Másnap reggel felvittem Bat Williams 
úrhoz. Ba mosolygott és meghajolt, mi-
kor az uraságot meglátta. Én elmond 
tam, hogyan került hozzánk az éjjel és 
hogy semmit sem tudunk róla, kivéve 
azt, hogy előkelő idegen hölgy és a neve: 
Ba. 

Williams úr megpróbált vele fran-
ciául is beszélni, de Ba csak a fejét 
rázta és engem nézett. 

Ekkor belépett Mr. Field, a tanító. 
Williams úr elmondta neki az esemé-
nyeket. 

— A leány keleti ruhákat visel és 
keleti szokásai vannak — mondta Mr. 
Field. — Majd megpróbálkozom a héber 
és a szanszkrit nyelvvel nála. 

De Ba most is csak a fejét rázta. Ek-
kor Mrs. Williams lépett a szobába. 
Meglepetten nézett az idegen hölgyre. 
Elmondtam ismét a történetet. Közben 
Ba hirtelen felsikoltott és elesett volna, 
ha nem kapom meg hirtelen. 

— Elájult szegényke — mondta Mrs. 
Williams. — Agyba kellene feikitetni. 

— Anyám is, én is boldogok lennénk, 
ha gondoskodhatnánk róla, asszonyom 
— mondtam. De Mrs. Williams súgott 
valamit az urának. 

— Rendben van — mondta az uraság. 
— A leány itt marad nálunk. 

Maga Williams úr kapta fel a leányt 

— Lóra pattantunk és vágtatni kezdtünk . . . 

és felvitte a lépcsőkön. Mrs. Williams 
követte őket. Én szomorúan mentem 
haza. Nem szívesen hagytam ott sze-
gény kis Ba kisasszonyt, de hát nem te-
hettem semmit. Közéjük tartozott, az 
előkelő nemesemberek közé. 

Mikor a házunk kapujához értem, 
hallottam, hogy rettenetesen ugat a ku-
tyánk. Egy varkocsos, sárgaarcú em-
ber támaszkodott a kerítésre. 

— Mit óhajt? — kérdeztem. 
— Nein sokat — mondta. Hallottam 

hangján, hogy idegen. 
— Keres valakit? 
— Lehet — válaszolt óvatosan. 
— Nem egy keleti ruhába öltözött höl-

gyet keres? 
— Én is Keletről jöttem. 
— A hölgy fenn van a kastélyban — 

mondtam, 
— Az idegen szótlanul megvakarta az 

állát. 
— Az lenne a legjobb, ha most feljönne 

velem — mondtam. — Talán maga meg-
érti, amit beszél. 

— Rendben van. • 
Mikor Ba megpillantotta az idegent, 

megdöbbenten bámult rá. De ekkor a 
sárgaarcú ember mondott valamit, amit 
egyikünk sem értett és Ba arca felderült 
és mosolygott. Ezután beszélgetni kezd-
tek valami idegen nyelven. 

Néhány percnyi várakozás után Wil-
liams úr megkérdezte: 

— Mondd el nekünk, hogy mit beszélt 
a lány. Hogy került ide? 

— A fiatal hölgy egy hercegnő, Sir — 
mondta. — Malájországból jött ide. 

— Hol van az? — kérdezte Mrs. Wil-
liams. 

— Malájország Indiában van, asszo-
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nyom — mondta a sárgaarcú. — Sok-sok 
sziget, ez Malájország. Sokat harcolni ott 
emberek. A hercegnő apja hatalmas 
radzsa, az olyan lenni, mint itt 'király. 
Egy nagyon nagy szigeten élni, a Ma-
láj szigeten. Nagyon gazdag ember. Is-
merem azt a sziget. 

— De hercegnő elmondani, hogy apja 
már nem többé radzsa. Mult évben egy 
másik radzsa, nagyon rossz ember, fele-
ségül akarta venni hercegnőt. Ha az 
apjia nem beleegyezni, rossz radzsa el-
jönni érte és erőszakkal elvinmi. De a 
hercegnő apja azt mondani: »Nem adom 
lányom, mert te rossz ember vagy. Ha 
megpróbálod elvinni, akkor én megölni 
téged.« Gonosz radzsa csak nevetett és 
egy éjszaka eljött száz kis hajéval és 
elrejtőztek a fák közé katonák a víz-
parton. Másnap reggel hercegnő lejött 
fürödni lányokkal, gonosz radzsa ki-
ugrani fák közül és elrabolni őt hajóra. 

— De hercegnő hangosan sikoltozni és 
felébresztette apját. Elősietni embereivel 
és harcolni, harcolni soikiáig. Sok-sok em-
ber meghalni. Hercegnő előkapni egy 
kést és megölni gonosz radzsát. Gonosz 
emberek, mikor látták, hogy radzsa meg-
halt, nem tudni, mit csináljanak herceg-
nővel. 

— Egész délután evezlek emberek és 
már nagyon közel lenni szigetükhöz, mi-
kor egy holland hajlóval találfaozaii. Hol-
land hajó egy csónakot küldeni feléjük 
és ekkor hercegnő a vizíbe ugrani és a 
holland csónak felé úszott. így kerülni 
hercegnő holland kikötőbe Batáviába. 
Szeretett volna visszamenni szigetére, de 
holland kapitány beleszeretni és erőszak-
kal hajóján tartani. Sokat, sokat hajóz-
tak. Hercegnő minden kikötőben megpró-
bálni elszökni, de holland rossz kapitány 
vigyázni rá nagyon. Végre Bristolba ér-
kezni. Hercegnő megvárni, miikor min-
denki sokat inni már, ekkor beleugrani 
vízibe és partra úszni. Nagyon félni, 
hogy Iba valaki meglátja, visszaviszik 
holland kapitányhoz, ezért menni, menni, 
míg ide nem ért, 

— Bristol! — sikoltotta rémülten Ba 
hercegnő. Azután a sárgaarcúra nézet.; 
és valamit mondott néki. 

— Hercegnő azt mondani, Sir, hogy 
szeretne ittmaradni, míg holland kapi-
tány elvitorlázni és mindenik! elfelejteni 
őt. Azután majd elmenni Bristolba és 
keresni hajót, ami hazaviszi. 

Még soha ilyen elragadó mosolyt nem 
láttam, mint most Ba hercegnő arcán, 
mikor Williams úr és a felesége kijelen-
tették a sárgaarcúnak, hogy nyugodtan 
náluk maradhat a hercegnő, míg telje-
sen biztonságban nem érzi magát. 

Ezen az éjszakán eltűnt a sárgaarcú, 
senki sem tudta hova, merre mehetett. 
Williams úr, aki látta, hogy mennyire 

tetszik nekem u hercegnő, megkért, hogy 
segítsek angolul tanítani Bat, mert én 
a jelekből is megértem őt. 

Csodálatosan gyorsan tanult meg a 
hercegnő angolul, csak furcsán ejtette ki 
a szavakat. 

Néha lejött az istállókhoz, meglátoga-
tott engem. Megkértem Williams urat, 
hogy engedje meg, hogy megtanítsam lo-
vagolni. Ezután gyakran lovagoltunk 
együtt. 

Egyilki este kilovagoltunk' Ba hercegnő-
vel. Mikor már elfáradtunk, leültünk 
egy 'nagy fa alá és elbeszélgettünk. Ek-
kor két hölgyet pillantottunk meg a kö-
zelben, Lady Carmgton volt az egyik., 
Williams úr szomszéd (birtokosa cs egy 
idegen hölgy. 

Lady Carington mondott valamit, de 
nem hallottam, hogy mit és az idegen 
hölgy hangosan felnevetett. Mind a ket-
ten a hercegnőt nézték és nevettek, ne-
vettek. 

Ba hercegnő felpillantott, észrevette 
őket, halkan felsikoltott, mintha fájdal-
mat érezne. 

— Oh, Joe, — mondta — gyorsan! Ha-
zamenni. Nekem van rossz érzés. Gyor-
san! Gyorsan! 

Lóra pattantunk és vágtatni kezdtünk. 
Hátranéztem és láttam, hogy a két hölgy 
még mindig hangosan kacag. 

— Mi történt, hercegnő! — kérdeztielm 
végül. 

— Nekem lenni nagyon beteg, Joe — 
mondta. 

Mikor hazaértünk, fel kellett fogni a 
karomba, mert azt hittem, hogy elájul. 

— Oh, Joe, — mondta — én lenni olyan 
boldogtalan! En aat hinni, hogy te talán 
szeretsz engem. 

— En igazán szeretlek, hercegnő — 
mondtam reszketve. 

Átkarolta a nyakamat és megcsókolt, 
mielőtt megakadályozhattam volna. Iga-
zán nem tartottam magamat méltónak 
arra, hogy egy hercegnő megcsókoljon. 

— És én is szeretni téged, — mondta. 
— Mi lenne Joe, ha elmennék veled! Sze-
retnék elmenni más helyre. Én gyű-
lölni ezt a helyet. 

— És mit szól majd az uraság hozzá! 
— kérdeztem tanácstalan zavarban. 

— Nem beszélni uraságnak — mondta. 
— Joe szeretni engem: én szeretni Joet! 
Uraság biztosan nem megengedni. 

Láttam, hogy komolyan gondolja, amit 
mond. Tudom, hogy nemet kellett volna 
mondanom. De nem bírtam. Azt mondta, 
hogy egész idő alatt sejtette, hogy én 
mit érzek iránta és ő is mindig szeretett 
engem. Nem törődik vele, hogy én csak 
lovász vagyok, ő pedig hercegnő, ve-
lem akar élni. 

Még abban a pereben elindultunk 
Gloucesterbe, tudtam, hogy ott állást 
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kaphatok. Még azt sem engedte meg, 
hogy elbúcsúzzam az anyámtél. 

— Majd írsz neki levelet, Joe — mondta 
és én engedelmeskedtem. 

De mikor már körülbelül ikét kilomé-
tert mentünk, megállt. — Másik ruha 
kell nekem — mondta. — Emberek látni, 
elmondani Williams úrnak és akkor 
kész a baj. Honnan veszünk ruhát! 

Megbeszéltük, hogy visszamegyek és 
elhozom anyámnak egy régi ruháját. 
Majd úgy hozom ki a házból, hogy még 
anyám se vegye észre. 

Sötét éjszaka volt, az ablak nyitva 
állt és azon keresztül kivettem a ruhát. 
Éppen el akartam menni, mikor meg-
hallottam anyám hangiját. 

— öh, te vagy az, Sally — mondta 
anyám és én tudtam, hogy Mrs. Wil-
liams szobalánya jött, aki halálosan fél-
tékeny volt a hercegnőre. 

— Hol van Joe! — kérdezte Sally. 
— Bizonyára kilovagolt a hercegnővel. 
— Hercegnő! — mondta gúnyos neve-

téssel Sally. — Éppen olyan hercegnő 
az, mint én vagyok. Most jött egy üze-
net Lady Caringtontól, az uraság na-
gyon haragszik. Lady Carington azt 
mondja, hogy egyik barátnője ismerte a 
hercegnőt Bristolban. Közönséges szol-
gálólány volt, aki rossz útra tért és 
matrózokkal és ilyenfajta népekkel szó-
rakozott. 

— Ugyan, ne beszélj bolondságokat! — 
mondta anyám. 

— Én nem beszélek bolondságokat, — 
folytatta Sally — ez az igazság. Ez a 
lány ellopta az úrnője pénzét és megszö-
kött, aznap, mikor idejött. Elfogatópa-
rancsot adtak ki ellene. 

— És mi van a sárgaarcú emberrel! — 
kérdezte anyám és láttam, hogy ő sem 
hiszi el Sally meséjét. 

— Mrs. Williams azt gondolja, hogy 
csak úgy tett, mintha beszélt volna vele, 
mert el akarta adni mind az áruját, — 
nevetett Sally. — Majd meglátja, hogy 
mi lesz, ha visszaérkezik. Az uraság nar 
gyon haragszik, alaposan el fogja verni 
a hercegnőt. 

Nem hallgattam tovább. Tudtam, hogy 
ez mind hazugság. Ba nem tehetett 
ilyet. Bizonyára a hollandusok mesélték 
ezt a történetet, mert vissza akarták őt 
kapni. 

Ba azon a helyen várt rám, ahol 
hagytam. Egy szót sem szóltam neki ar-
ról, amit hallottam. 

Gloucesterben hamarosan megesküd-
tünk. Azt mondta, hogy tréfából, 110 
meg azért, nehogy Williams úr ráaxk-
találjon majd, a Barbara Yellow nevet 
használja, mivel a rendes neve nagyon 
furcsán és idegenül hangzana Angliá-
ban. Azntán ő is munkához látott, szol-
gálatot vállalt egy kocsmában. Képzel-

jék fii, egy hercegnő, mint szolgálólány ! 
Mennyit nevettünk ezen egymás között. 

Soha sem árultuk el senkinek, hogy 
kicsoda is Ba tulajdonképpen. Tudtulk 
jól, hogy amíg egy hollandus él a föl-
dön, addig nem lenne nyugodalmas 
élete. Sokat dolgoztunk és takarékos-
kodtunk és végül már volt annyi pén-
zünk, hogy egy házat vettünk magunk-
nak. Házunkat elneveztük a »keleti her-
cegnődnek. 

Harminc évig éltünk együtt és soha 
egy rossz szó, egy veszekedés nem volt, 
közöttünk. Ekkor Ba megbetegedett és 
'íz orvos azt mondta, hogy már csak né-
hány órája van hátra. Eükor megkér-
deztem tőle azt, ami már olyan régen 
nyomta a lelkemet. 

— Ba, — mondtam — tudod jól, hogy 
most el ikell válnunk. 

— Tudom, Joe — mondta. 
— Mondd csak, Ba, mondtál te nékem 

valaha is egy hazúg szót az életben! 
Bámmosolygott, noha nagy fájdalmai 

voltak. Először egy szót sem felelt. Csak 
nézett rám és a kezemet szorongatta. 

Végre megszólalt: 
— Miért kérdezed ezt Joe! Talán be-

szélt neked valaki rólam valamit! 
— Nem, — válaszoltam — ctak egy 

légi történetet hallottam harminc évvel 
ezelőtt — a hollandusok hazudoztak va-
lamit. 

— Ne törődj vele — mondta. — Soha 
egy szót sem lehet abból elhinni, amit 
azok a hollandusok mondanak«. 

Ezután egy szót sem szólt tö'cbet az 
életben az én Ba hercegnőm. 

Fordította: Gábor Magda 

N-* 

^íCw-l t í i r t kérdeződ ezt, Joe? 
v (Hóna Emy rajzai) 
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A parancsuralmi eszméktől terhes 
világban egyenesen hősi gesztusnak 
hat Raffy Ádám könyve, »A mág-
lya«, a. s zab adgondolkod ás első hősé-
nek és mártírjának, Giordano Brúnó-
nak életrajz-regénye. De mégsem ez 
a merészség determinálja az erdélyi 
magyar író első jelentkezésének 
meglepő sikerét, — a könyv tudni-
illik, amelyről beszámolok, rövid 
hetek alatt elérte ^ a -második ki-
adást — nem is a téma-
kör, amelynél színeseb-
bet az emberi kultúr-
históriának egyetlen 
korszaka sem nyújt, 
hanem az az érett kész-
ség, az áttekintésnek az 
a biztossága, .amellyel 
az új író az anyag fül-
ledt gazdagságából iki-
emeli a maga mondani-
valóit. Kevesen jelent-
keztek a. magyar iroda-
lomban ennyire kész 
kelengyével, a kiérett-
ségmek ilyen teljében és 
hozzá abbain a műfaj-
ban, amely önkéntele-
nül kihívja az össze-
hasonlítást a külföld 
legjobbjaival, Meres-
kovszkyval, Stefan Zweiggal, Mau-
rois-val, hogy a kissé túlburjánzott 
műfaj legismertebb képviselőit em-
lítsük. 

A kor, amelyből Giordano Bruno 
nemes alakja felbukkan, az emberi 
lélek legnyugtalanabb fellobbaná-
sainak ideje. A klasszicizmus által 
megtermékenyített európai szelle-
miség keresve keresi az utat a theo-
lógia és a logika összeütközéseinek 
zsákutcáiban. 

A renaissance mesterművei az 
autodafé zsarátnokának vörös fé-
nyében ragyognak, a béklyói közt 
vergődő értelem most rakja le egy 
új világkép alapjait: Columbus föl-
fedezi Amerikát, Copernicus meg-
ismerteti a világgal az új csillagá-
szat alapelveit, minden izzik, forr 
és vajúdik és a kolostorok látszó-
lag csöndes falai között az egész 
világot befogó intrikák szálai szö-
vődnek. De ugyané kolostor falak 
mögött csírázott ki a szabad gon-
dolat is, mint a fű a miárványkoc-

kák repedésein. Giordano Bruno en-
nek a típusnak legheiroikusabb pél-
dánya 

Raffy Ádám, Giordano Bruno 
életregényének szerzője, mesteri 
kézzel helyezte el figuráját a kor-
ban és a térben. A szobor, amelyet 
a szabadgondolkodás hőséről és 
mártírjáról alkotott, monumentális 
hatású. Talapzatának reliefjein és 
mellékalakj aimaJa plasztiikáj ában 

megismerjük a renais-
sance szellemét. Zeng, 
forr és szenved, alkot és 
rombol, de mindenek -
fölött él ez a világ. A 
fiatal erdélyi bátran és 
biztonságos érzéssel ha-
lad a téma meredekei 
és szakadékai fölött, 
nem az írásiművészete, 
— amely egyébként 
szintén respektálni va-
ló, — hanem a kultúrá-
ja és a tanulmányai se-
gítik át a hozzáférhe-
tetlennek látszó csúcso-
kon. A gondolat detek-
tívregénye ez, egiynagy 
lélek fejlődésének, kéte-
lyeinek, élet- és igaz-
ságszomjának lángolása 

olyan korban, amelyben mint ma: 
gyakorlattá teljesítették ki a »vagy-
vagy« elméletet. Az ember nem ül-
het többé a közömbösség langyos 
fürdőjében, valahová tartoznia kell. 
Talán éppen ezért van olyan magá-
valragadó hatása Raffy Ádám köny-
vének. 

Ideírom az utolsó, néhánysoros 
fejezetét: 

»Giordano Bruno hamvait, mi-
helyt a tömeg eloszlott, szétszórták 
a hóhérok a világnak mind a négy 
sarka felé. A februári szellő fel-
kapta az égett hamut és meg sem 
állott vele a Cicalaig, amelynek bo-
zótos alján apró, maszatos nolai 
gyerekek játszottak a süppedő sír-
hantok között. 

Századok vihara elhozott egy pa-
rányit e hamvakból a késői kor alá-
zatos krónikásához is és ez gyönge 
tollára tűzte a termékeny hamut, 
hogy továbbadja mindenkinek, aki-
nek a szíve tiszta és az értelme vi-
lágosságra vágyik.« 
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V E R S E K 

FARSANG UTÁN 
írta: Hajnal László 

Nekem ez volt tán az utolsó farsang 
S most jönnek majd a Szerdáik, szürke 

gyásszal . . . 
A kurjantásom tán utolszor harsant 
És hallgatni fogok már megadással... 
íegthal ä láng, a halk, lidérc-kék fényjel, 

S a láz boszorkány tűz-bokra felszárad, 
Tévedt' vándor, felhagyok a reménnyel, 
Nem ostromlek szavaikkal sziklavárat... 
Pedig tudod, szivem, nem így akartam. .. 
Én vigadozni készültem a bálra, 
Ruhámra gyémántcsillagokat varrtam. 
S büszke voltam1 a szép medáliára. 
A tengerben a mélységet kerestem, 
A hegyekről az ég felé mutattam, 
Kunyhókból mosolyt loptam, ha belestem. 
S & palotákban könnyeket Iknitattaiu . . . 
Olyan jó volt a tegnapokban élve 
A holnap arcát bizakodva nézni 
És kócosan és ziláltan és égve 
A gond kígyókat fütyülve igézni . . . 
Most lefeküdtem. A fütty hamisan kong 

már, 
A kamrában pár emléfk. Egyéb semmi... 
A Szerda int. Ezernyi undok gond vár. 
Én nem fogok már többet bálba menni... 

ALMOK 
Irta : Kápolnás Nagy Olga 

Most itt lakom a piros szobában, 
Piros a bútor, és piros a fény, 
Bíbor színékben úszik az ágyam 
S az álmom benne mégis hófehér. 

Ott nálatok a fehér szobában 
Fehér volt minden, — józan, 

S vörösen izzott álmatlan álmom 
Mint napszálltakor az alpesi hó. 

tiszta, 
- jó 

A SZIVEM 
írta : Hollós Korvin Lajos 

A vidám csengő már komoly kolomp 
lett: vége mind a lelkes és bolond 
csilingelőseknek, — bársonyabb és 
bronzabb hangon kondul a szenvedés: 
Nő az idő! 

Zengését festi gond rozsdája, lompos 
közöny, hűlő lélek: fáradt kolompos, 
évektől mélyül hangja: vénül rangja 
s lesz végül életem lélekharangja: 
Fogj' az idő! 

A SZÍV 
írta : Beér Gyula 

A szív coak addig szív, ameddig 
egy másik szívnek benne titkon 
még tiszta szívből kedve tellik 

és szívszorongva vár még olykor 
halvány jelekből új csodákra, — 
mint én, ha Te még rám m osoly gol. 

BÖLCSÖDAL 
írta : Törzs László 

Mint egy kopott ruhát, 
Szeretném most az életein levetni 
Es csendben eltemetni; 
Vennék egy bölcsőt: 
Egy kis fehér bölcső, egészen új még 
Es belebújnék; 
Egy régi, régi 
Drága arc fölém hajolna 
Es dalolna: 
»Aludj baba, aludjál, 
Feljött már a csillag...« 
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Maila Talvio : „A darvak" 
(Most jelent meg Maila Talvio »A darvak« 

című könyve. Kodolányi János irt hozzá elő-
szót; ebből az előszóból közlünk egypár érde-
kes bekezdést.) 

Észak világoskék ege, sötétzöld földje, mély-
ragyogáeú tóvilága nyílik meg ebben a könyv-
ben az olvasó előtt. Az a viliág, amelyre min-
dig egy kissé úgy gondolunk, mintha egy da-
rab lenne a magunk világából, de azért mégis 
kissé talán idegen. Olyan, mint az álmaink: 
oly reális, kézzelfogható minden, oly ismerős, 
ax emberei is, mintha közeli Ismerőseink, pláne 
rokonaink lennének, de az egészet beragyogja 
valami aranyos, csillogó füst, valami misztikus 
ragyogás és mintha a ml vaskos, kemény ma-
gyar talajunk fölé emelkedne egy-két arasz-
szaL, 

Nem dicsekedhetünk azzal, hogy ennek a 
csillogó álomvilágnak minden kincsét ismer-
jük. Igaz, a finn-magyar kulturkiapcsolatok 
kitűnő, lelkes1 úttörői egy emberöltő alatt sokat 
megismertettek velőnk Finnország irodalmá-
ból, művészetéből és életéből. Ez azonban csak 
a kezdet és a folytatásnak, a teljes feltárás-
nak még ezután kelt következnie. 

Maila Talvio, ez a ma hatvanötéves, ősz-
hajú, de bámulatosan energikus, fáradhatat-
lan és lelkesedni tudé írónő, aki egy kis temp*-
lomos-falu papi famíliájából származik, egyik 
legtipikusabb képviselője a mai finn irodalom-
nak és társadalmi szellemnek. A falusi élet-
ről szóló regényeinek egész sora szerzett szá-
mára külföldön is elismerést. Műveiben min-
den probléma felvetőd k, ami a megújuló 
Finnország életében előfordult. A földkérdés, 
az orosz elnyomatás, a svéd kérdés, a falu né-
pének kulturális és anyagi előrehaladása, a 
nagy társadalmi átalakulás nem egyszer tra-
gikus fázisai, mind megvillannak regényeiben, 

»A darvak« című müve, amelyet most a ma-
gyar olvasó kezébe teszünk, minden irói és 
emberi értékét megmutatja — de Finnországét 
is, amely ebben a műben tükrözik. Hisszük, 
hogy ez a könyv nyitánya lesz a modern finn 
irodalom magyar győzelmeinek s azokat a mű-
veket, amelyeket az előttünk járó nemzedék 
már magyar közkinccsé tett, követi majd a 
többi remekmű ma gyei kiadása is. Mert sok 
tennivaló ven ezen a téren, sok kötelesség. A 
finn és a magyar kultúra szivlüktetésének 
együtt kell dobognia és mi még csak most 
kezdünk figyelni annak a tiszta és igaz szív-
nek a dobogására, amely Észak hegy-völgyei 
felől felénk hullámzik. 

A GOETHE TÁRSASÁG ANTON WILDGANS 
EMLÉKÜNNEPÉN: Hettyey Aranka és R. Je-
remias Kreutz, az osztrák Pen Club elnök» 

tartottak előadást 
(Harsányt fotc>) 

A SZÍNPAD HAMIS ÉKESSÉGEI 
SOKKAL EMBERIBBEK ÉS ÉRTÉ-
KESEBBEK, MINT A VALÓDIAK. 

MARCEL PAGNOtL 

A bolondság minden életkoron végigkíséri 
az embert és csak azért látszik valaki mftgis 
bölcsnek, mert bolondságai illenek korához áa 
helyzetéhez. 

LA ROCHEFOUCAULD 

SOKAN IRIGYELNEK AZÉRT, 
MERT MOST AZ EGÉSZ VILÁ-
GON ÜNNEPELNEK. PEDIG ODA-
ADNÁM EZT A NAGY JUBILEU-
MOT, HA MÉGEGYSZER MINDEN 
ÜNNEPLÉS ELŐTT LEHETNÉK. 

Kosztolányi Dezs&né és Némqpí Antat az »Édes 
Anna« premierjén 

(Barna Elek rajza) 

Szerintem̂  nemflígaz az a régi 
igazság, hogy a színész mindig ma-
gát játssza; a jó színész csak az 
életben játssza magát. 

URAT TIVADAR 

A SZERELEMt GYAKRAN A HA-
MIS HANGOK HARMÓNIÁJA. 

ALEXANDER ENGEL 
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A vízimalom 
/fa«M* 

í r t a : IGNÁCZ RÓZSA 

. . * Ezt a történetet egy öreg csobánné 
mesélte nekem, tavaly nyáron, a hava-
son. Egy szegény bolondot is mutatott, 
a mese szereplőjét, a kis havasalji falu 
élő bolondját: Vadorzó Jonelt. Vadorzó 
Jonel mulatságos, ártalmatlan ember. 
Pisztrángfogással tengeti életét. Egy év-
ben csak egyszer jön rá a bolondóra, 
Szent Illés havában, leányvásár ünne-
pén. Akkor ijesztővé nőnek beesett, fe-
kete szemei. Minden útjába vetődő nő 
előtt megáll s lihegő, búgó, furcsa han-
gon rákiált: 

— Válassz engem Viorika. Akarlak 
Viorika. Vigyázz, akarj te is. Elvisz kü-
lönben az öreg Havas . . . 

Vadorzó Jonelt nagyon szeretik fény-
képezni :a havasi kirándulók, a rövid-
nadrágos turistakisasszonyok. Vadorzó 
Jone] női fejkendővel köti be borostás, 
szakállas fejét, foszlányokba szakadt 
kékbabos női fejkendővel. Az öreg cso-
bánné úgy meséli, hogy a régi vízima-
lom roncsain, fennakadva, valahol az 
alsó sziklapart táján találta ezt a ken-
dőt Jonel s hogy talán a Viorikáé Lehe-
tett . . . 

Kilenc esztenája volt Viorika apjának 
a havason. Kilenc juhkarám boldog ura 
volt Moganu esztenlás. Fönt a hunyadi 
havasokban, a Szipcsa-tető és az öreg 
havas közötti völgyben, hol Szent Illés 
havában embermagasságra nő a bódító 
illatú fű s arasznyi csermelyek tocso-
gosítjáik a talajt, messze minden ember-
lakta helytől, apró fenyőborona-viskó-
ban egyedül élt egy tizenhét éves leány, 
Moganu esztenás árvája: Viorika. 

Miikor a nap kidugta csillogó kis-
ujját a hólepte öreg erdőípaplan fölött, 
Viorika is kidörzsölte enciánkék szemei-
ből az éji álomlátást. Karcsú derekára 
fekete katrineát kanyarított, irha-bocs-
kort fűzött keslkieny, fehér lábára, vál-
lára kapta apja öreg puskáját. Kihozta a 
karámból kis gubancos sörényű lovát, 
rápattant amúgy legényesen, megszorí-
totta izmos térdeivel a lovacska oldalát 
s félkézre fogott gyeplőszárral eliram-
lott a hegyi ösvényen a juhkarámoik felé. 

Gazdag volt Viorika. Kilenc juhka-
rám maradt rá Moganu után s most ő 
tartotta számon mind a kilencet, az 
aprószemű, türelmes, buta berbécseket, 

a rövidnyakú hencegő apakosokat, a 
lusta, kövér juhmamákat s a fe-is ijedt 
elemistákat, az örökké nyafogó bárányo-
kat. ö számadoltatta a kilenc karám ki-
Lenc pásztorát, kilenc birkabőrsubós, 
szálfamagas, hegyszőke havasi csobánt... 
Szép volt Viorika, vidám, erős. Lóháton 
uyargalvást futtában lelőtte a mezei 
nyulat, hogy szájtátva bámultak rá, ha 
errevetődtek néha a városi vadászurak. 
S kedvtelve csettintettek egyet, mikor a 
lány fehér inge alatt feszülő, két kis 
alma-mellén megakadt a szemük. 

Viorikáról álmodott a Moganu-biroda-
lom kilenc csobánja egész éjen és egész 
napon át, a pásztortűz előtt heverészve, 
vagy ahogy a nyáj után ballagtak csen-
desen, vagy tűző napsütésben, szobor-
merev testtel, botra támaszkodva, le-
húnyt szemhéjjal az alvó juhok között... 

Viorikáról, akin, — ó irgalmazz uram 
s a kísértésbe ne vígy — Vadorzó Jonel 
mesélte, ő megleste egyik hajnalon, 
semmi, de semmi ruha sincs, mikor vil-
logó fehér teste kacagva fürdik a jeges 

Vadorzó Jona! 
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csermely csobogója a l a t t . . . Néma vá-
gyakozás kísérte Viorika minden lépé-
sét. Reménytelen, epedő szerelem. 

Mert "Viorika már tizennyolcadik évé-
be lépett s még nem választott legényt 
magának, aki szeresse ő t . . . 

. . . Illés próféta hava volt. Szent hó-
nap ez. A hó huszonnegyedik napján a 
pásztorok védszentjének, Illésnek napját 
ünnepli a havas. Ezen a napon leány-
vásárt rendeznek a havaskörnyéki el-
adólányok szülei, parádés, furcsa ünne-
peit, fent a Bátrána fensíkján, a Göd-
rösön. A leányos anyák felcicomázott 
eladóikkal ünnepélyesen csücsülnek a 
legelő teknőiben, a sok kisebb-nagyobb 
föMsüppedésben, mohos sziklák között. 
A gödrök pieremén a puha gyepre szőt-
tes piros abroszt terítenek, arra kirak-
ják a hazulról hozott sok elemózsiát, a 
pazsura nevü cukrossüteményt, medve-
erős szilvapálinkájukat, a cujkát, a ká-
szüba gyömöszölt füstölt túrót, no meg 
egy hatalmas, faragott kelengyaládát, 
aminek méreteiből következtethet az el-
adólány gazdagságára a legény, ha van 
szeme. 

Klánétáslegény áll a legelő közepén. 
Vidám táncnótát billegtetnek fürge uj-
jai. A pásztorlegények körbe fogózva 
táncolnak a klánétázó körül, őket nézik 
a lányok, anyjuk szoknyája mellett gug-
golva a teknők mélyéből. S ha valame-
lyik megtetszik nekik, felmarkolnak egy 
jókora cukros pazsurát s tetszésük jele-
ként jól hátbasuhintják vele a kiszemelt 
legényt. Akkor aztán felbomlik a kör-
tánc. A hátbavágott legény kiszalad a 
táncolók közül, sorra faggatja a lányo-
kat s ha a cukros cipó piruló dobálójára 
rátalál, megkezdődik az évődés, az ud-
varlás, a kötekedés. A leány anyja és a 
fiú apja vidám koccintgatás közben már 
alkudoznak a hozományon, mondogatják 
a leánykérő, leányadó versikéket a tek-
nő mögé húzódva, csendesen: 

— Leányomnak háza van — 
— Ficsoromnak juha van — 
— Leányomat eladom — 
— Ha nem adod elrablóm — 
— Esztenára nem adom — 
— Faluba én nem hagyom — 
— Négy pár bocskor, hat orsó — 
— Sok péz legyék, kevés szó — 

S folyik a verses leányárusítás, míg 
új táncra nem zendít a klánétás legény. 
Az egymásratalált párok összeölelkezve, 
boldogan táncolnak a gödrös rét köze-
pén. 

Havasi törvény szerint eljött a leány-
vásárra Viorika is. Tizennyolc éves. Az 
a törvény, hogy aki tizennyolc éves, an-

nak leányvásárra kell jönnie. Délidőben, 
megkésve érkezett, lóháton, puskásán, 
ünnepi ruha sem volt rajta, csak amúgy 
kócosan, ahogy az erdőt csavarogja min-
dig. Távol a táncotoktól, félrehúzódva, 
csendesen megállt egy fenyőfa alatt. 
Neki nincsen anyja, aki most a kiválasz-
tott legény apjával az ő hozományán 
alkudozna vidám iddogálás közben va-
lamelyik gödör mögött. Neki nincs sen-
kije, akit szíve szerint, igaz kívánság-
ból a cukros cipóval jól hátba suhintana. 
Ezek a legények itt? Ezek a füstösképű 
szénégetők, birkaszagú csobánok. Lám, 
közöttük táncol az ő kilenc pásztorcselédje 
is. Neki ezek közül egyik se kell. És — 
furcsa — ő sem kell senkinek, ő, a szép, 
a gazdag Moganu-árva. Hogy is lehet, 
hogy egy legény sem akad, ki érte jön-
ne? Vagy hogy a legényválasztás a 
leány joga a havason? S ha ő nem vá-
laszt senkit, senki sem akad, bátor vál-
lalkozó, ki kinyújtaná érte a kezét . . . 

Szálfamagas, fekete legény áll meg 
Viorika előtt. Borostásarcú, villogósze-
mü. A vadorzó Jonel. Pálinkagőz csap 
ki a száján, ahogy csillogó szemmel, fur-
csán megnyúlt sápadt arcával, vérvörös 
remegő ajkával Viorika felé hajol. 
Búgó, lihegő hang szakad ki torkán: 

— Viorika, válassz engemet. Akarlak. 
Viorika. Nagyon akarlak. 

Viorika élesen felnevet: 
— Te! Te, engemet! Te pisztrángtol-

vaj! Vadorzó! Nyúlnyúzó! Hamarább 
leszek az öreg havas erdő szeretője, 
mint a tied! 

A legény felbődül, mint a sebzett 
szarvas. Felgörbült gerinccel vadmacs-
kaként ugrik Viorika fe lé . . . De a lány 
fent ül már a lován. Körmével váj a 
rémült állat húsába s vijjogva, kibom-
lott, repülő hajjal, kárörvendő, kacagó 
boszorkány levágtat a hegyi úton, az 
esztenája felé . . . 

Vadorzó Jonel szótlanul bámul utána. 
Aztán lehajtott fővel, csendesen elballag 
a másik ösvényen . . . 

Az esztenák környékén nem látta azóta 
senki Jonelt. Mondták, hogy világgá 
bujdosott a sziégyen miatt, mesélték 
azt is a hegylakók, hogy a csorgón 
küjjel, a hideg havason felakasztotta 
volna magá t . . . Csak az én mesemondó, 
öreg csobánném, babvető Saloméa 
tudta a színtiszta igazat már akkor is 
hogy a szerelmes, szegény Jonel a ha-
vasalj i faluban, az elhalt cigány kovács 
üres kunyhójában húzta meg magát. 
Ott lenn, a nagy patak tövében, a vízi 
malom mögött . . . 

~ Mit csinált ott Saloméa néni! — 
kérdezem. 
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— Mitï Mit-e lelkem — mondja ő. 
Várt. Várt valamire, mint maga most 
a mese végire . . . 

. . . A Batrana-tetőn, az öreg fenyőn) 
ami mögül Viorika nézegette az illés-
napi leányvásárt, ú j fagyürű nőtt. Egy 
esztendő múlott el. Tizenkilencéves lett 
Viorika. 

Egy forró nyári délelőtt kis mokány 
lován leügetett a faluba. A fából készült 
nyeregkápához kötözve, két szürkekoc-
kás átalvetőben őrletni való, aranysze-
mű kukoricát hozott. A malom előtt ki-
kötötte a lovát. 

Izmos, pirosarcú, vidámszavú legény 
volt a molnár. Viorika kiáltására, las-
san, méltóságteljesen ikilépett a zakatoló 
garat mögül. Hetyke kis fekete bajusza 
volt, ravaszan hunyorgott a szeme s fél-
szeme sarkából úgy mérte végig Viori-
kát, hogy a lány arcát elöntötte a vér. 
A lélegzet, elakadt sóhajtás formájábaD 
a mellében ijedten megállt. Megre-
megtek kis almamellei a gyolcsing alatt 
és olyan melege lett hirtelen, olyan erő-
sen szoros lett a gyolcsing a kebelén, 
hogy nagyot, hangosat kellett sóhajta-
nia. Egy ultramarinkék, 
fényes üveggömb a nagy 
sóhajtástól éles pattanás-
sal levált a remegő gyolcs-
ingről, éppetn a szíve fö-
lött s szemtelenül pöccent 
a molmiárlegény csizmája 
elé. 

Villámgyorsan hajlott a 
molnár a gomb után: 

— Kihasada az ingod, 
leányka. Nono, — mondta 
— a (kezemre aaér me üss. 
Ezt a gombot ide né, a 
mejjembe béteszem. No, n:e 
karmold a képeimet lelkem 
olyan igen. Azér, mea* a 
gombodat előre küdted! 
Inkább ügyelj, utána ne 
essék a csizmám eleibe a 
szived is. 

Vioritea vérpiros arccal 
rohant a lovához. Még le 
se oldotta az őrletni való 
kukoricát, ott zötyög az 
átalvető a lova. nyakában. 
A ló sörényébe Ikapaszikod-
va, szégyentől égő arccal 
vágtat vissza az esztena 
fe lé . . . 

A molnárlegény harsány 
nótára gyújt: 
»S hej, szeret ingom egy 

madár, 
Mindön este idejár.« 

S elindul, hogy leeresz 
sze a malom zsilipjeit. 

A vízimalom mögött, a 

cigány kovács roskadozó kalyibájából, 
elvadult külsejű, torzonborz szakállú 
arcból a vadorzó Joüuel csillogó szeme 
bámul a vágtató leány után. 

Viorika álmatlanul hánykolódik egész 
éjszaka. Az arca vadul ég, erősen ver 
a szíve. Lengő gyolcsingben szalad ki 
a hűvös éjszakába. A fényes, kék üveg* 
gombokat a fogaival tépdesi le ingérő] 
s egyenként hajít ja őket a nagy Patak 
vizébe.. . A vízimalom felé folyik a 
nagy Patak . . . 

Másnap alig virrad, már útra készen 
áll a lova előtt. Két átalvető őrletni való 
kukoricával vágtat le a hegyről a vízi-
malom felé. 

Rozsot visz harmadnap. Zabot negye-
dik napon. 

A cigány kovács kalyibájában a vad-
orzó Jonel ámulva hallgatja, hogy reg-
gelente a vízimolnár egyre vidámabban 
énekel. 

ötödik nap r^ggélén üres nyeregka-
pával érkezik Viorika. Ünnepi ruha van 
rajta, aranyhímű katrinca. Haja hátra-
fésülve rendesen. A vízimolnár moso-
lyogva áll a malomajtó előtt. 

— Itt maradóik', ha aka-
rod — mondja Viorika 
csendesen és sápadtan, le-
hajtott fővel átlép a ma-
lom küszöbén. 

Forró délelőtt van. A 
malomban nem őrlet semM. 
Csendes az egész falu. 
Csáb a garat zúg, mintha 
az ördög búzáját j á r n á . . . 

Jonel jól látta 
. hogy Viotrikia üres 

fent fii már a lován . . . 
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kézzel érkezett. Nincs őrletmi való. 
Miért akkor e pokoli zaj! Az üresen 
zakatoló garat lármája milyen titok-
zatos csendet takar Î Mit csinálnak, 
azok, ketten olyan hosszú ideje oda-
bent? Vadorzó Jonel kilép a rejteké-
ből és óvatosan, lassan, négykézláb 
kúszva, elindul a malom felé. A patak 
pallójánál hirtelen meglepetve felegye-
nesedik. A rohanó hegyi patak szeny-
nyes, sárga hullámokat hömpölyget. 
Vadorzó Jonel az égre néz. Nehéz jég-
felhők száguldanak alá a havasból a 
falu felé. 

— Felhőszakadás — morogja vadorzó 
Jonel. öt perc alatt ideér. 

Szemében furcsa, sárga fény gyullad. 
Tüszőjéből kihúzza rövid, nyúlnyúzó bics-
káját, bocskora oldalán kétszer végigtörli 
a bicslfca élét, aztán határozott léptekkel 
elindul. Négy vágás az egész. A vízi-
malmot négy cölöpre kötött kender-
kötél tartja a vlz fö löt t . . . 

Éles villámlás hasít végig az égen. A 
következő pillanatban zuhog az égből a 

ha akarod . . . 
(O. Erdélyi Aranka rajzai) 

v íz . . . A vízimalom lassan ingadozni 
kezd a rohamosan növekedő ár tete-
jén . . . A nagy Patak már a malom kü-
szöbéig ér . . . Borzalmas reccsenés. A 
zuhogó ár elszakítja az átmetszett köte-
let, a víz- oldalra kapja a malom épü-
letét . . . valaki hangosan sikolt most 
odabent, a felfordult malom kidönti 
saját zsilipjeit . . . 

A tengerré dagadt nagy Patak böm-
bölve vágtat az elsodort malommal le, 
a sziklakatlan fele . . . 

Vadorzó Jonel üveges szemekkel, moz-
dulatlanul bámul a tűnő malom után. 
Borostás arcán végigcsorog az eső . . . 

— S nem fogták el a csendőrök vad-
orzó Jonelt? — kérdezem. 

Saloméa néni rosszalóan emeli rám 
ezerráncú egérkeszemét : 

— Jonelt? Hát hogy fogták volna lel-
kem el? Sze nem ő tette lelkem. Nem ö. 
Nem ő ölte el a leányt. A havas lelkem, 
a havas. A kűtte utána a fellegszaka-
dást. Mert hogy Viorika azt mondta vöt, 
hogy ő inkább az öreg havas erdő szere-
teje leszen, mint a Jonelé. Hát utánajött 
a havas » elvitte. Jaj , lelkem az öreg ha-
vas nem engedi, hogy az ő szereteje 
hűtelem legyen, mer az úgy van lelkem, 
de ez már más mese, ezt tíz leiért uem 
mondom el. 

S szipogva néz fel reám: 
— öt lei a bábvetés s ahogy mondta»., 

ne felejtse el: kerekfejü fekete alacsony 
ember az ellensége, hivatalbeli. KÖp-
dösse meg a nyomát, ha elhalad maga 
előtt. Tíz lei a »vízimaloméért, de adhat 
tizenkettőt is, met nem sajnáltam a 
szót, belétettem a leánykérő verset is. 
Igaz is, azér a rendesebbje három leit 
külön f ize t . . . Ha akarja, behívhatom 
a vadorzó Jonelt is. Puszta öt leiért en-
gedi lefényképezni magát. Nekem kettő 
jár közvetítés gyanánt . . . 

— S mi lesz akkor Saloméa néni, ha 
megírom? 

Saloméa ijedten keresztot vetett kői-
szer egymásután jobbról balfelé: 

— Isten őrözzön meg lelkem attól en-
gem szegényt. Akkor elpusztulok. Vöt 
itt egy boszorkány, a Negru barlang-
jába. Az egyszer a haragosának meg-
írta a képét. De épeg úgy, hogy min-
denki felismerhette. Az írott képet oe-z-
tán megszurkodta gombostűvel «« at lot 
elsorvadt lassan a haragosa. Met az 
úgy van lelkem, ha megírnak valaki t . . . 

— Nézze lelkem, látom, hogy maga 
módos személy, adjon száz leit egybe s 
az összes titkokra kitanítom . . . 

. . . Vájjon hányszor adta el azóta a 
vízimalom furcsa meséjét vidám síelőik-
nek a Szipcsa havas alatt Salome« 
anyó?. . . 
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Farsangi 
divatstatisztika 

Az elmúlt farsangról nyugodtan 
meg lehet állapítani, hogy a tüll, 
muszlin, csipke, fodor rózsaszín, 
kék és fehér színeiben zajlott le. 
1937 bálozó lányai, nagyon helye-
sen, magukévá tették ezt az elvet, 
hogy a bálozó lány ruhájának első 
alapfeltétele a fiatalosság. Egy-egy 
dámás toalettel nem akarták ko-
rukhoz hozzáhazudni azt a pár 
évet, amit később majd letagadni 
igyekeznek. 

A legszebb lányrühák tüllből, 
taftból és muszlinból készültek, 

VARNAY EDIT 
fehér marokén ruhában, narancssárga övvel és 

virággal diszitve 
(Angalo fotók 

TRAUSCHENFELSl TRAUSCH ÉVA 
tüll estélyi ruhában 

JARMAT JUDIT 
fehér muszlin ruhában 



gazdagon, dúsan, fodrosán kiállít-
va. A legnépszerűbb ruhadísz a 
virág volt, melynek egy-egy bálon 
egész áradatát lehetett látni, deré-
kon, kivágásban, övön, vagy vál-
lon. Legtöbbször a hajba is jutott 
egy-két szál, a ruhával azonos 
virágból. Nálunk nagyrészt ebben 
merült ki a külföldön oly divatos 
hajdísz divat. 

A fiatal asszonyok már drágább 
és nehezebb anyagokat is kultivál-
tak: nagyon sok volt az ezüst, 
arany 'és mintázott, lamé, a fényes 
anyagok közül a szatén, brokát, 
peau d'ange, moaré. Ugyancsak 
ők favorizálták az ékszereket is, 
diadémot ugyan csak elvétve lát-
tunk, de annál szebb szolitereket, 
színes drágaköveket, gyönyörű csa-
tokat, klípszeket és gyűrűket. 

TORMÁT ZSUZSA 
tüll ás szatln »«szállítású ruhában 

KIRCHKNOPF ILI 
paau d'ange estélyi toalettben 

ACZÉL KATÚ 
tttll ruhában 

(Angelo fotók) 
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Szőrmében a herme-
linkep volt a legnépsze-
rűbb, utána rögtön a 
nerz következett. Lát-
tunk sok ezüstróka- és 
fehérróka-kepet és na-
gyon sok bársonyból, 
tüílből, csipkéből és 
posztóból készült esté 
lyi kabátot. 

A farsang leg 
szerűbb, legelegánsabb 
leányai, úgynevezett 
bálkirálynői: Aczél Ka-
tó, Bozó Lili, Jármay 
Judit, Kirchknopf Ili, 
Kispéczy Zsuzsa, Ruszt-
ler Ildikó, Tormay 
Zsuzsa, Trauschenfelsi 
Trausch Eva, Várnay 
Edit, Rácz Sári és Rácz 
Lea voltak, 

U gyanehhez a kategó-
riához tartoznak még: 
Adámy Agnes, Bary 
Judith és Márta, Bors 

Kató, Dozzi Inez, Diner 
Marika, Erney Lujzika, 
Krisztinkovits Lili és 
Márta, Lányi Ági, Lá-
nyi Vera, Moskovitz 
Zsófia, Nóvák Médy, 
karcsai Simon Csilla, 
gangéi Zsóka, Várnay 
Edit és Véghelyi Sári. 

A farsang legjobb 
táncosnője Pólya Gogó 
volt. 

Feltűnően kevés volt 
1a jelmezbál az idén, de 
itt is szivesebben visel-
tek jelmez helyett stili-
zált ruhákat. 

Mint érdekességet em-
lítjük meg, hogy az 
idei pesti bálokon hat 
pár egymásra a meg-
szólalásig hasonló gyö-
nyörű ikerpár szerepelt. 
Egy-egy ikerpár min-
dig tökéletesen egyfor-
ma ruhát viselt. 

« 

BOZÓ LILI 
csipke estélyi ruhája tüll és 

RUSZTLER ILDIKÓ 
g j cyklamen színű taft toalettben KISPÉCZY ZSUZSA 

fehér estélyi ruhában 
f Angelo fotók I 



spriccelt tweedszövés és 
ugyanezek/kel a színek-
kel van a kabát vagy 
a szoknya kockázása, 
illetve csíkozása ellátva. 
Nagyon érdekesen fo-
kozza ez a színhatásit. 
Egészen nagy gesztus; 
a divatnak, hogy se-
lyemruhához szövet- és 
szövetruhához selyem-

habátot engedélyez. 
Ezek természetesen in-
kább kabátkák, ruhaki-
egészítők, mint kabá-
tok, de az effajta öltöz-
ködés ügyesen alkal-
mazva, stílusban és ki-
vitelben a párizsinál 
hajlékonyabb és kevésb-
bé dogmatikus holly-
woodi divatra emlékez-
tet. Sötét ruhához, vilá-
gos kabát, világos ru-
hához sötét kiaibát az 
ötletesebb. 

Hosszú kabátban a szi-
gorúan angol, raglán-
szabás mellett a redin-
got-szabás lesz a favo-
rit. Tűnőben van a túl 
ságosan bő szoknya és a karcsúság diva-
tosabb, miint valaha. Az elől, vagy hátul 
koncentrált ráncok isem tűntek el, főleg 
hátul, spangli befejezéssel hatnak jól. 

A galléroknál nem kell semminemű 
aranyszabályhoz ragaszkodni. A rever le-
het széles, vagy keskeny. A gallér kicsi, 
vagy nagy, esetleg teljesen el is marad-
hat. A rever gyakran duplia, és ezt a dup-
laságiot a fehér piké, vagy a saját anyag 
alkothatja. 

Érdekes, hogy milyen kitűnő hatást te-
het a négyszögletes nyak az átmeneti, 
bosszú kabáton. Biztosan sokan akadnak, 
akik a szolidság ellen nem akarnak bű-
nözni, de mégis szeretnének valami ere-
detit, újat. 

Egy szép, szolid tónusú kabát, pici 
négyszögletes kivágással, a kivágásban 
élénkszínű sállal, ugyanolyan színű gom-
bokkal, biztosan jó arra, hogy a megúnt 
formák felfrissüljenek. A kabát legyen 
nagyon szolid színű, a sál a legszigorúb-
ban hozzáillő, mert különben ízléstelenné, 
vásárivá válik, ami eredetinek készült. 
A gombok, természetesen nem angolosak, 
inkább csat formájúak. 

Testhezálló, sima ruhához nagyoin elegáns 

Világosmintás 
ha. sötét három-l 
negyedes kabáttal] 

a térdig érő kabát. A 
vállak enyhén szögle-
teseik, a kabát lehet gal-

o$, gallér nélküli, ez 
eseten a nyak körül 
gömbölyűén kivágva. 
Gombolódhat egy- vagy 

^kétsorosán. Elegáns 
összeállítás a kék fehér 
mintájú ruha, kék 
gyapjú kabáttal, amely 
a ruha anyagával van 
bélelve. Bélés helyett 
nagyon dekoratív a 
gallér alatt befűzött, 
kabáthosszúságú, a 
ruha anyagából készült 
sál. Arcon kívüli ka-
lap egészíti ki a toalet-
tet. 

Sötétkék kabát, fehér pikéreverrel 



DIIMTMÂZSOLM 
A csikágói Louis Swiftéknél volt az 

Egyesült Allamok farsangutójának 
egyik legnagyobbsikerű bálja. A ház 
két emelete egy haiwannai exotikus 
szüret képét mutatta. A termek sarkai-
ban óriási szőlőfürtöket ábrázoló külön-
böző színű íuftbalónok függtek száz-
számra, teljesen élethű, kétméteres át-
mérőjű, zöld és barna papírlevelekkel. 
A meghívottak stílszerűen spanyol 
kosztümökben jelentek meg, A legszebb 
jelmez egy történelmi értékű, csodála-
tosan szép fehér hímzett spanyol sál és 
csipke fejdísz volt drágakőkirakású, 
gyönyörű legyezővel. 

Már készülnek Londonban azok a 
káprázatosan szép ruhák, melyeket az 

BLpSE KAUFMANN világoskék panamakalapja JEANETTE-
tól (IV., V&ci-utoa U/B) 

(Foto Angelo) 

angol főrangú hölgyek díszpalástjaik 
alatt fognak viselni a koronázáskor. 
Különösen kitesznek magukért azok az 
amerikai örökösnők, akik angol ariszto-
kratákhoz mentek feleségül. Egyikül, 
számára egy előkelő szabócég valódi 
aranybrokátot rendelt. Erre még sok-
ezer font értékű drágakő lesz külön 
belehímezve. 

Fejedelmi kelengyének is királyi da-
rabja az a neglizsé, amelyet Julianna 
holland trónörökösnő részére tervezett 
és készített Heléne Randes. A fogadó-
ruhának is beillő reggeli öltözék ég-
színkék csipkéből készült, hosszúujjú 
boleróval, földigérő szoknyával. A de-
rékra rózsaszín bársony öv kerül laza, 

nagy masnira kötve. Ezt 
egy ugyancsak égszínkék 
szatén hálóing felett vi-
seli a trónörökösnő. 

A fehérnemű-piacnak na-
gyobb népszerűségére és 
elterjedtségre számító új-
donságai vannak. A világ 
legérdekesebb asszonyának, 
Mrs. Simpson-nak ked-
venc fehérneműszíne a fé-
nyes zöld. Ez a szin, 
amely érdekes módon, edr 
dig semminemű helyezést 
nem kapott a tarka fe-
hérneműdivatban, rekord 
idő alatt népszerű lett 
a párizsi budoárokban. 
Nemcsak a fehérneműjét, 
de lehetőleg az accessoir-
ját is zöld színben válo-
gatja össze a párizsi nő. 
Kesztyűk, táskák, kalapok, 
cipők készülnek zöld szín-
ben, a párizsi nő garde-
robja számára. 

SchiaparelU egyik ta-
vaszi estélyi ötlete a kö-
nyökig érő, színes estélyi 
kesztyű. A kesztyű ujjai 
félig le vannak vágva — 
mint nagyanyáink ide-
jén — és a köröm a kesz-
tyűvel megegyező színű-
re festve. (Rubinpiros, 
gyöngyház vagy ezüst.) 

* 

Raffiából sok érdekes 
apróságot <készítenek Pá-
rizsban. A nyári ruhák-
hoz kitűnően illő öveket, 

(Folytatás a BO-ik oldalon) 
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(Folytatás a 88-ik oldalról) 
kesztyűket, sálakat. Esti viseletre to-
kák is készülnek belőle. A ruf fiát leg-
gyakrabban korálpirosra, vagy mély-
kékre festik. 

* 
Louis Bourbon, a híres párizsi masa,-

mód érdekes kalapokat kreált. Hímzett 
bársonybél és fehér pikéből hatalmas 
pillangókat, kakastollakat tesz a kala-
pokra. A karimás kalapokat sokszínű 
szalaggal, vagy gyapjú zsinórral díszíti 
és ezek egészen apró alma virágok kai, 
(havasi gyopárral vannak átszőve. Ericre, 
a híres tervezőre a Csendes óceáni szi-
getvilág viselete volt hatással tavaszi 
kalapmodelljeinek tervezésénél. Ba-
rettjeit, tokjait és sapkácskáit török 
szalmából, panamából/ készült hatalmas 
kaktuszvirágok, magnóliák ékesítik. Ér-
dekesek a diszkoszformájú kalapjai is, 

A gyerekdivat hűségesen alkalmaz-
kodik Erzsébet hercegnőnek, az angol 
trónörökösnőnek ízléséhez, A kis her-
cegnő kedvenc színei a kökörcsinsárga 
és dióbarna, amely sztinben nagyon sok 
kis toalett készül. Divatosak a gazda-
gon hímzett kis muszlinruhácskák is. 

A Riviéra-kollekció számára készült 
jersey és trikó pulóverek, blúzok vál-
tozatlanul divatosak. Színes elütő színű 
szegélyezéssel, dombolirozással készítik 
ezeket a blúzokat, cakkozással, érdekes 
figurákban a blúzhoz dolgozva. 

Az ékszerfronton nagy népszerűség-
nek örvend az ikergyűrű, melyet mind-
két kézen hordanak. Az egyik kris-
tályba foglalt fekete gyöngy, a másik 
kézen fekete ónixba foglalt fehér 
gyöngy. 

* 
Ami a dámák részére valamikor még elérhe-

tetlen álom volt: a nemesfényü igazgyöngy, 
ma már könnyen elérhető valóság, mert a te-
nyésztett gyöngy (perle couitivée) éppúgy a 
tenger fenekén a gyöngykiagylóban terem, 
mint a valódi. A tenyésztett gyöngy tehát nem 
mesterséges alkotás. Mikimoto, japán tudós fe-
dezte fel az eljárást, amellyel' a gyöngy kagy-
lókat mesterséges úton kényszeríti valódi 
gyöngyök termelésére. Mikimoto most egy 
újabb eljárást talált fel, sikerült a gyöngyök 
érlelési idejét az eddigi 5 évről 3 évre csök-
kentenie. Ennek az új eljárásnak az eredmé-
nye, hogy ma már . a legszebb tenyésztett 
gyöngyöket is lényegesen olcsóbb áron lehet 
forgalomba hozni. A tenyésztett gyöngyök vi-
lágközpontja London és a Váci-utcai Arkanzas 
cég főnökének, aki most tért vissza onnan, 
sikerült egy véletlen alkalomból kifolyólag 
körülbelül 200 sor válogatott minőségű te-
nyésztett gyöngysort vásárolnia a legelső for-
rásból', olyan kedvező áron, hogy már egészen 
különlegesen szép gyöngyöt ig tud 26.— pen-
gőért vevőinek adni. Vigyázni kell a tenyész-
tett gyöngyöknél is, mert ezeket is vegyitik 
silányabb, vékonyrétegü minőségekkel: AR-
KANZAS Váci-utca 20. alatti üzletének 40 
éves belvárosi márkija biztosíték arra, hdgy 
tenyésztett gyöngybem is a legjobbat nyújtja. 

* 
A bálák lezajlása után kezd kibonitakozni 
tavaszi divat tel'jes erejével. Az új tavaszi 

ruhák, kosztümök készülhetnek a Legszebb, 
legfinomabb anyagból, a legutolsó párizsi di-
vat «zerint, de csak úgy érvényesülhiíiiiek töké-
leiteaea, ha ott van alattuk aas »AMAZON« 
melltartó és a »FLAPPER« csod'a.ftizß. 

AUKCIÓ 
Á GRÓF KARÁTSONYI PALOTÁBAN 

Az egyik legnevezetesebb főúri gyüjte 
mény anyagából rendezte legújabb auk-
cióját a Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnoka. A gróf Karátsonyi-családnak 
hosszú időn. keresztül nagy áldozat-
készséggel és bőkezűséggel összegyűjtött 
műtárgyait gróf Karátsonyi Imre, a Ka-
r&tsonyi-bitbizomány birtokosa az Árve-
rési Csarnok útján — önkéntes aukción 
— árverésire bocsátja. 

A gyűjtemény legelső darabjait a 18-ik 
szíázadban Karátsonyi Lázár szerezte 
meg, de a gyűjteményt unokája Guido 
gróf, illetőleg Jenő gróf egészítette ki. 
Guido gróf a 16. és 17. századi olasz 
mesterek munkáival, Jenő gróf pedig 
keletázsiai műtárgyakkal gazdagította a 
század elején európai hírű gyűjteményét. 

A gyűjtemény' pompáját emelik 
a legendás híírű palotában elhe-
lyezett ési beépített berendezési tárgyak. 
A velencei csillárok és szalonbútonofe 
csak sejttetni e® eredik azt a fényt és 
pompát, amelyet a palota birtokosai ki-
rályi vendégeik fogadása alkalmával ki-
fejtettek . . . 

Gazdag a gyűjtemény po.rcellán-
és üvegcsoportja, amelynek csak-
nem minden darabja a Karátsonyi 
címerrel van ellátva. Ritkaságszámba 
mennek az ezüstök is, amelyeknek leg-
nagyobb része bécsi és pesti, ötvösök al-

Grímm Rezső: Alvó bacchánsnő 

kotóművészetét reprezentálja. A múzeu-
mok; és gyüjtőköin kívül azonban azok is 
igen szép és értékes darabokat találnak 
a gyűjteményben, akik lakásuk díszíté-
sére alkalmas műtárgyaikat keresnek. A 
feibruár 11-én megnyílt kiállításnak 
több mint 20.000 látogatója volt. A gyűj-
temény árverése február 18-án kezdő-
dött a gróf Karátsonyi-palota történel-
mi nevezetességű termeiben, ott, ahol 
alig negyven évvel ezelőtt Európa egyik 
legragyogóbb nevű uralkodójának, Fe-
renc Józsefnek a fogadására készültek. 

Kunsági Elek 

% 



Francia barát. Azért nem föltétlen szükeé 
ges, hogy ruhájában az ertedet! modellhez 
g&szkodjon, ha az némi változtatással sokká 
jobban áll. Ha szereti az elöl kirágott estélyi 
ruhát, bátrai csináltathat, mert dacára az elő 
magas derekaknak, nagyon «ok mélyen kivá 
gott ruhát is látni Párizsban. A fehér szatén 
tényleg érdekes volna a vállon nagy banna 
tUllvirággal lés föld lg érő barna tUllkeppeL Ha 
nem azeretl a fehér cipőt, úgy viselhet arany 
szandált is ehhez a toaletthez. Délutáni ruhá-
ban nem ajánlom a barnát. Sokkal szebb és 
elegánsabb a tiszta fekete ruha, amelyhez va-
lami színnel dis. ni tett (türkizkék szalaggal vagy 
fehér kuméliával) kalapot tud viselni, saines 
miuszLinxsebkiendöt, szdnes. gyöngyöt, esetleg szí-
nes sáLt. A ruhát rendes utcairuha hosszú s ág-
fa aa csináltassa, igy azután egy kis kabáttal 
majd tavasszal az utcára is viselheti. Ha csak 
»portbundát akar, úgy nagyon ajánlom a vad-
macskát, idén. divatos, jó meleg és ha vélet-
lenül eltalál iegy jó minőséget, azt évekig vi-
selheti. A báJránybőrbunda tényleg divatos, na-
gyon' érdekes té» új az idén. praktikus is, de 
hogy jövőre divat lesz-e, azt senki nem tudja 
garantálni. Mig a macskabundát városiban is 
viselheti, addig a báránybőrbunda városban 
kissé túlzottan sportszerű. — Ida. Nem ajánlom 
most tmég a szalmakalapot. Túlzottan korai és 
nagyon célszerűtlen. Ne higyje, hogy Párizs-
ban a nők már szalmakalapban szaladgálnak. 
A divatszalonokban) mutatnak ugyan szalmaka-
lapot, de ez csak azoknak szól, akik délvi-
dékre utaznak. Városiban legfeljebb koktélhez 
vagy este viselnek fényes araimához hasonló 
fantasia anyagokból kalapot, de ezek sem 
szalmáik. Sokkal elegánsabb lesz, ha vesz egy 
nép fekete fii«- vagy antUópkalapot, azt ta-
vasszal és nyáron egyformán tudja viselni. A 
síelésre nem érdemes kalapot venni, kössön 
magának valami szép «zines sapkát és hozzá 
egy sált, éppen olyan szolgálatot fog tenni és 
hóban, szabadban éppen olyan hatásos, mintha 

A GRAFOLÓGIA CSODÁJA 
Sorsa, jövője mindenkit érdekel, a 
misztikus jóslás azonban sötét és 
megalázó tévút. Titokzatos asztroló-
gusok, (távolbalátó csodafenoménok, 
léleklátó jósok, röntgenszemű jö-
vendőmondók, személyesen fogadó 
álgrafológusok és egyéb csodaboga-
rak helyett forduljon levélig az írás 
tudományos elemzőjéhez ZSOMBOK 
ZOLTÁN ÍRÓHOZ. Küldjön be né-
hány sor írást és csodát fog látni: 
amit az író önről ír. megdöbbentően 
hü, pontos, értékes, azonnal felhasz-
nálható ügyeiben terveihez. Ma már 
a világ minden tájáról kap levelet, 
ajánlatokat; a rádióból is ismert író, 
akinek grafológiai sikereit a tudo-
mányos alap bizonyítja. Az író min-
denki barátja, tanácsadója, segítője, 
— meglátásai, boncolgatásai révén 
ú j utak előtt állhat a nő, a férfi. 
Egy ilyen részletes leírás olvasása 
is: élvezetes, izgalmas, bámulatba 
ejtő. Nincs megoldhatatlan ügy, 
probléma! Ha más írását küldi be: 
az illetőről a legfrappánsabb módon 
informálódik, legtitkosabb lelkivllá-
gát, érzéseit, terveit stb. ismeri meg 
jóslás nélkül. A díjat ön szabja meg! 
Tetszés szerinti biélyegösszeg melle-
kelendő a levélben, a kidolgozás oldal-
terjedelmét az iró ehez méri. Kül-
földiek 5—10 nemzetközi coupont, 
vagy ottani bélyegeket (50 din., 80— 
50 cK., 100 lei stb.) Tengerentúliak 
egy dollárt mellékeljenek. Cím: 
ZSOMBOK ZOLTÁN, BUDAPEST 62. 

POSTAFIÓK 4«. 
Közlendő születési adat, családi álltpot, testi hiba, 
betegség. Melléklendő megcímzett, felbélyegzett 

válaszboríték. 

Az influenza kutatás 
világhírű szaktudósat védekezésül 

a kvarclámpát 
ajánlják I 

Három évtizede csak az e r e d e 11 

hanaul kvarclámpa! 
Rendszeres otthoni kvarcolás az új, 
o l c s ó , intenzív lámpatípusokkal. 

Kapható a szaküzletekben ! 
Kérje az új képes 
magyar katalógust I 
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drága kala-pot vett volna. Sokau csináltatnak 
síeléshez kalapot vi lágos vízhatlan posztóból 
vagy újabban vízhatlan szőrméből, legtöbb-
nyíre fókából, de ezeknél sokkal bájosabb é» 
éppen az olcsóságánál fogva sokkal többször 
változtatható a kötött sapka, amely színben 
természetesen harmonizál a kesztyűvel, sállal, 
esetleg a pulóverrel. Skót szövetből a blúz na-
gyon meleg, de kapni készen nagyon érdekes, 
82ép skóimintás ingeket (olyanok, mint a 
férfi ingek), ezekből vegyen. _ Eső. i . Ügy 
tudom, hogy az oilsktn-anyag behozatala elé 
nehézségek tornyosultak, de ba be tudja sze-
rezni, akkor nagyon bő raglánszabást csinál-
tasson belőle. Ennek az anyagnak az egyik 
legnagyobb előnye, hogy egyaránt lehet kabát, 
kosztüm és ruha felett hordani, ügyelni kell 
tehát arra. hogy ezt a szabás ne nehezítse 
meg. Bőujjú, ferdezsebü kabát nagyon ele-
gáns lenne. A kihajtott fazónt nem ajánlom, 
hisz ennek a kabátnak az az elsőrendű köte-
lessiéige, hogy az eső ellen védjen; így .sokkal 
praktikusabb a magascsukású kabát. Kis gal-

lérral fejezze be a kabátot és ehhez stílusban 
inkább a láthatatlan, gombolás illik. 2. A 
zöld angorakiabátot nagyszerűen használhatja 
a shottls-ruh'áihoz. Shottis-gombokat vagy ki-
hajtott revert nem ajánlok, kicsit túlzottnak 
találom. Arra ügyeljen, hogy a két zöld szin 
hasonlítson vagy legalább is árnyalatban tö-
kéletesen harmonizáljon. A kombinált kosztüm 
idén tavasszal is divatos lesz. Ha azonban 
mégis szeretne valamli shottis díszt a kabátra, 
ügy csináltasson belőle sálat. 8. Cipőinek fe-
kete sevróbőr nemcsak praktikus, hanem ele-
gáns is. Ha ragaszkodik az antilóphoz, leg-
inkább a most nagyon divatos antülópbör-kom-
binácíót ajátalom. A cipő elöl bŐT, hátul anti-
lóip vagy megfordítva. Ez a cipő télen éipp-
úgy megfele l akár vacsorázó-, akár uzsonna-
helyeken. mint tavasszal. 6. Teljesen más célt 
szolgál a frottír- és mást a vászon-fürdőkabát. 
A frottírt az elmúlt nyáron favorizálták, de 
főleg praktikus célokat (törülközés, át,melege-
dés) szolgált. Természetesen fürdőszobai hasz-
nálatra a legmegfelelőbb, akár mint kabát, 
akár mint fürdőlepedő. Strandra viszont a len-

vásaonkabát öltözetet helyet-
tesít és ebédhez, trikó fölött 
ideális szolgálatot tesz. — 
Kockáa. A kockás szövetből 
nyugodtan csináltathat kosztü-
möt leányának. N e m klasszikus 
angol fazónt, hanem sportsze-
rűbb, zsebekkel , esetleg öv-
vel vagy spangnival megcsi-
nált kabátot. Blúzt csináltat-
hat hoz-zá fehér batisztból, ez 
fiatalos, nagyon divatos. 
Ugyancsak jó hozzá az élénk-
szluü jersey vagy kézzel kö-
tött blúz. Kalapanyagnak fe-
kete nyúlszőrt, kesztyűnek fe-
hiéir-feketekombinációt ajánlok. 
— Tavasz, Szürke tavaiszí 
kosztümnek örökbecsű, prak-
tikus és e legáns a flanell . 
Ehhez barna, sötétkék és fe-
hér blúzt hordhat. Természete-
sen, ha barna, i l letve sütétkék 
blúzt csináltat, akkor az ac-
ceasoir is azonos színű legyen. 
A barna blúz legyen jersey, a 
kék pedtfg selyem, hogy dél-
utánra is megfeleljen. Sötét-
kék kosztümjét így alakíttassa 
át: csináltassa a kabátot bo-
lerószerün, hogy éíppen takarja 
a szoknya széles öviét. A blúz 
legyen fehér batiszt, piké. 
esetleg nagy, a kabáton kívül 
hordott zsabóval. A ruháival 
jobb megvárni az új tavaszi 
kollekciót. Tavasszal mindi«: 
nagyon kedveltek a fehér dí-
szítések. Kicsi bubigallért/)] 
hímzett nagy zsabéig, minden 
divatos. Kísérje fie-velemmel 
rajzainkat, biztos, talál olyat, 
ami ízlésének legjobban meg-
felel. A sárga se lyem comf/lé 
ügyében a nyári divat kiala-
kulásakor kérdezzen m e g . 
akkor örömmel adok tanácsot 

— Sylvia. Tavaszra tervezett 
esküvőjére, ha egyszerűen akar 
megjelenni, csináltasson feke-
te, tweedszerü, csomósszö tésü 
kosztümöt. Hozzá fehér s«a-
ténblúz (eheti ssámunkban több 
blúz fazónját közöljük). Ele-
gáns, kis fekete fátyolos ka« 
lapot, fehér-fekete-kombüvició-
jú kesztyűt. Rókával tökélete-
sen és finomam elegáns lest. 



AMIT MINDEN NŐNEK TUDNIA KELL 
A háztartási kozmetikáról 

A kávédarálót i s tisztán kell tartami. Ezért 
néha finom fehér homokot darálunk &t rajta 
többször egymásután. 

Ha a kenyeresdoboz (bödön) penészes, dohos, 
alapoelaai ki kelil mosni forró szódás viazett és 
finom homokkal. Utána kiöblíteni és egy-két 
óráig szellőztetni. Legjobb a zománcozott ke-
nyértartó, mert ez nem penészedik; olyat ve-
gyünk, melynek szellőztető nyílásai vannak. 

Megbarnult teáskannát forró, erősen szódás 
vízzel töltünk meg és több óráig állni hagy-
juk benne. Ezzel aztán megmossuk. Utána ala-
posan kiöblítjük tis'zta vízzel. A barna, lerako-
dás egészen eltűnik. 

Halszagú edényt mustárMsztes kidőrzsöléssel 
lehet szagtalanítani. Vagy: kevés hiperman-
gánsav&s kálit forró víziben oldva (vigyiáaat: 
méreg 1), ezzel kimosni. 

Apró házi szerelési munkákról 
Ne bízza magát mindig a férjére, a szak-

munkásra, segítségül jövő szomszédra, ha rö-
vidzárlat van, vagy eldugul a vízvezeték. Nem 
modern asszonynak való ilyesmihez nem éT-
teni! Intelligens nö mindent megtanulhat, ami 
összefügg a háztartással, nem kell várnia, 
arnig \a laki , férfiember, segítségére sieti 

Itt felsorolunk egy csomó olyan apró mun-
kát. amit ön Is elvégezhetne anélkül, hogy' 
mÁs nyugalmát zavarja. A modern, autóvezető 
nőnek tudnia kell a mechanika legegyszerűbb 
fogásait. 

Ha folyik a vízvezetek, az rendszerint azt 
jelenti, hogy az elzáró gumigyűrű a csiap alatt 
már neim elég erős és vízhatlan. Le kell tehát 
csavarni a csapot és ki kell cserélni a gyűrü>. 
ü.jal Ehhez elég egy erős harapófogó és egy 
kl« í igyesség. 

Ei'lugult vízvezetékcsőnek rendszerint alul 
van egy kis csavarja, amelyet ki lehet nyitm. 
Ibi ar a hiba, hogy piszkos a cső, ezrtí keí l 
kicsavarni, egy hosszú és erős dróttal (a gyön-
géi elhajlik) ki kell szedni a csőből a piszkot 
é« újra visszatenni a csavart. A hiba rendsze-
rint rögtön megszűnik. 

Télema régi rosszul gittéit ablakon "befúj a szél. 
Nem kell ablakosra várni, magunk is segíthe-
tünk ezen. A régi gittet kikakaparjuk és új 
puha csőformájú gittet ragasztunk az ablak-
iivesr mellé, úgy, hogy a gittet késpengével 
alaposan odanyomjuk és lehetőleg olajfesfrék-
kei befestjük. Ezután az ablak teljesen jól «fog 
zárni. 

A ruhák kozmetikájáról 
Ha ruhánk, kabátunk havas lesz, azt először 

jól lerázzuk a hótól, majd rögtön akasztóra 
tesszük, de nem a kályha mellett, hanem sza-
bad, levegős helyen szárítjuk. Fé l ig nedvesen 
átvasialjuk, ha nagyon gyűrött. Ha csak kissé, 
e lég még nedves állapotban kihúzogatni simára. 

Kevesen tudják, hogy a világos ruha. ha 
sötét- vagy feketeszínűek közé akasztjuk, ha-
marább piszkolódik. Kényes ruhákra fehér vá-
üj&onbó-l huzatot varrunk, így tovább marad új. 

Férfinyakkendőt legcélszerűbb vonalzóra 
húzni, melyet puha szövettel átcsavartuuk és 
igy vasalni. Ezáltal elkerüljük, hogy éle s éle 
és lapos legyen! 

U a l î a b è e szépségápolószerek jó hírének 
titka az, hogy hatásuk biztos és gyors, A sze-
rek mindig frissen, az arcbőr egyéni sajátsá-
gainak ég az évszakoknak megfelelően készül-
nek, tefaát igy az arebőr minden szükséges 
táplálékát és védőanyagát kapja meg. Pró-
bálja meg ö n is Asszonyom! Kérjem ismertetőt 
és próbarendelést 1-507-30. telefónszámon. Koz-
metikai Intézetünk Párisi-utca 4., I. ö. Telefon: 
1-859-23. Lífthasználat dijtallan. Olcsó, újszerű, 
bérletrendszer. Speciális estélyi kikészítések. 
Legkisebb rendeléseket házhoz szállítunk. 

GIBBS 
F O G S Z A P P A N 

L E S Z Á L L Í T O T T 

REKLÁMÁRON 
CSAK M Á R C I U S 1 5 - I G ! 

Mofacureta 
fuUsuéUuií 

Tetszés svuíuii cíf ácuyatatol 

és féwfk adUaiá*úk13svm&cu> 
a világhírű párisi 

„INECTO hajfestékgyár" készítménye 
Kérje szaküzletekben és egyszeri használat-

tal meggyőződést szerez kiválóságáról. 
Kánttz Iván és Társa, Kertész-utca 43. 
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1. Két horgolt terítőcske. 
Vékony horgolócérnából ké-
szülnök. Az oválisnak mé-
rete 150-es cérnából 50 X 30, 
a kerek átmérője 18 cm. 
Tíáloakend őuetk, vitrinterí-
tőnek használhatjuk. Le-
számolómintáik meghozat-
hatok a Színházi Élet Bolt-
ból (Erzsébet-kőrút 7.). Az 
oválnak rendelősaáma 502Í, 
ára P 1.30, a kereknek szá-
ma 5027, ára 40 fillér. Pos-
tai rendelésnél belföldről 
12, külföldről 20 fillér por-
tóköltség előzetes beküldé-
sét is kérjük. 

* 

2. Madeira miliő. Ennek 
a rendkívül gazdag terítő-
nek részletrajzát mellék-
ívünkön adjuk, melynek 
alapján kb. 80 cm átmérőjű 
terítőt nyerünk. Madeirán 
kívül kevés hímzéssel és a 
nagyobb lyukakba varrt 
pókokkal tehetjük még dí-
szesebbé e szép terítőt. Kül-
ső szélét körülhunk óljuk. 
Felhasználhatjuk asztalkö-
zépnek vagy önálló térítő-
nek. 

(Arnberg József tervel) 



A KO NY UP MŰVÉSZETE 
• SZEHiaSZTlS 

S a c e l l á r y n é r e c e p t j e i 
GOMBÁS SÜLLŐ. A megtiszt í tott , megsózott 

halat sűrűn bevagdossuk és minden lyukba tisz-
t í tott gombaszeleteket teszünk. E g y tepsi alját 
jól kirakunk vajdarabokkal, ráhelyezzük a halat, 
tetejére megint vajdarabokat teszünk. Gyakran 
öntözgetve, barnapirosra sütjük. Levét tejfellel, 
citrom levével , sóval ízesítjük, szitán áttörjük, 
újra felforraljuk és a tálra rakott halra ráöntve 
tálaljuk. — KÁPOSZTÁS HARCSA. A megtiszt í-
to t t harcsaszeleteket nem túl nagyon besózzuk 
és Yt óráig állni hagyjuk. A halhoz arányítva 
savanyú káposztát teszünk fel főni, ha félig meg-
főtt , vékony paprikás rántást készítünk, fel-
eresztjük a káposztával, de fontos, hogy ne 
legyen sűrű, inkább kissé leveses, ha jól felforrt, 
belerakjuk a harcsaszeleteket, ráöntünk 2 deci 
tejfelt és lassan forralva Yt óráig főzzük. — 
CSUKA TEJFELES TOR M AVAL. A megtisztí-
to t t halat citromos, sós vegyes zöldséges vízben 
20 percig főzzük. Kisebb reszelt tormát 1 evő-
kanál liszttel meghintve, 3 deci tejfellel leöntve 
felforralunk, 2 darabka diónyi vajat teszünk 
bele és 2 — 3 evőkanál hallevest öntünk rá. Fel-
forraljuk és a már a tálra rakott halszeletekre 
öntjük rá. — S Z A R D E L L A S RÁNTOTTA. E g y 
evőkanál l isztet elkeverünk 3 evőkanál tejföllel, 
beleütünk 6 egész tojást, megsózzuk és jól elke-
verjük, hozzá adunk ízlés szerinti mennyiségű, 
t iszt í tott vékony metéltre vágott szardellát és 
vajjal kikent rántottasütőben folytonos keverés 
közben kellő sűrűségűre sütjük. Snittl inggel meg-
hintve tálaljuk. — SAVANYU TOJÁS. Sűrű, 
barna, kevés hagymás rántást készítünk, fel-
eresztjük vízzel, késhegynyi piros paprikát, 
babérlevelet, kevés cukrot, citromhéjat, levét 
és egy evőkanál ecetet öntünk bele. Felforraljuk 
és utána annyiszor 2 tojást ütünk bele, ahány 
személy részére készítjük. N a g y o n ügyeljünk 
arra, hogy a tojások ne keveredjenek össze, 
hanem paszirozott tojás módjára főjjenek meg. 
2 — 3 deci te i fe l t öntünk bele, megízlelés után 
ízlés szerint ízesítjük ecettel, cukorral. H a elő-
ételnek készítjük, egész sűrűn készítjük el. 
Levesnek tejfellel hígítva készítjük. — SIKORÉ. 
(Belga étel.) A Sikorét, ami nálunk is bevezetett 
zöldségféle, sós vízben megfőzzük, az első keserű 
sós vizet, ha már Jól feforrt benne a sikoré, 
leöntjük és friss sós vízzel főzzük nagyon puhára. 
Szitára rakjuk, utána vajjal kikent tűzálló tálba 
tesszük, sajtos besamellel leöntjük és forró sütő-
ben bőven sajttal megszórva sütjük. Sonkával 
úgy készítjük, hogy minden sikorét becsava-
runk sonkaszeletbe és úgy öntjük le besamellel. 

Szardella mártás 
12 tojás sár gát 3 deci tejszínnel, ke-

vés sóval, gőzben felverjük, olyan 
forróra, hogy az ujjunk kibírja, te-
hát nem túlforróra, mert akkor habart 
tojást kapunk belőle. Felteszünk egy 
másik edényben 60 deka vajat, kel-
lően megmelegítjük és ha a tojás és 
vaj is' megfelelően forró, úgy egész 
lassan kanállal összekeverjük, majd 
átpassdirozzuk. 15 szál szardellafilét, 
esetleg előzőleg egy kis vajjal össze-
keverjük, kb. 5 deka vaj és szitán át-
passzirozzuk, majd ízlés szerint sóz-
zuk és egy kis ceinborssal és citrom-
mal ízesítjük, tálalásig gyenge gőz-
ben hagyjuk (igen kényes mártás és 
összefut). Ha a pudding kész. szépen 
kiborítjuk és, leöntjük a szósszal. 

REHBEROER ELEK, 
a Ounde] főszakácsa. 

— S Z A R D E L L A S PONTY. A jól megmosott , 
megtiszt í tott pontyot 2 ujjnyi távolságban be-
vagdaljuk mind a két oldalán. 6 szardellát meg-
t iszt í tunk szálkáitól, sz i tán áttörjük, össze-
keverjük késhegynyi reszelt vöröshagymával , 
Yt c i trom reszelt héjával, kevés töröttborssal és 

diónyi vajjal. Ezzel a keverékkel megtölt jük a 
bevágásokat és megkenjük a hal belsejét is. 
Tepsibe vajdarabokat teszünk, ráfektetjük a 
halat és paprikás, lisztes keverékkel jól beken-
jük a halat, 2 deci jó tejfellel leöntjük és lassan 
folytonosan öntözve sütjük meg. H a félig meg-
sült, Yt c i trom levét öntjük rá. Megsózni nem 
szabad, mert a szardella úgvís elég sós. — 
PONTYSZELETEK. 2 kilós tejes tükörpontyot 
3 ujjnyi szeletekre vágunk. Olyan tepsiben ké-
szítjük, melyben a pontyszeletek egymás mellett 
elférnek. A tepsi aljára megt iszt í tot t burgonya-
és vöröshagymaszeleteket rakunk és bőven 
vajdarabokat teszünk, megsózzuk keveset és 
ráfektetjük a lesózott halszeleteket . A hal-
szeletekre megint vajdarabokat rakunk és pap-
rikás tejfellel öntjük le. Ha félig megsült a hal 
és az alatta lévő burgonya, akkor mellé tesz-
szük a hal tejét , megint jól meglocsoljuk tej-
föllel és folytonos öntözés közben sütjük tovább. 
Lehetőleg abban tálaljuk, amiben készül a hal. 
— HERINGES KÁPOSZTA (HERINGS M AU Z). 
1 Yt kiló savanyú nyers káposztát 1 Yt fej karikára 
vágott vereshagymával 2 kávéskanál kömény-
maggal, 1 evőkanál jó olajjal jól elkeverünk, 
hozzá keverünk 3 t isztítót^ és jól k iáztatot t , 
feldarabolt sósheringet és 4 darabokra vágott 
kis muszkahalat. Mindezt tálra kúpalakúra fel-

rakjuk és keményre főt t tojásszeletekkel dí-
szítve adjuk fel. — H E RINGFELFUJT. 3 he-
ringet megtisztítunk, az egyiket a heringek 
tejevei nagyon f inomra megvágjuk, a másik 
két heringet kockákra vágjuk fel. A formát , 
amiben készítjük, vajjal jól kikenjük és megfőt t 
kifl iburgonyával kirakjuk. A kockára vágott 
heringet 2 deci tejfellel összekeverve, rákenjük 
a burgonyaszeletekre. Az apróra felvágott te jes 
heringet összekeverjük 35 deka megfőtt , szitán 
áttört burgonyával, 6 tojássárgájával és hab-
jával, diónagyságú vajjal. íz lés szerint sózzuk 
és az egész keveréket beleöntjük a formába. Yt 
dl. tejföllel leöntjük és sütőbe t éve lassan sütjük. 
—• H E R I N G E S BURGONVA. (OSZTRÁK RE-
CEPT.) A meghámozott , megfőtt burgonyát ka-
rikára felvágjuk. Füstölt heringet megtisztí-
tunk és darabokra szintén felvágjuk. Tűzálló 
tálba 1 sor burgonyát teszünk, rá kis vajdarabot 
rakunk és föléje a heringdarabkákat helyezzük. 
A hering fölé apróra vágott petrezselymet szó-
runk és 1 — 2 evőkanál tejfölt öntünk rá. E z t 
soronként így rakjuk, de a legfelső sor hering 
legyen. A legfelső sort tej föllel megöntözzük és 
reszelt főttburgonyával megszórjuk. Egy keverő 
tálba beleöntünk 2 deci tejfölt , 2 tojássárgáját, 
ke\&és sót, törött borsot* 2 evőkanál reszeltsajtot 
és 2 tojás kemény habját keverjük bele. Ráönt-
jük a keveréket a heringes burgonyára és sütőben 
szép pirosra sütjük. — HÚSOS RÉTES ELŐ-
ÉTEL. E g y nagy tepsit jól kizsírozunk. Rétes-
tésztát készítünk, Jó vékonyra kinyújtva, a rétes-
tészte felét beletesszük a zs írozott tepsibe, úgy-
hogy egy lap tészta, amit bőven zsírozunk, 
megint tészta és így zsírozva belehelyezzük a 
felét a nagy réteslapnak. Erre a tésztára a követ-
kező húspépet kenjük rá : Párol t felsál, vagy 
vesepecsenye pacsnit, amit hagymával bő zsír-
ban készítettünk el, kétszer átdaráljuk és a levét 
ís hozzáadjuk bőven tejfellel , kevés sóval és 
tört borssal jól elkeverjük és megkenjük a tészta-
lapot, amit zsírozva a tepsibe helyeztünk. 
A tészta másik felét ugyanúgy helyezzük a töl-
telék fölé, tojássárgájával megkenjük és szép 
pirosra sütjük, vagy kockákra fe lvágva forrón, 
olvasztott vajjal adjuk fel. A pontos mennyiség 
mindig a személyek számától függ. Fontos, hogy 
a rétestészta jó száraz legyen így szép leveles lesz 
a húsos rétes. 
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A KÖZÖNSÉG R E C E P T J E I 
0 

TEJSZÍNHABOS GESZTENYETORTA. Egy 
kiló egészséges gesztenyét megfőzünk, a bel-
sejét kikaparjuk és szitán áttörjük. E g y tálban 
habosra keverünk 20 dkg porcukrot 7 tojás-
sárgájával, hozzáadunk 10 dkg héjával darált 
mandulát, 32 dkg á t tör t gesztenyét , egy kanálka 
rumot, végül a 7 tojás kemény habját. Mérsé-
kelt tűznél sütjük. A teljesen kihűlt tortát 
kétfelé vágjuk és megtöltjük 3 deci tejszínből 
fölvert, vanillás cukorral Ízesített tejszínhabbal, 
melybe gesztenyét kevertünk. A torta tetejére 
szintén teszünk egyenletesen a habból. A még 
megmaradt áttört gesztenyét összegyúrjuk va-
níliás cukorral és a gesztenyenyomóra téve, 
a tortára metéltet nyomunk. Díszítésül cukor-
ban e l tet t piros cseresznyeszemeket alkalmazunk. 

Sárdy Gyuláné (Szombathely) . 
P I S Z T A C I A P A R F A I T . Tizenegy és fél deka 

pisztáciát, 11 y2 deka mandulát , egy kis kanál 
mandulakivonatot , félliter tejszínt, 11 '/, deka 
cukrot veszünk. A mandulát összetörjük, a 
cukrot a tejszínnel összekeverjük, beletesszük 
a mandulát , a mandulakivonatot és a pisztáciát, 
egy kis parajlét is öntünk hozzá, hogy szép 
halványzöld színt nyerjünk. Az egészet fa-
gyasztjuk. 

Pártos Samuné (Ráckeve) . 
NARANCSTORTA. Nyo lc tojássárgáját nyolc 

kanál cukorral kikeverni, húsz deka hámozott 
darált mandula, két narancs leve, egy narancs 
lereszelt héja, két kanál liszt és a nyolc tojás 
habja jön bele. Kikent és l isztezett tortaformá-
ban kisütni. H a kihűlt, három lapba vágni és 
a következő krémmel tölteni : Hat tojássárgáját 
hat kanál cukorral kikeverni, két narancs Tevé-
vel és egynek lereszelt héjával gőzben felfőzni, 
ha kihűlt, 25 deka habosra kevert vajjal össze-
keverni, a tortát megtölteni és bevonni. Cukor-
ban főt t gyümölcssel díszíteni. 

Vasvári Józsefné. 
A LEGJOBB SZACHER-TORTA. Tizenhat 

deka vajat f inomra kavarunk, hozzátesszük 
egymásután 8 tojássárgáját, 25 deka porcukrot 
és 16 deka puhított csokoládét és keverjük meg 
teljes félóráig. Ezután adunk hozzá 14 deka 
l isztet és 8 tojásnak a habját . Lassú tűznél 
egy óra hosszat sütjük s ha kihűlt, csokoládé-
mázzal bevonjuk. (Lehet , mielőtt bevonjuk, 
baracklekvárral a felsőrészt megkenni.) 

Schedl Amin (Benczur-u. 13). 
KEKSZTORTA, ö t tojás sárgája, 10—15 deka 

csokoládé, 5 evőkanál cukor, 1 evőkanál liszt, 
15 deka vaj (vagy Ceres is lehet). Gőzön sűrű 
krémmé főzzük. H a túl sűrű volna, egy kis 
rummal vagy feketekávéval higítjuk. Komisz-
kenyér formában zsírpapírt helyezzünk és meg-
kenjük a papír alját a fentírt krémmel. Félkiló 
kekszet langyos rum és feketekávéban fél-
puhára megáztatunk és egy sor kekszet lerakunk 
a megkent zsírpapírra szorosan egymás mellé, 
a hézagokat is betöl tve . Ez t megkenjük krémmel 
Ismét egy sor kekszet rakunk, jól lenyomjuk, 
s ezt addig folytatjuk, míg a keksz és krém-
készlet tart . Hűvös helyen 3 — 4 órát vagy 
másnapig állni hagyjuk. Lefordítjuk egy hosszú 
tálra, a papírt levesszük, késsel s imára igazít-
juk és hosszúra vágot t mandulával vagy darált 
dióval diszitjük. Grosz Dezsőné. 

VAJASPOGÁCSA (kávéhoz, teához való), 
ö t v e n deka grízes l isztet 25 deka vajjal nagyon 
Jól szétmorzsolunk egy tálban, ha eléggé szét-
morzsoltuk, a tészta közepén csinálunk egy 
mélyedést és abba jön 3 tojássárgája, két deci 
tejfel, egy sütőpor és kis so, egy evőkanál rum 
és tetszésszerinti cukor. H a a hozzávalók benne-
vannak, nagyon jól kigyúrjuk, majd deszkára 
téve körülbelül egy ujjnyi vastagságúra el-
nyújtjuk és késsel szép kockásra levagdossuk 

a felületét, most már kiszaggatjuk és tepsibe 
téve tojássárgájával megkenjük és szép pirosra 
sütjük. Benedek Kata. 

CITRONADTORTA. Keverjünk 28 deka cuk-
rot 4 egész tojással és 4 sárgájával egy óra 
hosszat. Adjunk hozzá 28 deka forrázott man-
dulát, 14 deka csokoládét, 21 deka cttronádot, 
2 citromnak a héját , mindezt f inomra vágva. 
Kikenve a tortatormát óvatosan megsütjük a 
tortát, ha kihűlt, bevonjuk narancsöntettel , 
amely így készül : 21 deka porcukorhoz annyi 
narancslevet adunk, hogy sűrű vegyü l ik legyen 
belőle és addig keverjük, míg szép fényes lesz. 

Rátz Ida Mária. 
LUNATORTA. Hat 'tojás fehérjéből kemény 

habot verünk; beleikeveirtink 18 deka cukrot é» 
18 deka darált mandulát. Hosszúkás pléhet 
kikenünk, megliaztesílnik, beleöiitjiik a tésztát 
s megsütjük. Kihűlés után kettévágjuk s meg--
'töltjük a követikezö töltelékkel. Hat tojifefár-
gát elkeverünk két evőkanál vaníliás cukor-
ral ÍV» «seiet darált csokoládéval, egy kis 
kanál! rummal, három kanál tejjel és tűzön 
sűrűre főzzük, majd tűzről levéve, ikihülérig 
keverjük. Nyolc deka vajat habosra keverve, 
a kihűlt krémhez adunk. A tortát megtöltjük, 
kívül Is bevonjuk. N é g y deka mandulát dur-
vára vágunk, néigy deka pirított cukorba for-
gatjuk iéis iálnyérba öntjük. Kihülé-g után da-
rabosra törve, a torta tetejét és oldalait be-
s zk juk . Dr. Schmidt Imróná (Nagykanizsa). 

(Vijoári (JTlariska receptje 
LIBAKOGSONYA. 

A liba lenyúzott nyakát, szárnyait, 
lábait, fejét, zúzáját, 20 deka marha-
fartőt leveszöldséggel, egész borssal, 
két gerezd zúzott fokhagymával, kés-
hegynyi piros paprikával, 25 deka 
marhacsonttal, 5—6 szem szárított 
gombával sós vízben puhára főzünk. 
A marhahús ecetes tormával a ház-
tartási alkalmazottnak tálalható. A 
libaaprólékot formába rakjuk néhány 
karika velefőtt zöldséggel együtt; a 
levét átszűrjük, 2—3 lap fehér zsela-
tint olvasztunk fel benne, beleöntjük 
a formába és megfagyasztjuk. Tálra 
borítva, ecetes paprikával, uborkával 
és kemény tojással díszítjük. 

E g y h e t i é t l a p . 
S Z E R D A . Ebéd. Gulyásleves csipetkével. 

Káposztáskocka. Párolt alma. Vaesora. 
Vese velővel. Gesztenyepüré. Gyümölcs. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd. Gombaleves. Gön-
gyölt felsál. Paradicsomos burgonya. Madár-
tej. Vaesora. Székelygulyás. Tejszínes 
gyümölcsrizs. 

PÉNTEK. Ebéd. Halászlé. Túróscsusza. 
Narancskrém. Vaesora. Rakot t burgonya 
vagy kirántott gomba tartármártással Pá-
rolt füge 

SZOMBAT. Ebéd. Konzerv zöldborsóleves. 
Paprikás disznókaraj. Tarhonya. Cékla. 
Alma pongyolában. Vaesora. Tormás hús. 
Krémsajt . 

V A S A R N A P . Ebéd. Libaaprólékleves. Li-
bamájrizottó. Libasült. Burgonyasa lá ta — 
rizs. Képviselőfánk. Vacsora. H i d e g liba-
melle darálva. Francia saláta. Csokoládé-
krém tejszínnel. Narancs. 

HÉTFŐ. Ebéd. Paradicsomleves. Gombás 
borjúcsülök. Tejfeles burgonyafőzelék. B a -
rackízes palacsinta csokoládé-öntettel . — 
Vaesora. Paprikás burgonya virstl ivel . Birs-
almasajt , dió. 

K E D D . Ebéd. Csurgatott tészta leves . 
Vadas disznópecsenye. Sajtos csőtészta. 
Túrósgombóc. Mandarin. Vacsora. Kocsonya 
formában. Tartármártás. Kikevert krém 
pohárban. 
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(10. f oly tatán, j 
Amilyen hirtelen emelkedett föl, olyan gyorsan ült vissza. Malonyay, 

aki éppen a számlát rendezte a pincérrel, melepetve nézett rá. A kapu-
aljból zavaros lárma szűrődött a lugasok felé. A kapu ívét befutó vad-
szőlő-lonc alatt vidám társaság előőrsei bukkantak föl. 

— Budai színészek — mondta a pincér. — Ma volt, a szezónzárás. 
Rossz lábaival sietve elcsoszogott a képviselő asztalától és a vendé-

gek fogadására ment A kutya is hűtlen lett hozzájuk. Vica behúzódott 
a Sarokba. 

— Várjunk, amíg elhelyezkednek. 
A lelkiismerete nem volt egészen tiszta, amiért rá engedte magát 

venni, hogy kettesben beüljön Malonyayval egy budai kiskocsmába, amely 
valóságos költőgépe a kezdődő szerelmeknek és a pesti pletykának. Az 
eredmény már jelentkezett is egy gyámoltalanul botorkáló vallomás alak-
jában. De még ennél is kínosabb volt az a nyiltság, amellyel a képviselő 
magánéletének legbensőbb dolgairól beszélt. Nem akart idegen titkok 
részese lenni, még kevésbbé bizalmasa Marion barátjának. Ilyesmiből 
még sohasem jött ki jó dolog. Vicának voltak élettapasztalatai, tudta, 
hogy az ilyen vallomások nem állnak meg félúton. A gyónót és a gyón-
tatót cinkostárssá avatja a közös titok, a lelkibarátságból szövetség lesz 
egy harmadik személy ellen, akinek ettől kezdve hazudni kell. És a hely-
zet annál kényelmetlenebb, mert nincsenek szándékai Malonyayval. Szen-
tül elhatározta, hogy nem ad neki még egyszer alkalmat ilyen félreért-
hető helyzetre, csak most az egyszer jussanak még ki baj nélkül az 
utcára. A véletlen azonban, amelyről mint rendezőről annyit beszélnek 
az emberek, többnyire rosszindulatú. Hát nem bosszantó1? A budai szí-
nészek lármás csapatát Sátor Panni vezeti. A primadonna szeme kissé 
csáléra áll, úgy látszik, a komoly ivás már a színpadi mulató-jelenetben 
kezdődhetett, amelynek folyamán a nyári színházi statisztikasok szerint 
eddig is négy üveg pezsgő fogyott el estenként. 

A dinamitkedélyű színésznő úgy vonult be az indiánképü főrendező 
karján, mintha tapsot jönne megköszönni. 

— Jó estét, kedves! — intett a képviselő felé. A szemét gonoszul ösz-
szehúzta, amint Vicát meglátta mellette. A maneken zavarában a litogra-
fált étlapot tanulmányozta Sátor Panni izgatottan megcsípte a főrendező 
karját. — Becsületszavamra ismerem valahonnét a kicsikét, csak nem tu-
dom, hova tegyem . . . 

— Mondd már! Be miért kell emiatt véresre csípned a karomat? 
— De Rudikám, becsületszavamra mondom neked! 
Mi szükség volt a megismételt becsületszóra, az persze nem derült ki, 

annál kevésbbé, mert a primadonna állítását senki sem vonta kétségbe. 
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— Ne károgj anoxyit, Pannikám, kíméld isteni hangszálaidat —csillapí-
totta íaz ugyancsak becsípett főrendező. És ordítani kezdett az ügyelő 
után. 

— Jelen! — mondta egy elnyűttképű fiatalember, aki valami kelléktár-
ból való szmokingot viselt, amely hosszú volt és lötyögött rajta. 

— Ügyelj, hogy Pali meg ne lógjon valahogy. 
Pali, a szezónzáró darab szerzője a kapualjból kiabált: — Jó, jó, csak 

elküldöm a taxikat! —- A naíva dugta be pisze orrát az udvarra: — Ne-
kem már régen az ágyacskámban volna a helyem, nem szép, hogy visz-
szaéltek a tapasztalatlanságommal. — Gáthy Gyurkát, az újságírót húzta 
maga után, aki háttal állt az udvarnak és a mögötte jövőknek mondott 
valamit. Vica a dühtől majdnem elsírta magút. Kellett ez? Holnap az 
egész város tudni fogja, hogy a bemutató után kettesben bankettezett 
Malonyayval egy budai kocsmában. 

— Rántott csirkét? — kérdezte a pincér a primadonnától. 
— Nem, majd paradicsommadarat! 
Nagyranyitotta szemét a részegek révületével. — Paradicsommada-

rat! — ismételte. — Megvan! A paradicsommadaras hölgy! 
— Hadd dühöngje ki magát! mondta nevetve a főrendező. — Ha 

nagyon tombol, rádobjuk a kényszerkeppet! 
— Ha nem hiszitek, hogy a paradicsommadara« hölggyel állunk szem-

ben, tanút is hozok. így libegett a toll a ruhája szegélyén... 
Levegőt* gyűjtött a szájába és mórikálta, mintha könnyíí pihét fújna. 

— Majd a Gyurka eldönti a fogadást. Áll. egy skatulya Blum-pasa tíz 
nikotexes Levente (ellen, ha tévedtem. — De Gaáthy Gyurka szándékosan 
úgy ült le, hogy hátat fordított Vicáéknak. — Hagyd már — mondta 
csendesen'. — Ha már megcsíptük őket, legalább biztosítsunk nekik tisz-
tességes elvonulást. — A prímás az egész bandával fölnyomult az eresz 
alól. A konyha tájékáról csirkék kétségbeesett segélykiáltása hallatszott. 
Két görl, akiknek már nem jutott hely a taxikban, megjelent a kavicsos 
udvar bejáratánál. Vica idegesen tördelte a kezeit az asztal alatt. Most 
már biztos, hogy a Revű színház rendelése is kútba esett. Milyen ostoba 
semmiségek döntik el tegy induló vállaikozás sorsát. Sehogyse tudta ma-
gát rászánni,, hogy fölkeljen és elinduljon a kijárat felé. 

A helyzetet egy rendőr mentette meg, aki megjelent az eresz alatt és 
valamit tárgyalt a tulajdonossal, aztán odajött Malonyay asztalához és 
szalutált: 

— Uraságodé a szürke sportkocsi a szomszéd ház előtt? 
— Igen. Mi baj? — kérdezte a képviselő. 
— Most már semmi, de máskor ne tessék a takarót az ülésen, hagyni 

nyitott kocsiban. Éppen befordultam a saroknál, amikor a bandita meg 
akart lógni vele. 

— És a tolvaj? 
— Elszaladt. A takarót »beadtam a söntésbe. 
Malonyay elővette a szivartárcáját, de a rendőr udvariasan elhárí-

totta. — Semmi, — mondta — csak a kötelességemet teljesítettem. — 
Együtt mentek át az udvaron a söntésbe. így azután szolgálati jellege 
volt a kivonulásnak. Gaáthy Gyurka küszködött magával, hogy utánuk 
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menjen-e vagy sem, de közben a pincér jelentette már a mindennapos 
esetet. Ezért csakugyan nem érdemes beavatkozni, legfeljebb egy színnel 
gazdagabb lesz »Az én sarkom«, ahogy a társasági riporter vasárnapi 
rovatát elnevezte. 

m 
Amikor Vica másnap reggel bement a szalonba, Vilma, a főszabásznő 

egy sereg örömhírrel fogadta. — Pukkad a tezakma! — mesélte. Min-
denki beszéli, hogy az Operabarátok holnapi estélyén mi fogunk vezetni... 
Cserné már másodszor telefonált, a tollas ruhát akarja, de nagyon ér-
deklődik, hogy Zemplény grófné mit választott. Már félkilenckor ide-
csengetett, biztosan nem aludt az izgalomtól. 

— Jól van — mondta Vica. — Wolkenberg grófné nem jelentkezett 
még? 

— A komornyik átszólt, hogy a méltóságos asszony útban van és nél-
küle ne tessék semmiben diszponálni. 

Vica rosszkedvűen vonult vissza az irodába. Az a kis angol ruha volt 
rajta, amiben tegnap a vendégeket fogadta. Ez lesz mától kezdve a mun-
karuhája. Még kora volt, a kommisziózó hölgyek ilyenkor a toalett-tükör 
előtt munkálják magukat, de az Operabarátok estje miatt számítani lehet 
rá, hogy néhány hölgy máris megrohanja őket. A manöken a tegnapi este 
sorozatos kellemetlenségeire gondolt. Vájjon tényleg megmakacsolja-e 
magát Marion? És akadt-e olyan jóakaratú úriember, vagy hölgy, aki 
már hajnalban fölverte a grófnét azzal a kedves újdonsággal, hogy hol és 
kivel töltötte társa az estét? A távbeszélőnek ugyanis ez a legpikánsabb 
mellékfoglalkozása Pesten és mindenütt, ahol unatkozó szépasszo-
nyok élnek. 

Marion megjött. Hideg volt és áthatolhatatlan, mint a festékréteg, 
amely igazi arcát eltakarta. Nem állt szóba Vilmával, aki neki is le 
akarta adni az első helyzetjelentést, egyenesen az irodába ment és leült 
a saját íróasztalához, Vicával szemben. 

— Volt már valaki? 
— Gserné jelentkezett kétszer is. A tollas estélyit szeretné. 
— Miattam... 
— No, ami azt illeti, szívesebben látnám a ruhát Zemplényiné, vagy 

Sátor Pannin. Cserné a legjobb ellenreklám, olyan, mint Mikszáth Kál-
mán híres kortese. Akinek korteskedni kezdett, az már szedhette is a 
sátorfáját. 

Marion ridegségét még az anekdotára való emlékeztetés sem enyhí-
tette. Szórakozottan forgatta a vadonatúj telefonkönyv lapjait és mindig 
talált valami ürügyet, hogy ne kelljen szembenéznie Vicával. 

— Igaz, — mondta, mintha csak mellékesen jutott volna az eszébe — 
ha Falconiné jön, beszéld le a ruháról. 

— Lebeszéljem? 
— Mondd, hogy nem tuidtál róla, de én már elígértem a ruhát Brei-

tenstein grófnőnek. 
— A követnének? 
— Igen. . . De várj, van egy szenzációs ötletem. Beszéld rá, hogy csi-

náltassa meg az ellenruhát. A toalett legyen paradicsomvörös és a kö-
peny szafirkék. 

— És ha nem megy bele? 
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— Ugyan kérlek, ez már igazán nem nagy művészet. Rávettél te en-
gem különb dolgokra is maneken korodban MelanienáL 

Vica nem neheztelt meg az utálásért. Valóban, az ilyen kis csíny szin-
tén az eladónő művészetéhez tartozik. »Jó, — mondta — ezt megpróbálha-
tom, de a feladat nehezebbik részét, a hazugságot te vállalod.« 

— Miféle hazugságot? 
— Breitensteinnét. * 
Idejük sem volt megaLkudni, mert Blanka bekopogott az irodaajtón és 

jelentette, hogy megjött Falconiné, az első látogató, aki komoly rendelő-
szándékkal lépte át a szalon küszöbét. A két egyforma ruhába öltözött cég-
társ egyszerre fordult az iroda falán levő ovális tükör felé, mintha nem-
csak az arcukon, de a mosolyukon is igazítani akarnának egy árnyalat-
nyit. Most sugározni kell, mert ez lesz a szalon tűzkeresztsége. Vica egy 
szál tűzpiros, húsos szirmú krizantémot vett ki a vázából, Marionnak is 
átnyújtott egy sárgát. »Ezzel tiszteljük meg az első vevőt.« 

A társadalmi érintkezés alapjában véve a legjobb tszíniiskola. Minél 
magasabb réteghez tartozik valaki, annál jobban kifejlődik benne a szín-
játszó-tehetség. Marion és Falconiné élethalálharca is mindig a legsze-
lídebb és legbarátságosabb formák között folyt. 

— Nahát!— kiáltotta Marion. — Életem legboldogabb pillanata a mai! 
— Örülök, hogy örömet szerezhettem az ú j cégnek — felelte Falconiné 

és a szívéhez szorítottá a két krizantémot. — Tulajdonképpen szörnyű 
hűtlenséget követek el szegény Poldi ellen, de, Istenem, mégis osak pár-
tolni illik a törekvő fiatalokat. Nem igaz? 

Marion arcára parányi felleget dolbott a csinált sajnálkozás. 
— Vica már az este említette — mondta panaszosan, — hogy a hetven-

ötöst akarod. . « Elhiheted, hogy teljes szívemből neked adnám, de kép-
zeld ezt a nyomorult pechet, a ruhát már egy héttel ezelőtt elígértem... 

Ez volt az a pillanat, amikor a szép Falconiné megrendült és kiesett 
a szerepéből. A tekintete kihűlt, (majdnem gyűlölködő lett. 

— Érdekes! Vica kisasszony tegnap egy szóval sem említette! 
— Mert nem tudhatta, szegény. A keze és a feje állandóan tele volt 

munkával. Igazán nem ért rá látogatókat fogadni, felekkel tárgyalni. 
Falconiné a két ártatlan krizantémot nyomorgatta. 
—• Es ki a szerencsés? 
— Nézd, — kerülgette a dolgot Marion — ne légy olyan engesztelhe-

tetlen . . . Hiszen, ha számítottam volna rá, hogy eljössz a bemutatóra. . . 
De azt sem tudtam, hogy Pesten vagy-e már? így aztán a ruhát odaigér-
tem Breitensteirinénak... Hidd cl, vígasztalhatatlan vagyok! 

Falconiné olyan mozdulatot tett, mint aki menni készül. Ez a höl-
gyeknél nem lépésben nyilvánul meg, hanem abban, hogy a retikül után 
nyúlnák, amelyben a szépítőszereket őrzik. Egy kis általános szemle, egy 
kis utánaigazítás mindig elkel, mielőtt az ember zárt helyiségből a nap-
világra lép. 

— Hát akkor — mondta és elvégezte az orr körül és a szem alatt a 
szokásos mozdulatokat, — bármennyire szerettem volna, tárgytalan az 
eset. 

Marion könyörgő pillantásokat vetett Vicára. 
— Vica, segíts már, az Isten szerelmére! Nem engedhetjük el harag-

gal az első kuncsaftot! Örökre elviszi a szerencsénket! 

K ö v e s d y k o z m e t i k a 
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Olyan őszintén siránkozott, hogy Falconiné majdnem elhitte neki a 
mesét. Ami egyébként nem változtatta meg az elhatározását. Forrt benne 
a harag, hogy nem kaphatja meg azt a ruhát, amelyet még Marionnál 
is jobban tudna viselni. 

— Grófnő! — mondta Vica. — Van egy mentő-ötletem! 
— Nos? 
— Nem merném proponálni, mert így is árulást követünk el Breiten-

steinné ellen, de a méltóságos asszony barátsága mindennél többet jelent 
nekünk... 

— Mondja hát! 
— Bocsánat, egy pillanatra! 
Fontoiskodva félrehúzta Mariont a szalon sarkába és súgva magya-

rázott neki valamit. A cégtárs arca kelletlenséget mutatott. »Nem lesz 
belőle baj?« »Nem, nem!« — mondta Vica. Pontosan annyira emelte a 
hangját, hogy Falconiné is hallja. — »Vállalom a felelősséget«. 

A maneken úgy jött vissza, mint egy diadalmas hadvezér. 
— Mégegyszer ^bocsánatot kérek a grófnőtől, de a társam jóváhagyása 

nélkül nem akartam ajánlatot tenni. Arról van szó, üogy — -bocsánat a 
hasonlatért — a kecske is jóllakjék, a káposzta is megmaradjon. Kivéte-
lesen megcsináljuk méltóságos asszonynaik a hetvenötös ellenruháját. 

— Nem ér tem. . . 
— Pillanatnyi türelem, méltóságos, asszonyom! 
Csengetett. Blanika sietett elő a szomszéd szobából. Mint személyi 

szárnysegéd, kedves, kis kék formaruhát viselt. 
— Hozza ki, fiam, a hetven ötös modellanyagokat. 
És amint Blanka elment: 
— Mindjárt meg méltóztatik látni. Egyszerűen megfordítjuk a dol-

got: a ruha lesz piros és a köpeny kék. 
Falconiné bosszúsan elihúzta a száját. 
—• Kár a fáradságért. Engem nem jól öltöztet a piros! 
— Hogy mondhat ilyen méltóságos asszony?! — csapta össze a kezét 

szörnyűködve Vica. — Még ma >i» megborzongok a gyönyörűségtől, iha 
arra a két év előtti Mainbocher-modelire gondolok, amellyel a Milleniumi-
díjon mindenkit leöltözött! Emlékszel, Marion. 

— Az véletlenül tényleg szép volt — mondta Falconiné és kissé meg-
ingatta Vica tüneményes emlékezőtehetsége. 

A következő perceik aztán gondoskodtak róla, hogy ellenállása fokról-
fokra gyengüljön. Vica paradicsompirots bársonyzuhatagot dobott át a 
vállán, Vilma letérdelt előtte, Marion a ránc oíkat igazította el és közben 
a három hölgy valóságos fecsegőversenyt rendezett. 

— Csodálatos lesz benne a méltóságos asszony! — búgta Vilma. 
— Azt mondom, — toldotta meg Vica, — hogy ezt ne is tessék letenni 

többé a szezonban! Komolyan, sokkal szebb, mint az eredeti! 
Ami ilyenkor már történni iszokott, Falconiné részegre hagyta magát 

beszélni. Végül azzal a. meggyőződéssel távozott, hogy tulajdonképpen 
5 is így gondolta. Mikor elment, a két társ úgy nézett össze, mint két 
csinytevő diák* 

— No látod! 
— Igen — mondta Vica, — de mi lesz, ha kisül a turpisság? Breiten-

steinné nem ellenfél neki, de te . . . 
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— Majd kibékítjük Legközelebb. Az ilyen harag! rendszerint egyik ru-
hától a másikig tart. A demi-kollekeiót be se mutatjuk addig, amíg Fal-
coniné ki nem választotta belőle a magáét. 

Kis vívódás után hozzátette: 
— A ruhát természetesen éppenugy megfizetem, mint Falconiné... 
Egyelőre nem tárgyalhattak többet az ügyről, mert hirtelen megele-

venedett a szalon élete. Berontott Csemé, utána két dáma jött, akik már 
értesültek róla, hogy Falconiné a W. V. szalonból rendelt ruhát az Ope-
rabarátok holnapi estélyére. A bemutató sikere már tegnap este óta meg-
változtatta a közhangulatot a pesti divatpiac »ibetörői« javára. Márkus 
Gáborné, egy dúsgazdag gyáros felesége, akinek ruháihoz mindig volt 
egy-egy jó szavuk a nagy koncertek divattudósítóinak, már órák óta ott 
ült a szalonlban és egy déltengeri utazásra való garderob összeállításáról 
tárgyalt. Csemé életre-halálra alkudozott, nyomta az árat, .amennyire 
csak lehetett, végül megállapodott a tollas estélyire, persze kabát nékül. 

— Belépő nem kell — mondta, — legföljebb egy alkalomra megkapom 
tőletek kölcsön, úgy-e drágáim? 

Es hízelkedve megsimogatta Vica arcát. Igazán nem lehetett megta-
gadni a szívességet, bár úgy Vica, mint Marion tisztában voltak 
vele, hogy ez az egy alkalom jó néhányszor megismétlődik még az évad 
folyamán. A hölgyek mérsékelt költségvetéssel dolgoznak, de azért sze-
retnek egymáson túltenni pompában. Most is, egy nappal az Operabará-
tok előtt, biztosan perceniként csilingel a telefon a divatos pesti szű-
csöknél: 

— Drága Szedlacsek úr, úgy-e megkapom holnapra azt a breitschwanz 
kabátot, amit a múltkor felpróbáltam... Remete úr, biztosan számítok 
az ezüstróka-kepre, oda ne kölcsönözze másnak, mert ebben az életben 
nem lát többé.. . Na hallja, úgy vigyázok rá, mint a szemem fényére.... 

Tapasztalt szűcsök, — hogy egy elcsépelt, de szakmai hasonlatnál ma-
radjunk — vén irókák, egy-egy theatrte paré előtt váratlanul el s'zoktak 
utazni és az üzletvezetést az alkalmazottakra hagyják, akik természetesen 
nem vállalhatják a felelősséget a vendégszereplésre kért hermelin-kepe-
kért és nerz-belépőkért. 

Az idő már belenyúlt a délutánba, amikor a két társ végre levegőhöz 
juftott. Mariont az öröm megbocsátó hangulatba hozta. Eszébe jutott, hogy 
a tegnap esti kínos jelenetért némi elégtétellel tartozik. 

— Igaz, — mondta — az este megbántottalak. Ne haragudj, te nem 
tudhatod, mennyi keserűség gyűlt meg bennem az utóbbi hetekben. 

— Kérlek, — hárította el Vica — megértem a helyzetet. Túlstrapáltad 
magadat. Ez a munka még az én kötél idegei met is megviselte. 

Megcsókolták egymást, de a békecsók nem mulasztotta el teljesen a 
fanyar hangulatot, amely tegnap estétől közébük telepedett. Vica lelkiis-
meretét nem hagyta nyugodni a kiskocsmái rajtaütés, Mariont pedig az 
a kérdés izgatta, hogy mi történt Malonyayval. A képviselő, szokás elle-
nére, nem mutatkozott a délelőtt folyamán, még csak telefonon sem ér-
deklődött. 

— Mondott neked valamit Tamás? — kérdezte Marion hosszas hall-
gatás után. 

— Igen. . . Illetve semmi lényegest... Hogy túlzottan érzékeny vagy 
és azt az anekdotát nem kellett volna annyira a szívedre venned. 
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— Semmi másról nem volt szó? 
— Igazán nem tudom.. . Olyan fáradt voltam . . . 
Tette magát, mintha nem érdekelné az egész téma, pedig egész délelőtt 

vibrált benne az aggodalom, hogy mi lesz, ha Sátor Panni betoppan és 
elfecsegi a váratlan találkozást. Ámbár valószínű, hogy a primadonna 
átaludta a délelőttöt és a pletyka csaik délután indul el szokott, viharosan 
gyors körútjára. Köziben persze meg is dagad egy kissé, ú j virágosát 
hajt, kiterebélyesedik, színeket kap és Marionhoz már lehetőleg teljes cso-
kor alakjában érkezik el. Mindegy, gondolta, egyszer ezen is át kell esni. 
Minden újabb összerobbanás csak letör egy darabkát Marion szeszélyeiből 
és a hudai kiskocsma is szerves része lesz annak a folyamatnak, amely 
ezt a hiú, komolytalan lelket átformálja az új élet nehéz feladataihoz. 

* 
Az Operabarátok estélyére Restpighi »Szent lángját« tűzték ki. Nem 

tudni, hogy a társaságot milyen mértékben érdekelte a »Négy kút« szer-
zőjének muzsikája, annyi kétségtelen, hogy Pest höLgyei örömteljes izga-
lommal készültek föl az estére. Hét óra után elegáns magánautók százai 
indultak meg az Opera felé és a szfmks>zek által őrzött felhajtó alatt pil-
lanatonként más és más vegyi összetételű illatfelhő csapott át a díszruhás 
portáson, A márványos csarnokban és a p i ras-sző n y eges lépcsőkön prémek, 
selymek, gazdag és színes anyagok hullámozta,k állandó nyugtalanságiban, 
fekete-fehér színfoltok között. Mintha az egész város erre az egy alka-
lomra tartogatta volna minden gazdagságát, drága, nemes ékszerek szik-
ráztak a hölgyek nyakán, csuklóján, hajában, a mell fölött és a derékon. 
Itt-ott az urak plasztronját is megélénkítette egy-egy szalag, vagy rendjel. 

Marion Malonyay társaságában érkezett. A Fortuna-utcából hajtattal; 
le, mert a grófné már kora délután nekiadta magát a készülődésnek. Meg 
akarta mutatni, hogy az életében beállt változás semmiben sem változta-
tott eddig elfoglalt társasági helyzetén és életfelfogásán. Wolkenberg 
Marion» mint dolgozó nő is tudja, mivel tartozik: a rangjának és szépségé-
nek. Vica inkább hivatalból vett részt az estélyen: a szezon kezdete óta 
ez volt a pesti szalonok első, nagy erőpróbája. Egyelőre azonban ott ma-
radt a szalonban a műhely munkáját irányítani, mert Ealconiné nagy 
ruháján kívül hat postamunkát kaptak. Cserné tollas ruháját is a meg-
rendelő elrajzolt méreteihez kellett idomítani. A műhely olyan volt, mint 
egy felzavart hangyaboly, a hölgyek megszállták a boudoirt, félmeztelenen 
üldögéltek az irodában, onnét intézték a virágrendelést, a háztartási ügye-
ket, némelyik az ebédjét is oda hozatta föl a szomszéd csemegekereske-
désiből. 

A maneken még nem döntött, hogy mit vegyien föl erre az estére. Ha 
tőle függ, elővette volna a legegyszerűbb modellt a kollekcióból, de mégis 
Marionnal és Malonyay val ül egy páJholytban és már a saját megbecsülése 
miatt sem akart Hamupipőke lenni a renaissance-fejedelemnő árnyékában. 
Hosszas lelkitusa után azt az ezüstflitter ruhát választotta, amire egyszerre 
csaptak le Schiaparellinél. Tudta, hogy Marion haragudni fog érte, mert 
gondolatban már ezt a ruhát is kiszemelte magáinak, die véetére örökké 
nem lehet tekintettel az ember a mások érzékenységére. Ha Marion fel-
húzza az orrát, legföljebb ő is fölcsap vásárlónak önmagánál. 

Hat és félhet körött az izgalom forrpontra ért. Szedarkényiné. az egyik 
asszony sírógörcsöt kapott, mert uszályos szoknyájának redőzete sehogy se 
úgy sikerült, ahogy elképzelte, amellett az ura már harmadszor telefonált 
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a szomszédos kávéházból, bogy mi lesz, ő is szeretne átöltözni. Két 
másik hölgy már beöltözve rohant el, levetett ruháikat papírzacskóban 
cipelték magukkal. Vica úgy járt-kelt közöttük, mint az orvosprofesszor 
a nagybetegek közt. Mindegyik tőle remélte a segítséget és neiki mind-
egyikhez volt egy-egy csillapító, bíztató szava. Végre tíz perccel hét előtt 
az utolsó kliens is eltakarodott és Viça bevonult az öltözőfülkébe, hogy 
magiára vegye a Sohiaparelli-ruhát. Blanka közben, taxiért telefonált. 

De még jóformán le sem tette a kagylót, amikor galambszürke egyen-
ruhás, fiatal, jóképű sofőr állított be a szalonba, 

— Bánáth Vica nagyságos asszonyt keresem! 
— Itt vagyok! — dugta ki a fejét Vica az öltöző-fülke ajtaján. Azt 

hitte, hogy valamelyik kuncsaft felejtett itt valamit és> most sürgősen el-
küldte érte a sofőrt. 

— Elhoztam kérem a kocsit. 
— A taxit? 
Furcsálkodva nézett végig a gépjárművezetőn. Taxisofőrben még nem 

látott ilyen ápolt jelenséget. 
— Nem, kérem, az új Alfa-Romeot. 
A maneken lerángatta a szoknyát, amely kissé megibicsakolta magát 

a csípő környékén. Valami tévedésről lehet szó. Vagy Blanka rosszul 
nézte meg a számot és egy magángarázsába telefonált kocsiért. 

— Miféle Alfa-Romeóról beszél? 
— Kénem, — mondta a sofőr és zavartan forgatta vadonatúj sapkáját 

— nekem azt mondták a vezérképviseletnél, hogy állítsam elő a kocsit és 
én mától kezdve a nagyságos asszony alkalmazottja vagyok. 

Végignézte magát a szalon tükörfalaiiban és boldogan elmosolyodott: 
— Az egyenruhát is ma kaptam. 
— Maga az én alkal... 
Olyan izgatott lett, hogy képtelen volt végigmondani a szót. Ijedten 

nézett Blankáról a sofőrre. Azt hitte, hogy farsangi komédiát játszanak 
vele. De a szívén már dörömbölt az öröm: ez José! Istenem, hát csakugyan 
történnek még csodák? A sofőr a nyitott ablakhoz ment és lemutatott. 

— Tetszik látni? Az a narancssárga kocsi, fekete sárhány óval. Hippard 
ás Darin karosszéria — tette hozzá büszkén, — ilyen szép és modern nincs 
több az egész városban! Es milyen simán szalad! 

Blanka táncra kerekedett ós selyemdarabokat dobált a levegőbe, amik 
mé© fttmarádtak a délutáni nagy rumli után. 

— Autótulajdonosok vagyunk! Saját autónk van! Narancssárga 
autónk, fekete sáirhányóval, saját különbé járatú sofőrrel... Olyan ricsajt 
csinált, -hogy a lányok befutottak a műhelyből és, az ablakhoz álltak 
megbámulni a nyolchengeren gördülő csodát. 

— Ne ugriálj, k'eresd ki inkább gyorsan a vezérképviselet számát. 
Gyors, izgatott beszélgetés következett. Az igazgató csak annyit tudott, 

hogy a kocsit Párizsiban rendelték megi Bánáth Vica nagyságos asszony 
számára. A vételár fizetve van. 

— Hát mit csináljak? — mondta Vica ós még mindig támolygott a 
meglepetéstől — Eszerint csakugyan autótulajdonos vagyok. 

Az. óráira nézett. Tíz perccel múlt hét. Gyorsan végigsimított a fri-
7.urájá(u és kiadta a sofőrnek az első parancsot: 

— Az Operához! 
(Folytatjuk.) 
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A 5ZERHESZTŰW ÜZENETEI 
Tackas Jtace postáia 

Újságíró szeretnél lenni. 
\ ' c s a l c helyeselhetem, ment 

/ O valóban lelkesedéssel , ázsiai a 
! f ÍK # tűzzel indul neki mái' a gon-

'•:• I dalainak is, ami az első főkel-
. 4a» A j léke ennek a gyönyörű pályá-

i f l f / / u a l í - Egyre azonban f igyel-
^ ( k i J P ^ mentetem: ne gondolja, hogy 

rózsák között fog haladni. 
Csak nagy ritkán elvétve taitól majd egy-egy 
rózsát, deaát — talán azért oly 
legkedvesebb virágunk a rú-
zsa. mert tövisek között talál-
juk. Ami a részleteket illeti, 
nagy out hegyes az út, amit 
önmagának kijelölt s ajinit 
megemlít levelében. Az emlí-
tett idősebb, érdemes kolle-
gánk, ha fölkarolja önt, me-
rem mondani, fé l ig már nyert 
ügye is van. Természetesen, 
ha megmarad jó szándékai, és 
a pálya iránt való szeretete 
mellett. — Divatrajzok. Meg-
kérdeztem rovatvezetőnket. 
Sajnos, ez irányban bőven el 
van látva. — Film. Tudtom-
mal a kővetkező hetekben 
lesz a bemutatója. — Androc-
lus, J. L. Semmiesetre sera 
módja a kibékülésnek, hogy 
megsértse az illetőt. Illetőleg, 
hogy újabban megint valami 
»súlyos igazságot« mondjon 
neki, pedig előzetesen is ön 
volt a sértő. Ezt a »súlyos 
igtaizslágot« voltaiképpen go-
rombaságínak hívják. Tudja 
mi jutott az eszembe az ön 
esetéből, az ön leveléből kifo-
lyólag? E g y emlék gyerekko-
romból. Aztt mondta a kis paj-
tásom, amikor kiakarták bé-
kíteni egy apró haragosával: 
»Jól van — nem bánom — ki-
békülök vele, hanem előbb 
métresrvszer — nüfonvágom« 

— H. D., Kalocsa. Kö-
szönöm. — Zólyomi D. 
Ez a gondolatkör nem 
érdekel minket. Ha meg 
is tetszik irni, inkább 
valamelyik napilappal» 
tessék megpróbálkozol. 
— A. J. Ha kéziratot 
küld be, máskor, arra 
kérjük, hogy csak a pa-
pír egyik oldalára tes -
sék írni. — M. Demo. 
Ont viszont arra kérjük, 
hogy — ne írjon a pa.piir 
egyik oldalára sem. — 
Egy hazugság történe-
te. Ez minden hazug-
ság története. iAn.nyi.ra 
az élet, hogy már — 
nem. is érdekes. — Két 
csésze tea. Semmiesetre 
se válasszon olyan té-
mát, amely olyan he-
lyen. olyan .miliőben 
játsziódik le, ahol ön 
m é g nem volt. — Mit 
vegyek föl tavasszal? 
Asszonyom, most nem 

Kun Miklós és Spiegel 
Rózsa házasságot kötöt-

tek 
(Foto Tóth Margit) 

KONCZ ILONKA 
i szászsebes! katolikus bál 
szépségversenyének győztese 

(Foto Kl'ósz) 

vagyok tisztában aüzal, hegy mit jelent aiz 
ön levele, divutnoveMa óhajt lenni, vagy ta -
nácskérés? Ha az utóbbi, .akkor csak egyet 
tanácsolhatok, tessék megvárni Guthi 'Bösikét, 
amijç megjön Párizsból O a legkompetensebb, 
aki erre felelni tud. — Előfizető. Örülök, hogy 
f igyelemmel kíséri ennek a lkedve,s kollegám-
nak és barátomnak az, Írásait. Ig-aza van, 
éppen olyan tehetsége«^ amilyen rokonszenves 
és szerény. Átadtaim neki az ön kedves és 
szí v es üdvözleteit. — Paál F. Az ön problé-
mája csak akkor probléma, ha mindenáron 
problémát akarunk csinálni belőle. Fiatall em-

iivek persze, hogy összez&rdül-
nek néha. A megoldás, ké-
rem. itt la, dolgok kezdeténél 
van. Az természetes, hogy 
nem m e g y minden simán, de 
ha egyszer tudjuk azt, hogy a 
természetek különbözőségénél 
f o g m differenciáknak, nézetr 
eltéréseknek lenni kell , akkor 
azt is tudjuk, hogy etzek a dif-
ferenciák idővel okvetlenül el-
csitulnak, elsimulnak. Csak ki 
kel l várni. — Ida. Egyet l en 
mondattal válaszolok. Szivet 
cseréljen az, akt máróí-hol-
napra itt hagyja, másikkal 
cseréli föl egy életen által 
kedvelt és szeretett otthonát, 
ahol boldog volt, ahol jól 
érezte magát. Apró haragokat, 
mjéltatlan inzultus ok at nem 
azzal viszonozzuk, hogy meg-
szerezzük el lenségeinknek aal 
az örömet, hogy elvonuljunk a 
k ttod öt'é rrftl. Messze-messze, 
ahol a madár sem j á r . . . ! 
Nem, kedves, ez nem megol-
dás. — Hogyan lehetne le-
szokni? Erre igazán n e m tu-
dok válaszolni. Tessék egy 
orvosdektort megkiéirdezni, bi-

zonyára fog önnek ez irány-
ban üdvös, jó tanácsot adni. 
— Riviéra, Csodálatos e g y -
formaságok vanma.k ta. levelek-
ben, amik a kezembe kerül-
nek a mai postámban, ön 

viszont a Riviérára akar 
utazni — felejteni! ö n a 
praktikusabb, ön, aki 
jobban szereti önmagát, 
mint például az előző le-
vél írója. Ö a munka 
karjaiba akarja dobni 
magát, ö!n szórakozini 
akar. ő új életet akar 
közdenii, ön menekültni 
akar az emlékeitől 
hová? A Riviérára, Mon-
tecarléba, Cannes-ba. 
Irigylem önt, ha meg 
tudja magának szerezmi 
ezt a gyönyörűséget. Ha 
Mantecairl'óba m e g y , te-
gyen la: nevemben egy 
»Metál,ic«-ot, egy ötfran-
fcosat a tizenhetes szám-
ra! Irigylem önt, de 
mégjobban irigyelném, ha 
itthon kibékülne a pár-
jával és együtt menné-
nek a Riviérára. — 
Őszinte szó. El ismerem: 
őszinte szó — de az el-
fogultság és a ki.csinyes-

Pruzsinszky István 
és Kertész Böske 

ságot kötöttek 
(Katophot, Gyöngyös) 



ségi nyíltsága. Ennek saak májnak annyi ága-
bogra va,n és a külföld olyan leírhatatlanul 
nagy 'konkurremcia, hogy amit mi produká-
lunk, ezek mellett, higyje e l , egészein tisztes-
séges éa f igyelemreméltó. Aki pedig azt 
mondja, hogy: »Ém is tudnék ilyet«, vagy plá-
ne lazt, hoigy; »Én különbül' csinálnám« az sa-
ját magával szemben. legalább is — elfogult. 
— Dunai románc, Esta, Varjú a havazásban. 
Áradtam illetékes kritikusunknak. — Jajkiál-
tás. Hányszor tűnődtem több mint egy de-
eennium során egy-egy ily ön megható, őszinte 
emberi írási fölött, lamliuő az ön level>e. Hány-
szor érezitem tehetetlenségemet, a kínzó kér-
dést: mii írjak, mit válaszoljak, ezen ia cse-
kély, sztíkreszabott helyen, a rendelkezésemre 
álló általánosságok, szavak szük keretei kö-
zötti!? I5.s mégis , amidőn unalomig ismétlem 
ugyanazt >a, témát, mégis az az érzésem, hogy 
nem egészen hiábavaló, hogy irt nekem, hogy 
kiöntötte a sizívét, mert én — cserébe nagyon 
sok érzést, együttérzést, igazi barátságolt 
igyekszem küldeni önnek. Nem vigasztald so-
rokat, mert tudom az én multamból, az é a ta-
pasztalataimból, az éni emlékeimből, hogy itt 
csak egy rigasataliö momentum lehet: az idő. 
Bármily csodálatos és hihetetlen is, de egy 
biztos': Az emberi szív úgy van alkotva, hoigy 
nem bírja a bánat örökös feszültségéi , enged 
belőle, laS'san-lassMwi megcsillapodik . . . ez a 
vigasztaló jövő derengjem ön előtt abban a 
csalódásban, szomorúságban, megrendítő méli-
tatlans ágban, ami az ön nemes szivét érte! — 
Szeretek egy leányt. Nem Uram, öm csak sa-
ját magát szereti. É s <az a baj, hogy — úgy 
látszik — az ifjú hölgy nagyon initelligems, és 
ő is érái, hogy ön csalk magát szereti. Régi 
dolog, hogy akkor tudunk legjobban meghó-
dítani valakit, ha valóban szeretjük az illetőt. 
D e nemcsak szóvtal, tettell' is. Figyelemmel , 
jósággal , ragaszkodással . . . semmiesetre sem 
fölényesen, ás egy kis elbizakodottsággal. 
T. I. Magánügy. N e m szólhatok bele. — H. 
István. É n azt hiszem: mégis csak az Ifjú 
hölggyel kell ezt a dolgot megbeszélni. Mert 

én aztán igazán nem tudhatom az ő érzéseit. 
— Érdeklődő. Azért emlegetik RáÜhonyit, 
mert — &i legideálisabb banviván volt. A leg-
jobb Danilo, amit csak el lehetett képzelni. 
Nem is lehet leírni, milyen volt. De azok, 
akik látták, sóhajtva gondotoak vissza rája. 
Én a »'Lotti ezredesei«-ben láttam utoljára. Az 
alakítását í o h a sem fogom elfelejteni. Ked-
ves volt, mulatságos és minde;neke.ött igen 
elegáns. — Debrecen. Ne vegye rossz néven, 
de levelet nem irhatok. Nem szabad kivételt 
tennem. — Humoros Írások. E g y hiányzik 
ezekből az írásokból. A humor! Egyébként 
benne van minden. — T. Magda. Hálás kö-
szönet. — E. László. Válaszoltunk a novellá-
ra. A válaszborítékot nem használtam föl, 
mert nem írok külön levelet. — Semmi ba-
bám semmi. Ezt nem értem. — Iv. Alajos. 
A dalszöveget te csék tetszése szerint fölhasz-
nálni. A dal nagyon csinos. 

SZÍNHÁZ. »Szimfónia«. 1. Arad, Aradi 
Közlöny címén. 2. U. S. A. California Me*ro-
Groldwyn-Mayer Studios. — »B-szász«. Buda-
pesti, édesapja BékAssy Jenő, lapszerkesztő. — 
»Felhő«. Szívesen útbaigazítjuk. Keressen fel 
bennünket egyik szerdán vagy csütörtökön. — 
»Krakó 32«. Huszonhat éves, férjezett. — 
»Eurázia«. Bpeet, II., KapásHitca 27—29. — 
»Érdeklődő«. K. S. Zs. c íme: 2/b. Pembreke-
Road. Londont, W . 8. 

KÉZIRATOK, »Judith 37«. Határozottam 
kvalitások. Legjobban tetszett a »Félelem« 
ciimü de m é g ez sem hibátlan. — »Szlo-
venszkó«. Nagyon ügyes . jóMormált írás, nem 
nekünk valló. — Brassai Viktor. Ké<t verse 
megfelelt;, küldjön be fényképet. — »Tinta-
folt«. Valiéban fejlődött, de m é g egyik sem 
százszázalékos vers. — Légrádi, Pesterzsébet. 
Ál lagon felüli, tetszetős írások. — B. Anny. 
Figyelemreméltók. Az igyekezetért dicsére-
tet, érdemel. — E. László. VI. o. t. Fenntartjuk 
múltkori véleményünket . I lyen rövid idő alatt 
nagyobb eredményeket ne reméljen. Evek ki-
«tiartó munkájára lesz szüksége. — »bajal F. An-
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dor«. N a g y o n g y a k o r i hangulatot érzé-
keltet . I g y e k e z z é k egyéni t , eredetit írni, 
— »Quod non imber edex.« Szép és irodalmi 
nívón m o z g ó gondolatok, de megtörnek a for-
mán. — B. Piál, Szabolcs megye. Még osak 
szárnypróbálgatás . Olvasson sokat jó költők-
től. — K. Sándor, Bécs . Ü g y e s e k éa jólformál-
tak. A léközlés miértékiét egy ik sem Üti meg . 
— P. Erzsi , R é g i posta-utca. Az átlagot éppeu 
h o g y e lér ik . A n a i v a n botladozó r ímekre fek-
tessen a jövöben több gondot. 

KOZMETIKA, Reménytelién. 1. A boka 
vastagodását , h a az n e m szervi baj é s nem 
a csont deformálódása okozza, h a n e m zsírle-
rakódás. ü g y helyi fogyasztássa l vékonyí tan i 
lehet. Az eljárás nem fájdalmas. H a g y m e n y -
nyi ide ig tart, azt n e m lehet előre tudni , 
mert las e g y é n e n k é n t te l jesen változó. 2 N e m -
csak a szerek megvá lasz tására ke l l a fősúlyt 
he lyeznie , hanem arra is. h o g y azt m i l y e n nHó-
don végz i , — Kis lány . Szemöldöknek diater-
miáva l történő szőrtelenítéisét n e m h o g y nem 
ajánljuk, h a n e m arról e g y e n e s e n lebeszéljük, 
merd biz m i n d i g a diva/tinak van aíláveiíve. —̂  
Mit t e g y e k ? T é v e s aizt hinni , h o g y a zsíros 
arcbőr minden beavatkozás nélkül, éppolyan 
észrevét lenül f o g eltűnni, mint a h o g y a n az ke -
letkezei t , mert rövid idő alatt az i l yen bőrűek 
airna fognak ráeszmélni , hogy a f a g g y ú m en>-
n y i s é g e g y r e nő, a z arcbőrükön a pórusok 
nyi tot takká válnak, az arcbőr elveszti, rugal-
masságát , sárgásszürke lesz, almit aztán s em 
krémmel , s e m f e l é k k e l n e m sikerül többé ta r 
karai , mert az. arcbőr tönkrement . A házi keze -
l é sné l t ermészetesen szem előtt k e l l tartani, 
h o g y az a bőr terniésizeltiének m e g f e l e l ő és 
e g y é n e n k é n t változó l e g y e n és í g y sémiasze-
rüsége i csak annylbatn lehet m e g e n g e d n i , 
a m e n n y i b e n a zsíros arcbőrt n e m c s a k tisztán 
ke l l tartani, h a n e m gondoskodni ke l l a n n a k 
naponként több íziben történt zsirta'lanításáról 
i s . — Fiata lasszony , l . A rossz emésztés ta-
gadhatat lanul károsan b e f o l y á s o l j a arcbőrének 
szépségét és ennek é r d e k é b e n kel lő k i v i z s g á -
lásra v a n szükség . Ha tovább a k a r fogyn i , 
fo lytassa és tartsa be továbbra, is múltkor kül-
dött üzenetünk utasításait'. — Anonym, l . A 
szőrszálak v é g l e g e s kiirtását, bármennyire 
is sürgős az, nem lehet gyors í tani . 2. V é g l e -
g e s e n kipusztítani diatermiás e l járássa l lehet , 
szakorvos i k e z e l é s s e l — Érdeklődő. Elsőcsor-
ban arcbőrének s z á r a z s á g a oka az Idö-
előitti ráncképzödésnek, de előidézheti a 
beUső k ivá la sz tá sos mir igyek rendetlen mű-
ködése is. H a ke l lő időben é s ke l lő ide.lg 
védi a k ü l s ő v i s zontagságoktó l és m çg-
feilelő táp lá l ékka l látj'a, e l arcbőréit, ú g y az 
ház i lag is e r e d m é n y e s e n korrigálható. 2. A 
belső k ivá lasztásos m i r i g y e k közül a pajzs-
mir igyek , pe te fészek . 8. A g y o m o r s a v rend-
e l l enes sége . — J ö n a tavasz. 1. A vörös foltoktól 

nem képződik mitesszer. A zsíros v a g y foltos 
arcbőrt a fehérítő k e n ő c s n e m fogja rendbe-
li ózni. 2. Sz íveskedjék rész le te sen meg írn i , 
mi lyen természetű a bőre, miből állti eddiigi 
arcápolása. Közölje panaszait é s a k k o r taná-
csot tudunk adni a báxiiápolásra. — 18 é v e s 
előfizető! — örökké hálás. — T. M. 20 öves. -
Hosszú. — Hálás leszek. Közöl jék pontos cí-
müket és i sméte l jék m e g kérdéseikeit , mert 
azokra csak levél i )en válaszolhatunk. — Ter-
mészetbarát . N e m lehet e l l ene semmit sem 
tenni. — Exhuber. N e m ismerjük összetételéit 
é s i gy azt nem ajánlhatjuk. — Jupiter, Szi-
veskedjen kérdése i t meg i sméte ln i és közölni , 
h o g y száraz v a g y zsíros természetű-e a haja? 
— Henna. Ha m e g b í z h a t ó fodrá-sa végz i , a fes -
tett hajat is df.iiueroJtathatja. — W . K. Végezize 
tovább hajápolását a kapoítb utasí tások szerint. 

KÉZIMUNKA. Los-Angeles, B. Krepde-
s inre v a g y zsorzsetre h ímeztes se n y o l c a s 
győngyfonáli'ia®. A rajz formája és e lhe lyezése 
renge teg formában l ehetséges . A díszítés zöme 
as> e lejére essék , m í g ujjain — tek intve , hogjy 
rövid ujjak — kevesebb . Szekszárdon csinál-
t a s s a m e g kéziniuoikaüzletben, a sárközi dol-
gokat ott ke l l , h o g y értsék. Természetesen 
lehet rövid ujja). — Krausz József né. A kívánt 
dolognak rajzolásált nem vál lalhatjuk. Legjobb 
azzaii bármelyik kéz imunka üzlethez fordulni, 
ahol rendszerint készen i s található ajz i lyesmi , 
— Györgyéi , Széltélben k é t és fé lméter borsó-
tül'lfc v e g y e n a sztárhoz. A drapéria ugyan-
abból az anyagbó l fé lméter szé les és ugyan-
csak miásféliméter hosszú. Alsó széle ú g y a 
sztóirniak, mint a drapériának körülbelül 12—15 
cm széles sodrott se lyemroj tokkal v a n befe-
jezve. A kockázáshoz középkék gyapjúfoná l , a 
virágcsokrokhoz haRványszínü hasonló minő-
s é g ű fonalak k e l l e n e k paszitelï színekiben:. A 
csokrok tarkák. E g y e b e k b e n — mint minden-
n e k — ennek i s a z íven v a n űéírása és a 
virágcsokornak rajza. 

K O T T A . R. Szeged . N y u g o d t a n küldje be 
szerzeményét é s b'ai ú g y a zene, m i n t a szö-
v e g jé. a k k o r közölni fogjuk. — Kezdő, de 
tehetséges . I smeret lenektő l csak egész k ivá ló 
kompozíc iókat aduink le . — Óhaj. A »Life is a 
song« c ímű számolt rövidesen közö l jük . 

KONYHA. Ikrek anyukája. Végtelenül 
sajnáltam,, de i l y e n nevű tésztareceptet igazán 
n e m i smerek. Legjobb lesz a cukrásztól el-
kérni, a receptet , ahol fogyasztottiai a tésztáit. 
— W . J. -né , Mezőtúr. Meleg farsang i fánkot , 
narancssa látát , f eketé t adjon éj fé lkor . H i d e g 
sülit) m a l a c ki tűnő é s jó a h ideg büféasztalon, 
töké le tesen igazia, v a n és én is jéna'k ta lá lom 
az összeáll ítást . — Dr. Haraszti G.-né. Az igaz i , 
ha lász lében n incsen zsir. osak h a g y m a , piros 
paprika és s o k f é l e hal . Kisebb m e n n y i s é g n é l 
fei'tétlen ül k e v é s zsíron pároljuk m e g a bő fel-
vágott vöröshagymáit, b ő v e n teszünk bele 
piros paprikát és annyi vízzel eresztjük fe l , 
h o g y a hagymáit e l l epje . H a a h a g y m a na-
g y o n pépesre megfőt t , áttörjük «zitán, fe l -
eresizitjük annyi vízzel , h o g y a fe'Iforrás után 
bőven el lepje a halat . A halnak e g y é t a l na-
g y o n la s sú főzésre v a n s z ü k s é g e , de soha 
nem szabad forrnia é s a lábast csak forgat-
juk de a, benne lévő haiat n e m keverjük. A 
halat e g y óráig n a g y o n jó sóban állni h a g y n i 
főzés előtt. E g y k i ló te jes tükörpontyhoz 8—4 
fe j hagymáit, v e g y e n és e g y evőkaná l rizst. H a 
v a n eltett lecsója , azt is főzze m e g a h a g y m á -
val. — Dr. I. M.-nó, Mezőkövesd. 1936. évi 22. 
sziámiban vian a kért pirított mogyorótorta re-
ceptje. A Színházi É le t könyvesbol t jában. Er-
zsébet-kőrút 7. alatt szerezheti be ezt a számot. 

Plasztikai sebészet 
a Park Szanatóriumban! 
VI., Aréna-út 84-b. — T.: 12-65-35 

Arc (ránc) felvarrés, emlőplasz-
tika, fül-, orr-, heg korrekciók stb. 
Prospektus az I g a z g a t ó s á g n á l 

Szanatóriumi Kozmetika 
Nell- és arcplasztika műtéttel és mtttét nélkül, 

belsff ttierâpiâs eljárással 

Dr. G lück s z a n a t ó r i u m 
VI., Benczur-utca 4. — A ráncok 
új, műtétnélkiili szabadalmazott el-
távolítása. Plasztikai sebészet, arc-
ápolás, saórtelenftés — Teleton-
1-137-32, 1-123-82. - Prospektus-
sal az igaigatóság szolgál 
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3:1 
a szerelem javára 

Szivek mérkőzése 2 félidőben (14 képben) 
í r ta : Szilágyi László és KeUér Dezső. 
Zenéjét Harmath Imre verseire szerzetto : 

Ábrahám Pál 
Ezen mű előadási joga kizárólag dr . Marton Sándor szín-
padi kiadó váilalatatól (Budapest, IV., Bécsi-utca l) sze-
lezhető meg. Az tngedély nélküli előadást szigorúan bün-
teti az 1921. évi LlV. t.-c Copyright 1937 by Dr Alexander 
Marton. Copyright 19-7 by .Nova" G. m. b. H. Budapest . 

Színrekerült először a ROYAL SZÍNHÁZBAN 1936 dec. 
18-án a következő főszereplökkel : 

Oingi Bársony Rózsi 
Melinda Somogyi Nusi 
Mira Sulyok Mária 
Benuska Fényes Kató 
Blazsek II Dénes Oszkár 
Károlyi Qyurka Dénes György 
Cheswick Gárdonyi Lajos 
Báró Szirmay Solthy György 
Braun Ke'eti Lászió 
Csöpi Feleky Kamill 
Bence Peti Sándor 
Puti Kazal László 
Dódi, Lali, Stancziíigerné, Borcsa, Szobalány, Lonci, Sári , 

Juci , Szállodai t i tkár 
Tör tén ik : Londonban, Badacsonyban és Budapesten. 

E L S Ő FÉLIDŐ 
1. k ö p 

(Szín: Szirmay báró lakosztályának szalónja 
a londoni Hotel Claridge-ben. Vidám zon-
goraszóra megy fel a függöny. A London-
ban túrázó magyar vizipólócsapat öt tagja, 
öt jókedvű fiú búcsúkonyakozásra gyűlt 
össze itt, az elnökük lakosztályában. Körös-
körül utazás előtti rendetlenség, bőröndök... 
Csöpi — az egyik fiú — zongorázik Dódi 
a zongora tetején ül, Lali a szőnyegen fek-
szik és sportlapot olvas, Pufi keleti táncot 

lejt. Csak Braun szundikál a divánon.) 
Fiúk: 
Haar jú mej boj — mondja miszter Bleikk 
Tenkjú, jól vagyok, miszter Blekk. 
Megy a biznisz, kérdezi miszter Blekk 
Nem is mehet jobban miszter Blekk. 
Hiálisten minden Óiké 
Jókedvemben viszkit iszom everi neit enddé 
Haar jú mej iboj — mondjja miszter Bekk 
Tenikjú miszter Blekk! 
Szól a dzsessz és folyton fogy a szesz 
Szól a dzsessz a híres Savoy-dzsessz 
(Mindennap becsípek, mint a csap 
Mindennap ezt kornyiíkálom csak: 
Haar jú mej boj . . . (stb.) 
Csöpi (feláll a zongorától): Halló figye-

lem! Ürítem poharamat miránk, a Hunn'ia 
vizipólócsiapatra, abból az alkalomból, hogy 
öt dugót nyomtunk ibe az angoloknak. 

Mind: Hu j huj, hajTá! (Isznak.) 
Braun (felébred): Csendi legyen! Nem 

hagyd át ok az embert aludni. 

Bársony Bózsi 
(Angelo felv.) 

Pufi: Nézzétek a fakírt . Ez már megint 
szundikál! 

Braun: Disznóság! Éppen azt álmodtam, 
hogy egy gyönyörű asszony jött be a szo-
bámba és homlokon csókolt. 

Csöpi: Akkor örülj, hogy felébresztettünk, 
mert most jött volna be a férje! (Nevet.) 

Braun (dühös): .Kikérem magamnak, ve-
lem ne gúnyolódíj! Te . . . te mama ked-
vence! (Vigyorogva.) Láttam tegnap, rózsás 
hálóinge van! (Nagy nevetés.) 

Lali (felugrik); Idenézzetek! A pesti la-
pok! . . . Bánátom, miket írnak rólunk! 

Mind (körülfogják): Mutasd! 
Lali (olvassa): Vizipólózóink világraszóló 

győzelme Londonban. Károlyi Gyurka a vi-
lág legjobb vizipólócsatárja. 

Braun: És mi van rólam! 
Csöpi (olvassa): (Egyedül Braun ~Qm vál-

totta be a hozzáfűzött reményeiket. Álmos 
j á t é k a . . . 

Braun (a fejéhez kap): Ki írta ezt? 
Agyonvágom, ha otthon leszünk. 

iDódi: Ne dühöngj! Fő, hogy győztünk! . . . 
Micsoda fogadtatás lesz Kelenföldön! (Koc-
cint.) Szevasztok! (Isznak.) 

Gyurka (belép, csinos fiú, a csapat kapi-
tánya. Megáll az ajtóban s fejcsóválva nézi 
a ricsajt, majd): Ejnye, ejnye, fiúk, viszki! 
Muszáj ilyen erőset? Mjár megint nem vi-
gyáztok a kondíciótokra! 

Csöpi: Mikor, ugyan miikor igyunk, ha 
nem most! 

Gyurka: Soha! Komoly sportember fe-
gyelmezni tudja magát! 

Braun: Miért nem fegyelmezed Blazsek 
kettőt? 

Gyurka: őhozzá még lesz egy pár szavam! 
Ha nem védene olyan remekül, már rég nem 
lenne a csapatban! 

Csöpi: Igazad van. Az a Blazsek már nem 

Pollák Sarolta kozmetikai intézete Ä 
• W l t l l szépségápolása a legmodernebb. 
Végieges villanyos szőrtelenílés. „Miracle" szépségápoló-szerek. (Prospektus) Tanílvénykiképzés 
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1er a bőrébe. A vadonatúj ruhámra, amit itt 
csináltattam, ráfestette London tájképét. 
(Sírva.) A nadrágromon volt a Westminster. 
(Röhögés.) Egy fontba került a t iszt í tás. . . 
most hozták haza . . . 

Pufi: A Blazsek remek pofa. Esküszöm, 
rosszul lettem a nevetéstől, miikor ma dél-
ben a banketten meghalandzaázta a minisz-
tert. 

Gyurka; Hát velem mit cs inál t . . . Kép-
zeljétek az előbb csomagolok, hát az egyik 
kotfi'eremből kiugrik egy macska . . . Hogy 
ebben mi a v icc . . . 

Barun: Azt akarta, hogy egy angol (macs-
kát vigyél haza Pestre! (Nevetés.) 

Gyurka: Most hol van! 
Csöpi: Szerintem a Hyde-parkban szóno-

kol. 
Dódi: Lent láttam a hallban. 
Gyurka: Rémes, mi fog ebből kisülni! 

(Kint röhögés.) No, röhögnek.. . ez Blazsek! 
Blazsek (a csapat szeniorja. Nagy behemót 

fiú, kedves, elegáns, tele optimizmussal): 
Szervusztok srácok. (Mindenkit megölel, 
megcsókol.) 

Braun: Ez mit ihatott össze! 
Csöpi: Nagyon kérlek, lehelj rám egy kis 

szódavizet is! 
Gyurka: Hol voltál, Blazsek? 
Blazsek: Vigyázz.. . csuda munka volt. 

Blazsek kettő áll a hallban . . . Egyszer csak 
zitty-zutty... egy angol frejjer hátbavág. . . 
»Hallo boy, haw are you mister Black?« . . . 
Mister Black?. . . Ansanté —< mondom én, 
mi van, apuskám?.. . Mire az angol szó 
nélkül karonfog és bevisz a kékszalónba . . . 
Isteni akusztika, rengeteg vendég, zsaket-
tes palik, nők — ilyen brillel — vőfélyek, 
nyoszolyóiányok . . . no, mondom: Blazsek, 
észnél l égy . . . ez egy lakodalom. Vi-
gyázz . . . dirr-durr elindítunk egy kis sod-
ródást! . . . Köszönés jobbra, köszönés balra 
. . . utána egy ikis Blazsek-féle szendvics: 
két béosiszelet közt egy kis l ibamáj . . . Mi-
után ezt kiirtottam, egyszer csak megjele-
nik a vőlegény... mister Bob, másik ne-
vét nem tudom . . . Nagy gratulálás! . . . 
Végre jön a menyasszony!... Gyerekek! 
Egy tünemény! Egy édes kis szőke angyal! 
Ilyen firhanggal! (Mutatja.) Azt hiszi Bla-
zsek rokon . . . mire szépen netten felemel-
tem neki a firhangot és odanyomtam neki 
két ovikipuszit. Ez volt a legjobb sodródás. 
Nincs semmi baj: szivar a szájban, konyak 
a hasikában. . . egyszer csak jelentik: itt 
van a missis Black . . . Ja j , mondom, itt a 
baj . . . Erre nagy kámfor-dolog.,. Puco-
lás jobbra, ki! És már itt is vagyok! Voilà! 

Fiúk : (nevetnek.) 
Gyurka: Addig fogsz sodródni, aimíg ki-

dobnak valahonnan! 
Blazsek: Ki van zárva! Piros a parol i ! . . . 

Blazsetet, azt mindenütt szívesen lát,ják. 
A Blazseket, azt mindenki szereti! És mi-
ért?! Mert én nem sírok, én nem panasz-
kodom!... Ide nézz! Látod ez,t a 32 fogat? 
Ez mindig röhög! Ez a nevetés az én snell-
ziederem! Amivel mindenkit ilyen gyorsan 
megfőzök ! 

I. 
Minden ember tudja rólam, gondtalan 

vagyok, 
NuiminaJk: a táv-kedélyből mennyi fórt 

adok 
Több a fogam, mint egy krokodilusnak. 
Zittydologba, zuttydodogba nem vagyok 

szerény 
Mondhatom, hogy nálam nin.ce elégedet-

tebb lény. 
Vérem nekem mindig bohó ritmust ád. 
Refrain: 
Délbe, hogyha Übusika van, 
Egy combilit bekapok, 
És gágogok egy nagyot, 
Jól eladni tudom magam, 
Én szabad ember vagyok. 
Hát zokogjanak csak a rabok: 
Csókolom a kedélyemet 
Ahogyan én röhögök 
Csak a fakutya röhög. 
Élvezem a kis életet 
Nem gondolkozom sóikat, 
Csaikí nassolom a napokat, 
Bánom én, ha már egy viccnek 
Ilyen szakálla van 
Amíg ,a tálban van 
Jó kajával és piával ondoláltato .;». 
Magam! 
Délbe hogyha, libuska van, 
Egy combilit bekapok 
És gágogok egy nagyot. 
Jól eladni tudom magam, 
Mert van valami aranyos, 
Mert van valami takaros, 
Mert van valami zamatos a modoromban. 

I I 
Lényemet a Korányi sem operálja ki 
Az Ojságban olvasom a külpolitikát 
Minden; ruhám áramfonálból van már 
Bánom én, hogy kié lesz az alkiazári vár. 
Délután, ha bridzsezelk a Fedák Sárinál, 
Nem visz betyár kedvemtől el nyóc 

zsandár. 
Refrain: Délbe, hogyha libuska van . . . 

(stb. — Tánc.) 
Gyurka: Gyerekek, elég a mókából! A 

báró minden pillanatban visszajöhet és mi 
teljesen felfordítottuk a szobáját. 

Blazsek: Annyi baj legyen. Félóra múlva 
úgyis utaizunk haza, Pestre! Apropos! A 
báró! Vele még nem csináltam semmi vic-
cet! 

Csöpi: Rémes! Hogy valakinek folyton 
csak a vicceken, meg a nőkön járjon az 
esze,! 

Blazsek: Megállás! A nőket ne bántsd! 
Van szebb a világon, mint egy édes kis 
mácsik,a?! 

Gyurka: A macskáért még számolunk! 
Példát vehetnél rólam! Én vigyázok a kon-
díciómra! 

Blazsek: Az más. Te remete vagy! Cso-
dálom, hogy még nem növesztettél szakál: 

lat. 
Gyurka: Nem vagyok remete, csak sport-

vszerűen élek. Nekem az ad boldogságot. 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
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(Csilloffó szemmel.) Van szebb annál, mimt 
miikor zúg- a tribün 11 . . . Az ember elkap-
ja a labdát . . . huj, huj, hajrá . . . viszi 
a kapu felé . . . beadjía . . . gól! A tömeg 
u j jong . . . (Legyint.) Szerelem... n ő i . . . 
Este hazamegyek, veszek egy hideg zuhanyt 
és kész . . . Nyugodtan alszom! 

Braun: Mert. hagynak! De engem mindig 
felébresztenek! (Másik oldalára fordul.) 

Blazsek: Hideg zuhany! öregem, én egy 
jó kis nőt nem adok oda a Niagara vízesé-
sért! Mit gondolsz, a ibáró nem jön velünk 
haza, Pestre! 

Gyurka: A Riviérára megy pihenni. 
Blazsek: Ahogy te azt elképzeled! Hogy 

a Kőrössy Mira mellett lehet pihenni! . . , 
Csöpi (izgatottan): Mira, a színésznői Ez 

egy pakli 1 . . . Meséljetek! 
Blazsek: íNo, idevigyázz! . . , Mert a Bla-

zsek II. mindent tud! A báró a múltkor 
összeveszett Mirával . . . mire a Mira . . . 
illetve mira a Mire, utáruautazott ide Lon-
donba . . . 

Pufi: Szóval kibékültek! 
Blazsek: Azt náluk «oha sem lehet tudni. 

Az előbb még csókolóztak, de lehet, hogy 
azóta már ofszájdon vannak. Egy biz-
tos . . . ha kibékülnék, aJkikor a báró rög-
tön itt lesz és azt fogja mondaná nékünk, 
hogy bocsássatok meg, de sajnos üzleti 
ügyben . . . 

Báró (elegáns arisztokrata, nyugodt, fö-
lényes; jön); Szervusztok fiúkl 

Mind: Jóreggelt. 
Báró: Hát kérlek, sajnos üzleti ügyben. . . 
Lali (Blazsekhez): Nyertél l 
Báró: Szóval: fájdalom, nem mehetek ve-

leteikil Ezzel szemben van egy örömhírem! 
Sikerült lekötnöm a revans-mérkőzést! Há-
rom hét múlva angol-magyar meccs Buda-
pesten. 

Fiúk: Brávó! Éljenl 
Braun (felijed): Mi az! Tüz van! 
Báró: Mi azl Már megint aludtáll 
Braun: Báró úr -kérlek, most minden raj-

tatok múlik, — ugye azt mondtad 1 Én fi-
gyelek! 

Báró: Ugy van! És ügyeijeteik magatok-
ra. Legyetek komolyak. Éljetek mértéklete-
sen . . . 

Blazsek (súgva Csöpihez): Figyeled 1 Rám 
megy a pakli! . . . De én nem veszem a 
lapot. Ha pedig veszem, majd visszahívok 
neki! 

Báró (mosolyog): Egyszóval, legyen gon-
dod, Gyurka, a Blazsekre! Különben is té-
ged kérlek meg, hogy vigyázz a csapatra! 

Gyurka: Megbízhat bennem, báró úr. 
Igyekszem összetartani a fiúkat a mérkő-
zésig, Pesten!. . . 

Báró: Nem . . . Pest az nem lesz' j ó ! . . . 
Olyan gyönyörű volt ez a diadal; nem sza-
bad otthon sem kudarcot vallanunk. A csa-
pat most annyira együtt van . . . Pesten 
pedig sok minden elvonná a figyelmeteket. 
Töltsétek ezt a három hetet az én badacso-
nyi kastélyomban. 

Blazsek: Meghívás 1 Az jöhet! 
Báró: Nagyon megnyugtatna engem, ha 

tudnám, hogy jé helyen vagytok. Csendes, 
öreg, lakatlan a kastély . . . víz, levegő, 
üényelem... Ez az, ami most nektek kell! 
Költözzetek csak be, érezzétek jól magato-
kait és biztos a győzelem! . . . 

Mind: Huj, huj, hajrá! 
Braun: Most még egy prózai kérdés. . . 

Hogy állunk ezzel a lakatlannal! Nekünk 
ugyanis van egy rossz szokásunk... sze-
xetünk reggel reggelizni, délben ebédelni, 
este vacsorázni. 

Blazsek: Braun, észnél légyl Az uzsonnát 
kihagyod1 

Báró: Erről már gondoskodtam! A kas-
tély ugyan nincs vendégeskedésre beren-
dezve, de már táviratoztam az öreg Bencé-
nek, hogy mindenben álljon rendeikezés-
telkre. A Blazseknek tegnap adtam pénzt 
a kluhkassziáiba, abból rendesen ki ifogtok 
jönni! Igaz, Blazsek! 

Blazsek (zavartan): Igen, vezérem, de be 
kell vallanom . . . 

Gyurka: Blazsek, ne tartsd fel a báré 
urat! . . . És ti is menjeték gyorsan cso-
magolni, mert lekéssük a vonatot! . . . 

Báró: Hát szervusztok, fiúk! Legkésőbb 
két hét múlva értetelk megyek Badacsony-
ba. (Mindenkivel kezet fog.) 

Fiúk (el.) 
Báró (Blazsekhez): Igazán sajnálom, 

hogy ez a kellemetlen üzleti ügy . . . 
Blazsek (távozóban): Bár nekem lennie 

ilyen üzletem, minden héten három! . . . 
Nem mondom . . . egy van, de az kis üz-
le t ! . . . (El. — Telefon cseng.) 

Báró (a telefonba): Maga az, drága 
Mira! . . . Egy perc és lent vagyok ! (Gyu-
rihoz) Isten veled, Gyurka! És köszönöm 
ezt a sok örömet, amit a góljaiddal szerez-
tél! . . . 

Gyurka: Mindent neked köszönhetek. Te 
neveltél sportembert belőlem. Bennem min-
dig megbízhatsz! 

Báró: A serleget itt ne felej tsd! . . . És 
légy rajita, hogy három hét múlva ne ke-
rüljön vissza Londonba! (El.) 

Lohndlner (ki az utolsó szavak alatt, be-
jött, összeszedi Szirmay böröndjeit): Ezt a 
serleget kivigyem! 

Gyurka: Majd csak én! 
Lohndiener (bőröndökkel el.) 
Gyurka' (szeretettel nézi a serleget; majd 

felveszi, megsimogatja): No te kis kupa . . . 
te se jössz többé vissza Londonba! (Kívül-
ről lárma, szaladgálás hallatszik!. Egyszerre 
kicsapódik az ajtó és beesik Gingi,) 

Ging! (csinos, fiatal lány. Menyasszonyi 
ruhában, fátyollal, mírtuszkoszorúval. 
Amint becsapta az ajtót, lihegve megáll és 
fogalomtól remegő hangon kezdi.) 
Bocsánatot kérek, hogy így berobogok 
Azt se tudom, hol vagyok 
Nem sokáig mama mama 
Maradok. 
Már a rémülettől da-da-dadogok 
Megpróbálok összehozni mégis 
Egy-két értelmes kis mondatot. 

BIOLAX a J ó Küíkaj t i 
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Jaj , az izgalomtól a szemem ragyog. 
Annyit láthat rajtam, 
Hogy ara vagyak, 
De hogy ne legyek sokáig boldogtalau ara 
Okom arra van sok! 

Refrain: 
Könyörgöm, hogy zárja be az ajtót 
És tegye be az ablakot is, (Zaj kint.) 
J a j istenem, ez de fura zaj vót 
Jaj, hallgassa meg ezt a szívet , , . 
Itt vannak a detektívek! 
Hova bú j j ak . . . mond)Ja hova menjek! 
Jaj, ide se, meg oda se lehet! 
Hova bújjak . . . hova menjek. . . 
Ide bújjak. . . oda menjekí! 
Hogy engem ne találjanak meg! 

Gyurka : 
Parancsol egy pohár vizet! 
Vagy talán szaladjak el a doktorért! 

Gingi: 
No de minek futna, kérem, doktorért! 

Gyurka; 
Mert az arca olyan piros, mint a vér! 

Gingi: 
Nincsen nekem semmi bajom, 
Csak éppen a szívem oda van nagyon. . . 
Rögtön megmondom, hogy minek vagyok itt! 

Gyurka; 
Máris tudom! Maga megölt valakit! 

Gingi: 
J a j de nehéz feje van, barátom 
Hogy ki vagyok, látszik a ruhámon! 

Refrain: Könyörgöm, hogy . . . (stb.) 
(Utána prózában:) 

Gyurka; Az Istenért, mi történt! Valami 
baj vau! w 

Gingi (leül egy székre s igent int). 
Gyurka: Megölt valakit! 
Gingi (nemet int). 
Gyurka: "Üldözik! 
Gingi (igent int). 
Gyurka: El akarják rabolni! 
Gingi: Rosszabb!... El akarnak venni! 
Gyurka; Nem értem! 
Gingi (bemutatkozik): I am Gingi! 
Gyurka: Még most sem értem! 
Gingi; Gheswick Gingi vagyok, Sam Ches-

wiok leánya. Nem hallott még a Cheswiek-
féle mártásról! , . . Jobb, mint a Worchester-
szósz!... 

Gyurka (idegesen): Kérem, kisasszony, 
hagytjuk a szószt! Nekem csomagolnom kell 
. . .Mondja el röviden, mit akar tőlem! 

Gingi (lenyomja a székbe); Sit down!. . . 
Három évvel ezelőtt. . . 

Gyurka (felugrik s türelmetlenül): De ké-
rem I A vonatom! 

Gingi (visszanyomja); ... megismerkedtem 
egy fiatalemberrel. Bob Wilkins, a »Családi 
Lapok« szerkesztője. Ismeri a hirdetést! . . . 
»•Megelégedett ember vagyok, mert járnak 
nekem a Családi Lapok!«... A Savoyban 
mutatták be, ötórai t e á n . . . a dzsessz éppen 
azt játszotta, hogy: (Dúdolja a refrain két 
első sorát.) Ez a kedvenc foxom. Tudja, 
azért szeretem, mert olyan funny szövege 
van. Én ugyanis utálom a szentimentaüz-
must! 

Gyurka (felugrik): Kérem, ez engem nem 
érdekel! 
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Gingi (visszanyomja); Engem se! A Bob-
bal is mindig ezen vesztünk össze! ö a 
holdvilágnál szeretett volna sétálni, én meg 
táncolni akartam!... Van az a remek fox-
trott . . . ismeri! (Dúdolja a refrain két első 
sorát s közben szteppel.) Melyik sztepp-
figura tetszik magának! Ez! . . . Vagy ezf. . . 
(Mutatja.) 

Gyurka (kétségbeesve): Könyörgöm... le-
késem a vonatot! 

Gingi (visszanyomja): Well, egy szép na-
pon Bob a fülembe súgta, hogy nem tud 
nélkülem élni ! . . . Mit gondol, mit vála-
szoltam neki! 

Gyurka (dühösen): Mi közöm hozzá! 
Gingi: Dúdolni kezdtem neki, hogy (Éne-

kel:) 
Never, never, máj dir 
Never bilang to jou . . . 

De ő meg a papa nem hagytak békében. 
Egyszer csak azon vettem észre magam, 
hogy itt állok menyasszonyi ruhában, mir-
tusszal a fejemen és nekem — akár akarom, 
akár nem — mindenkivel táncolnom kell. 
(Tmc.) 

Gyurka (erélyesen)• Nagyon kérem, kis-
asszony, fejezze be. Értse meg, képtelen va-
gyok tovább hallgatni, mert lekésem a vo-
natot! 

Gingi: Ügy! . . . És ezt ön csak olyan < 
könnyen veszi!!. . . Eltűrné, hogy hozzá-
menjek egy férfihoz, akit nem szeretek!! * 

Gyurka: Kérem, nagyon sajnálom, d© . . . 
Gingi: Volna szíve az üldözőim karmába 

kergetni! Utánam rohant az egész nász-
menet, alig tudtam előlük a maga szobájába 
beugrani!. . . De én kifogok rajtuk! En-
gem nem fognak megtalálni! Egy perc és 
már nem is vagyok menyasszony! (Ledobja 
a fátyolt, kezdi vetni a ruhát.) 

Gyurka (ijedten): Mit csinál, kérem, mit 
csinál!! . . . Kompromittálni akar!! 

Gingi (bajlódik a kapcsokkal): Shut up! 
Segítsen inkább!, . . Nem tudok kibújni be-
lőle! 

Gyurka (dühösen): Akkor tessék bennema-
radni! 

Gingt: Szégyelje magát! Maga is olyan, 
mint a többiek! (Megvetően végigniéri.) 
Férfiak! 

Blazsek (az utolsó szavaknál bedugja a 
fejét): Mi ez a lárma! Mi történt! (Meg-
látja Gingit, immár mégis kombinében, 
majd Gyurkdra mutatva kirobbanó nevetés-
sel): A remete!. . . 

Gyurka: Remélem nem érted félre a hely-
zetet! 

Blazsek: Hát lehet ezt félreérteni!! (Vi-
gyorog.) Ha sok jóval akarnám illetni a 
hölgyet, azt mondanám, hogy: nett, finom, 
sikkes, hercig, előkelő! 

Gyurka: ...Mindössze arról van szó . . . 
Gingi: Nem igaz! . . . Arról van szó . . . 

(Megfordul s Blazse\kre.) Nini! . . . Ez ladta 
a cvikipuszit! 

Blazsek: A menyasszony!... Hoigy kerül 
ő ide!! 

Gingi (Bluzsekhez): Uram, az ön barátja 
egy gonosz, lelketlen fráter, ön azonban 
intelligens és megértő embernek látszik. . . 
ön méltányolni fogja az én keserves hely-
zetemet. Idefigyeljen . . . Három évvel ez-
előtt) . . . 

Gyurka (felordít): Újra akpcrJa kezdem ! 
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Blazsek: Csak röviden, kisany'áxn, mert 
nincs sok idő! 

Gingi (sírni kezd): Én nem leszek; ia Bob 
felesége!.. . Inlkább kiugróm az ablakon! 
(Indul.) 

Gyurka (eléje áll): Iigy kombiiiébeouí . . . 
Legalább vegyen fel magára valamit! 

Gingi (folytatva): Egy ostoba fráterrel 
éljek le egy életetÎ! (Zokogva.) Neki adjam 
a fiatalságomat1?!. . . (Blazsek vállára bo-
rul.) 

Blazsek (simogatja): Inkább nékem. 
anyu£ikám!... Nem, ezt igazán nem lehet 
kívánni tőle! Legyünk; belátással! 

Gyurka: Te hülye! Nem rólunk van szó! 
íimgi (átöleli islazsek nyakát): Nem fo-

gadok szót a papának! Help m e . . . save 
m e . . . Vigyen magával! En olyan jó pofa 
vagyok! Ha nlincsen rajtam mirtusz! 

Blazsek: Nálam jöhet a mirtusz is! 
Gyurka: Értse meg, kisasszony... mi a 

magyar vízipóló csapat vagyunk. (Kézzel-
láblxd magyarázza.) Hungary! . . . Wasser-
polo! . . . 

Gingi (örömmel): The Hungarian Water-
polo t eam! . . . (Megrázza Gyurka kezét.) 
Congratulation! 

Gyurka (kétségbeesve): Jó, jó . . . *De uta-
zunk haza Magyarországba! 

Gingi: Hungary! All right! Az jó messze 
va,ri! Ott legalább nem találnak, meg! 

Blazsek (már belement): Maga nézni fog, 
milyen gyönyörű város Budapest. Majd el-
visszük a Halászbástyára és a Filatori-
gáthoz. . . 

Gyurka: Meg vagy őrülve! Nem visz-
saük el! 

Blazsek: Nem viissaük e l ! ! . . . Volna szí-
ved itthagyni etgy ilyen' tündéri kis anyta-
gotí! Igenis elvisszük! 

Gyurka: Hát pedig én, mint a csapat,' ka-
pitánya. kijelentem, hogy nem visszük el! 
Nincs anyag! 

Blazsek (akit Gingi uszít): Azt szeret-
ném én látni! 

Gyurka: Hát majd meg fogod látati! 
(Meg akarja ütni Blazseket.) 

Blazsek: No, no, nekem fá j a fogam! 
Gingi (Blaasekhez): Ne hagyja magát! 

Sózzon oda egyet! 
Csöpi (be egy bőrönddel, útrakészen; mö-

götte a többiek, ugyanígy jól felpakkolva): 
Halló! . . . Indulás! . . . I t t az autobus®! 

Braun (meglátja Gingit): Mi van i t t ! Di-
vatrevü?. . . 

Mind (bejönnek az ajtón a folyosóról). 
Dódi: Hű! Egy klassz aDŐ koinbinélban! 
Pufi: Hogy kerül ez ide! 
Blazsek (felugrik egy székre): Tisztelt 

haverok! Egy szegény megtört Ids angol 
lány áll előttetek.. . 

Mind: Ugy v a n ! . . . Hal l juk! . . . 
Blazsek: Gonosz fatterja egy ostolba 

mamlaszhoz akarja kényszeríteni. Mi lova-
gias mulkik, ezt természetesen nem hagy-
hatjuk! Azt mondom nektek, ne sokat gon-
dolkodjunk, vigyük magunkkal! Zitty-zutty! 

Mind: Vigyük magunkkal! 
Braun: Mit fognak otthon szólni! 
Blazsek: ö lesz a csapat gyermielke! Ko-

vács, a tartalék úgy sem jön haza velünk, 
mert itt marad Londonban. Jöhet az ő je-
gyével! 

Dódi: így, meztelenül!.. . 

Blazsek: Szerzünk egy ruhát neki. (El-
veszi a bőröndöt Csöpitől és kivesz belőle 
egy férfiruhát.) Hopp! . . . Itt van egy! . . . 
(Átadja.) Vedd fel gyorsan, kisangyal! 

Csöpi (sikít): Az én. eksztra ruhám! Nem 
engedem! (A fiúk lefogják Csöpit.) 

Gingi (örömtnel): Nadrág! !•... Oké! (Be-
lebújik a nadrágba; Blazsek segít neki.) 

Gyurka: Háti j ó . . . csináljatok, amit akar-
tok, de minden felelősséget rátoík hárítok! 

Blazsek: Ebben maradunk! 
Gingi: Hagyja! Ne is válaszoljon neki! 

(Felöltözött. Teljesen egyformán fest a 
fiúkkal.) 

Blazsek (elégedetten nézi): Ilyen, vas! 
Csaik még egy pipa a szá jába . . . és kész a 
kocsi! (Pipát nyom a Gingi foga közé.) 

Gingi: Thanks! Let's go, boys! 
Szobalány (be): Bocsánatot kérék;... va-

lorni menyasszonyt (keresnek . . . nem tet-
szettek látni egy menyasszonyt! 

Braun: Menyasszony! I t t ! Mi sportem-
berek vagyunk! Ha Iha! (Pipára gyújt.) 

Gingi (mély hangon): Ugy van, sport-
emberek! Ha ha! (Pipázik. De a füst meg-
köhögteti.) 

Gyuri: Nincs itt semmiféle menyasszony. 
Blazsek (kommandíroz): Vizipólócsapat1... 

vigyázz! Kész! Indu l j ! . . . (Sorbaállnak s a 
y>Thank you mister Black« ritmusára Gin-
givel együtt katonás léptekkel kimasíroz-
nak. El.) 

Gyuri (egy darabig áll, aztán hóna alá 
csapja a serleget s utánuk el). 

Lohndlener (porszívóval már ott áll az 
ajtóban): Good b y ! . . . Volt szerencsénk! 

Szobalány (a fiúk után mutat): Középen 
az a szőlke volt' a legcsinosiablb! 

Lohudiener: Ne fecsegjen.. . A szoba ki 
van adva . . . takarítsunk! (Porszívózni 
kezd.) 

Szobalány (rendezni kezd. bemegy jobb 
nyílásba, szétszedi az ágyat s egy párnát 
kihúzván, nagyot sikolt, megtalálta alatta 
a mennyasszonyi ruhát s a fátylat): Űr-
is ten . . . a mennyasszonyi fátyol!! 

Lohndlener: Tyű! Hisz' akkor innen szö-
kött el a menyasszony! 

Szobalány (kisiet s az ajtóban): Éppen 
itt keresik a folyosón... (Kifelé kiáltva): 
Halló! Halló! . . . Idejöjjenek! . . . 

(Sötét.) 



2 . k é p 
(Szín: a szálloda folyosója.) 

Cheswlck (és Bob frakkosan berohan-
nak): What's the matter1? 

Szobalány (az egyik ajtó előtt): Mister 
Cheswick... ezt találtam (Mutatja a fáty-
lat.) ebben a szobában, az ágyban. . . 

Cheswlck (felkiált): A lányom ruhája!! 
Hol van belőle a lányom?! Where is my 
Gingi?! 

Bob: Pont velem, a »Családi Lapolka szer-
kesztőjével történik ilyen botrány! Az ol-
vasóim le fqgjiak mondani az előfizetést! 

Cheswlck: Szégyeije magát! Az olvasói-
val törődik, mikor a menyaszonya eltűnik?! 
Istenem! . . . Ha az én feleségem tűnt vol-
na el menyasszonykorában! . . . (imádkozó 
mozdulat.) 

Bob: De úgy kell nekem! Miért akartam 
pont a inaga lányát elvenni?! Már a hozo-
mánynál láthattam volna, hogy maguknál 
nincs minden rendben! 

Cheswlck: Micsoda?! Ezt meri mondani 
Sam GheswLcfcnek, a paradicsom-király-
nak?! . . . A hozományról egy szava se le-
gyen! Kétszázezer fontot kért; százezret 
Ígértem: ötvenezret adtam! Más emberkezei 
csókolt volna! És ez a fényes esküvő itt 
Londonban, ez kutya?! 

Bob: Haha! Azért rendezte itt London-
ban az, esküvőt, mert odahaza Skóciában az 
egész rokonságot meg kellett volna hívni! 
Fukar skót! 

Cheswlck: Rám meri azt mondani, hogy 
fukar? A'kit tékozlás miatt kitagadott a 
családom, mert két cukorral ittam a ká-
vét?! 

Bob: Fukar! . . . A feleségétől is azért 
vált el, mert egyszer nagymenűt rendelt 
a vendéglőben az a drága jó asszony! 

Cheswlck: Hallja . . . ne merje dicsérni 
a feleségemet! Nem tűröm, hogy egy tá-
vollevő nőről jókat mondjon! . . . Szemte-
len firkász! Mostmár azért se adom magá-
hoz a lányomat! 

Bob: Nem is kell! Ilyen skandalum után 
nem is mennék vele az oltár elé! Itt a 
jegygyűrűje! (átadja.) 

Cheswlck (átveszi): Két font! (elteszi.) 
Bob: Volt szerencsém! (elsiet.) 
Cheswlck (utána szalad a járásig s kiált-

va): Halló! Jöjijön csak vissza! 
Bob (visszajön): Mi tetszik? 
Cheswlck (kifelé mutat s erélyesen): 

Mars iki! . . . Takarodjon! 
Bob (dühösen el.) 
Cheswlck (a Lohndiener hez): Kié ez a 

szoba? (Az ajtóra mutat.) 
Lohndiener: Nem tudom, kérem. Egy 

csomó úr ment el innen az előbb . . . 
Cheswick (ordít): Leánykereskedők kar-

jaiba került . . . 
Szállodai titkár (besiet a lármába): Mit 

hallok, mister Cheswick... A kedves 
lánya megkerült? . . . 

Svájci Lábápolási Műlntézet 
Greppmayr J. 

Budapest, IV., PelSií Sándor-u. S. II. 7. 
Előjegyzés : Telefon 1-§70-33 

Elektro-Pedikfir. Lábkozmetika. Manikür 

Cheswlck: No, no! . . . Csak a ruhá-
ja! . . . Megszöktették! Ennek a szobának 
a gazdái! . . . Tell me, ki lakott iitt? 

Szállodai titkár (névjegyzéket vesz elő): 
Háromszáztizenhét: ép most állította ki a 
kijelentőlapját; Báró Szirmay földbirtokos, 
Badacsony, Hungary . . . 

Cheswick: Utána! Let's go to Hungary! 
(Sötét.) 

3 . k ö p 
(Vonatzakatolás zaja.) 

(Szín: az expresszvonat hálófülkéinek fo-
lyosója. Még mielőtt kivilágosodna, elnyúj-
tott kiáltás hallatszik: »Hegyeshalom«. Vilá-
gosság. A fiúk és Gingi a fülkék ajtai előtt 
állanak. A folyosó végén az első ajtónál 

megjelenik a finánc.) 
Kalauz (a finánccal együtt be lámpával): 

. . . Vámvizsgálat! Kérem az útleveleket 
előkészíteni! 

Finánc: Vámvizsgálat . . . (mosolyogva 
szalutál) Gratulálok, uraim . . . hallgattuk 
a rádión . . . Gyönyörű volt! . . . Szivar? 
Cigaretta? . . . 

Csöpi: Köszönöm, nem kérek! (A fiúk ne-
vetnek; a finánc is.) 

Finánc (mert feltűnik neki Blazsek da-
gadó mellkasa): Szabadna kérem . . . (bele-
nyúl Blazsek kabátja alá, s tapogatja a 
zsebeit.) 

Gingl (rémülten nézi a jelenetet s ön-
kénytelenül is összehúzza mellén a kabá-
tot.) 

Finánc (végzptt Blazsekkel; megáll a resz-
kető Gingi előtt, végignézi, aztán moso-
lyogva): Mégegyszer gratulálok ! (Szalutál 
s el.) 

Kalauz (utána el). 
Blazsek (a finánc után nézve): Ezt a te-

hetségtelent! Ilyen két szivartárcát ki-
hagyni! 

Gingi: My heart! (Megkönnyebbülten 
felsóhajt.) 

Gyurka (kijön a fülkéből): Fiúk, egy-
kettő, lefeküdni! Késő van! 

Pufi (Gingire néz): Már lefeküdni?! , . . 
Gyurka: Kelenföldig ki kell aludni ma-

gunkat, hogy frisseik legyünk! Jó legyen 
a kondíció! / 

Pufi (kelletlenül összenéz a többiekkel, 
aztán Gingihez): Hát aikkor . . . jóéjszakát. 
Gingike . . . 

Dódi: Keizeit csókolom, Gingike. (Elmen-
nek egy-egy fülkábe.) 

Gingi (integet utánuk.) 
Lali: Szép álmokat. Gingike! (El egy 

fülkébe.) 
Gingi (integet utánuk): Good night, boys! 

Have a good rest! 
Csöpi (Gingihez): Könyörgöm, mikor le-

teszi, hajtsa szépein össze a ruhát. És vi-
gyázzon a búgva. (El egy fülkébe.) 

Gingi (nevetve): Vigyázni fogok! By, 
by! . . . (Utánaszól ugratva) Halló Csöpi!... 
Itt a térdén egy kicsit elszakadt. Nem 
baj? 

Csöpi (felszisszen): Ja j ! (Beteszi maga 
mögött az ajtót.) 

Blazsek: No, indíts, klsangyal! . . . Fe-
küdj le és szólj ki, ha én is mehetek! 



Gingi (akaratosan): Nem akarok lefe-
küdni! (Lopva Gyúr kár a néz.) Ki akarok 
nézni az ablakon! 

Blazsek; Azt nem lehet, mert korom 
megy a szemébe. 

Gyurka (Blazsek elé áll s halkan): Kér-
lek . . . én, mint a csapat kapitánya, nem 
engedhetem meg, hogy egy férfi és egy nő 
egy fülkében legyenek. Az a helyes, hogy 
Gingi egyedül aludjék egy fülkében. 

Blazsek: No és én meg a levegőben! 
Mi? . . . Kérlek szépen, én mindig Kovács 
tartalék mellé voltam beosztva... most 
pedig ő a Kovács!.. . 

Gyurka: Sajnálom. Keress más helyet. 
Feküdlj a Braun mellé! 

Blazsek: Pont a Bra-un mellé, aki úgy 
horkol, mint egy gőzgép! (Mély sóhajjal 
Gingihez.) No szervusz, te kis édes!.. . 
(Gyurkához.) Te nem fekszel le? . . . 

Gyurka: I zé . . . még egy kicsit kinézek 
az ablakon.. . 

Blazsek: Úgy! Te is kinézel!... Hát csak 
vigyázz a kondíciódra! (Benyit Braun 
fülkéjébe.) (Iszonyú ordítást és csörömpö-
lést hallani.) 

Braun (ordít): Disznóság! Nem hagyják 
az embert aludni! Te vagy az B l a z s e k ? . 

Blazsek (beteszi maga mögött az ajtót. 
Csend.) 

Gingi (Gyurka mellett áll a fülke falának 
támaszkodva. Kifelé néznek a képzeletbeli 
ablakon, vagyis a nézőtér felé. Hol egyik, 
hol másik akar mondani valamit, de aztán 
mindig elnyelik a szót. Végre):.. .Tessék? 

Gyurka: Nem szóltam semmit! 
Gingt (sértődötten elfordul, kínos csend). 
Gyurka (több kísérlet után): Jó szag jön 

be. 
Gingi (hálásan); Nagyon jó ! . . . (Újabb 

csend.) 
Gyurka (egyszerre csak hirtelen, heve-

sen): Nézze kérem.. . az a dolog tegnap ne-
kem volt a legkínosabb... de beláthatja, 
hogy — mint a csapat kapitánya — nem te-
hettem mást. 

Gingi: Kérem, belátom!... Én voltam to-
lakodó! . . . 

Gyurka: Nem. nem! Én viselkedtem lehe-
tetlenül. 

Gingi: No, no!... É n . . . (A vonat nagyot 
.zökken, mire egymás karjaiba esnek.) 0. 
excuse! 

Gyurka; Ezer bocsánat... A vonat! 
Gingi : Yes . . . a vonat . . . 
Gyurka: Errefelé sok a kanyar! Talán 

legjobb, ha szorosan belémkapaszkodik... 
Gingi: Yes! Az lesz a legjobb!... (Belé-

kapaszkodik s összesimulva csendesen zö-
työgnek. Egyszerre elneveti magát). 

Gyurka: Mit nevet? 
Gingi; Azt, hogy ez most tulajdonképpen 

az én nászéjszakám. 
Gyurka: Sajnálja! Gondolja, hogy én va-

gyok a vőlegénye! 
Gingi: Azt nem lehet gondolni. Maga ma-

gyar, a vőlegényem pedig ir. 
Gyurka: És ha ír? Ne válaszoljon neki! 

. . . Maga most a csapat gyermeke s mint 
ilyen, a kapitánynak tartozik engedelmes-
séggel. (Gyengéden átöleli.) 

Gingi (vállára hajtja a fejét s bocsánat-
kérően): Sorry . . . megint egy váltó! 

Duett. 
Gingi — Gyurka. 

Gyurka; 
Mögöttünk van már Hegyeshalom 
Hát legyen hozaám kedves nagyon. 
Szíve — remélem — nem esik vám a lá . , , 

Gingi: 
Minden határnak határa van. 
Az én szívemnek nagy ára v a n . . . 
Legyen erős hát, hogyha igényt tart rá! 

Gyurka : 
Válaszom csupán tegezve mondhatom . . -hát : 

Refrain: 
Te légy a . . . létminimumom 
Te nélküled én a kis életemet 
De rég úgyis únoin. 
Te légy a miniszterem a Népszövetségnél 
Az élet ha néha cicáz velem 
Te légy, ki békét kér. 
Te légy a házipatikám 
Ha már a zsebemnek a láza 
Magasra nő hatodikán 
A nyár, meg az édes tavasz te légy 
De kérlek, örökre szívedbe végy 
Te légy az én kicsi cicám! 

Gingi: 
Valóban szép volt e vallomás 
Remélem én, hogy nem hallija más! 
De jó, hogy nincsen más a f olyosón, csak mi ! 

Gyurka: 
Tehát, ha tényleg magunk vagyunk 
— Mivel szívünktől nem alhatunk — 
Minden kis titkot ki szabad mondani 

Gingi: Pláne, hogyha mondanivalónk 
ilyen szép: 

Refrain: Te légy a . . . (stb.) 
(Tánc. — Zene. A refrain elölről — tovább 

szól.) 
Gingi (búcsúzik s beszalad a fülkéjébe.) 
Gyurka (pillanatig gondolkozik, hogy 

utána menjen-e, aztán vállatvon s rágyújt 
egy cigarettára). 

Blazsek (kis szünet után halkan kinyitja 
a fülkéje ajtaját s közeledik Gingi ajtaja 
felé. Észreveszi Gyúr kát, közömbös hangon): 
Mi az, te még fenn vagy? 

Gyurka: Nem tudok aludni. 
Blazsek: Érdékes. Én se. (Mellé dől a fal-

nak.) Van egy staubod? 
Gyurka (cigarettát, ad): Nesze!... 
Blazsek (rágyújt. — Csend). 
Csöpi (kilopózik lábujjhegyen s Gingi fül-

kéje felé igyekszik. Észreveszi őket): Mi az, 
ti még fenn vagytok? 

Blazsek: Nem tudunk aludni. 
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Csöpl: Érdekes, Én se! {Rágyújt. — Csend.) 
(Most egyszerre több fülkeajtó nyílik és 
Dódi, Pufi, Lali, az előbbiekhez hasonlóan 

kilopóznak.) 
Gyurka: Mi az? Éjszakai tréning lesz? 
Braun (kijön a fülkéjéből): Blazsek,. te 

otthagytál? 
Bla/.sek (bámulva nézi): Már Braun se 

tud aludni?!.. . Itt valami nagy baj van! 
Gyurka: Hát akkor gyújtsatok rá! (A 

fiúk valamennyien rágyújtanak.) 
Blazsek: Te, én azt hiszem, hogy a kis 

tartalék sem alszik. . . Van egy remek tip-
pem! Adjunk neki szerenádot! (Zene.) 
(A felerősödő zenére kórusban éneklik a 

refraint.) 
Kalauz (jön, elcsavarja a folyosó lámpáit 

s el). 
(Szín sötét, csak az égő cigarettapontök 
fénylenek sorba, egyszerre. Aztán sorba 
kialusznak, csak a sor végén álló Blazseké 

s Oyurkáé ég még.) 
Blazsek (halkan): No, melyikünké alszik 

ki hamarébb? 
Gyurka; A tiéd! 
Blazsek (cigarettája kialszik): Nyertél! 

(Már csak egy cigaretta parázslik, a Oyur-
káé. Pár pillanat múlva ez is elalszik. 
Szín sötét, csak a vonat zakatolása hallat-
szik.) (Közzene.) 

4. kép 
(Szín: Balaton part. Erős magyaros zenére 
kezd világosodni. Előbb csak egy ezüstös 
hálót látunk a holdfényben csillámlani, 
aztán az egész táj éjjeli pompában ragyog 

elő.) 
Halászok (festői csoportban állanak. 

Mozdulatlanul éneklik végig a következő 
számot). 

Kar: 
Leszállt már a Badacsonyra 
Badacsonyra az éjfél 
Felém száll a Balatonra 
Balatonra futó szél 
Hulló csillag ragyog le 
Tihanyra, meg Füredre 
Nincsen rózsám, csak a könny hull 
Csak a könny hull a szívemibe . . . 

(Ének után hatásszünet, majd: sötét.) 
5. kép 

(Szín: Szirmay báró kastélya. Lassan vilá-
gosodni kezd.) 

Bence (a kastély öreg cselédje jön a ház 
mögül): Borcsa!. . . Hol lustálkodsz, hé?! . . . 

Borcsa (be). 
Bence: Vendégek gyüttek! 
Borcsa; Vendégek?... Meggyütt a lány-

oskola? 
Bence (súgva): Csitt! Hallgass te! Nem 

a lányoskola gyütt meg, hanem a báró úr 
barát jai! 
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Borcsa: Jézusom! Most mi lesz a fizető 
vendégekkel?! 

Bence; C c c ! . . . Nehogy eljárjon a szád! 
Azok csak két hét múlva gyünnek. Addig 
kifüstölöm ezeket! Nem is értem a gazdán-
kat, hogy ereszthet be a kastélyba ilyen 
félkótya népséget!? 

Borcsa: Csak nem bolondok?! 
Bence: Hát nem éppen bolondok, de 

olyan cédulások! (Súgva.) Alig hogy meg-
gyüttek az éccaka, bementek a vízbe, oszt 
valami golyóbissal lövöldöztek egymásra! 
De ez még semmi! Van köztük egy, aki 
tegnap lefeküdt mint legény; ma meg fel-
kelt, mint lány! 

Borcsa; Avval találkoztam az elébb a 
réten. Alul ember vót; felül asszony! 

Bence: Aztán van egy másik nagy melák, 
az meg olyan hebrencs módjára beszél, 
hogy tán még a szülő édesanyja se érti a 
szavát! 

Blazsek (jön a kastélyból): Csókollak, 
öreg haver! . . . Légy oly szántóvetőm, ide-
stova mi van a kajával? 

Bence (súgva): Ez az ! . . . Te értetted, 
hogy mit mondott? 

Borcsa: Érti a csuda! (Ijedten hátrál.) 
Menek, mer' még meg tanál harapni! (In-
dul.) (Kint kiált): A vasvillját hozd k i ! . . . i 
(El.) ' 

Bence: Instálom tisztelettel, hogy tetszett 
az elébb mondani? 

Blazsek: Kisiapám, tfatakám, repütsd a 
szenvicseket! r 

Bence: Aha! Értem már! (Nem érti; ma-
gában): Megyek a csendőrökér'!... (Indul.) 

Blazsek (rákiált): Ha l t ! . . . Édes egy 
Göndör Sándorom, csak nyugodtan! Mi 
lesz az ebéddel? 

Bence: Azt az úrnak jolbban kell tudni! 
Tessen elővenni a bugyellárist! 

Blazsek; Hagyjuk ezeket a népszínmű 
dolgokat!.. . Hogy állunk a koszttal? 

Bence: Hát úgy, hogy: hoci — nesze!.. . 
Az áll a sürgönyben, hogy a báró úr oda-
adta maguknak a költséget a közélelme-
zésre. . . 

Blazsek: Ugyan, Dörmögő Dömötör, ne 
csináljon ilyen faxnikat! Fogjon meg egy 
pár csirkét, csavarja ki a nyakukat és 
kész! 

Bence: Nem úgy van az, kérem! Az apró-
jószágra csak nekem van létjogosultságom. 
Ha adnak pézt, ehetnek; ha nem : . mehet-
nek! 

Blazsek: Baj van! Blazsek, észnél légy!... 
(Fenn.) Mondja, édes egy öregem, lehet itt 
a faluban hozomra vásárolni. 

Bence: Hozomra leheti De aki nem hozza, 
azt vasvillával kergetik ki! 

Blazsek (kényelmetlenül): Ej h a ! . . . Volt 
erre már precedens? 

Bence: Ki? 
Blazsek: Precedens! 
Bence: A ! . . . Megyek a csendőrökért! 

(El) 
Gingl (az utolsó szavaknál már ott állott 

a kerítésnél; most kezében egy nagy virág-
csokorral be); Halló, mister Blazsek! Lovely 
day! Hogy itt mennyivel szebb, mint Lon-
donban! 

Blazsek: N n a ! . . . (Sóhajtva): Részemről 
most sokikal jobban szeretnék Londonban 
lenni! 

Glngi: Mi történt? 



Blazsek: Nagy zűrök vannak, Gíngikém! 
Gingi: Zűr? . . . What is that? 
Blazsek: Blazsek II. nagy bajban van! 

A fiúknak el sem merem mondani! De ma-
gának elárulom! 

Gingi: Nos? 
Blazsek: Elköltöttem a klubkasszát. 
Gingi: A klubkassztát? A fiúk pénzét? 
Blazsek: Plusz, amit kaptam a bárótól az 

élelmezésre! 
Gingi: Hát hogy történt ez? 
Blazsek: Minden a kis nőcskék miatt 

van! . . . Londonban . . . Blazsek frakklban . , . 
-Savoy . . . édes kis liányok . . . és most a fiúk 
azt hiszik, hogy a dohány itt van, pedig a 
dohány ott van! 

Gingi: S most mi lesz három hétig? 
Blazsek: Én már mindent elkövettem. 

Küldtem haza egy táviratot: »Apám pénzt, 
fiad Laci« . . . Erre kaptam választ, hogy: 
»Fiam frászt, apád Matyi«; most adjon ta-
nácsot, mit csináljak? 

Gingi: Nehéz helyzet. 
Blazsek; Én felkötöm magam egy fiára. 
Gingi: Ezt nem mondja komolyan. 
Blazsek: Nem. 
Gingi: Mindent őszintén be kell vallani 

a fiúknak. 
Blazsek: Akkor komolyan mondtam a fát! 
Gingi: Maga ne féljen semmitől. Blazsek 

észnél légy! Piros a parol i ! . . . Blazsek 
segített Ginginek; Gingi segit Blazseknek! 

Blazsek (csókolja a kezét): Gingikém, én 
tudtam, hogy mindig számíthatok ma-
gára ! . . . De hogy fogom ezt meghálálni? 

Gingi: Majd ha Budapesten leszünk, el-
visz egy finom helyre és csapunk egy jó 
murit! 

Blazsek: És aztán másnap megint lesz 
klu'bkassza! 

Duett. 
(Blazsek, Gingi.) 

I. 
Blazsek: 

Ha végiglibben testem 
A pesti korzikán t 
A macskák mind sodródnak 
A fényes lakkcipőm után. 

Gingi: 
Már sejtem, hogy széttépik, 
De súgja meg kegyed, 
A sok-sok pesti módit 
ön hogy szólítja meg? 

Refrain: 
Nagysád, jónapot, 
Csaphatnánk egy jó napot. 
Jöjjön el velem: 
A vizet fizetem! 
Nagysád, jónapot, 
Lumpolunk egy jó nagyot, 
Tőlem megehet 
Egiy vekni kenyeret. 
Bármit hozatok, 
Kis dolgokban nagy vagyok 
És ha nagy a cehh. 
Az csak önnek pehh! 
Nagysád, jónapot, 
Jöjjön el velem: 
A vizet fizetem! 

II. 
Gingi: 

Ez roppant módon hatna 
A Tliemse-parton is 
És nem tenném ad acta 
A meghívást, kis hamis. 

Blazsek: 
Ha tényleg megfigyelte 
Az én kis módszerem, 
Hát, kérem, ismételje 
Azonnal el nekem! 

Gingi: 
Refrain: 

Nagysád, jónapot . . . (stb.) 
(Utána tánc s mindketten el..) 

Gyurka (jön Csöpivel): Isteni egy ilyen 
kis reggeli tréning. Persze, a Braunnak 
fontosabb az alvás! 

Csöpi: A Blazsek is hiányzott. 
Gyurka: Az más. Blazseket én meutet-

tem fel. ö most az élelmezési főnök! 
Csöpi: No. kíváncsi vagyok az ebédrel 
Pufi (jön Dodival és Lalival): Mi van 

az ebéddel? Én már olyan éhes vagyok, 
mint egy farkas! 

Gyurka: Túróscsusza lesz a Gingi ked-
véért. 

Csöpi: Kedvenc ételem. Jól leöntve tej-
fellel. 

Pufi (élvezi): Tejfellel! 
Lali: Töpörtyűvel! 
Blazsek (vissza Gingivel. Hallja az 

utolsó szókat, vissza akar fordulni.) 
Gingi: Bátorság, Blazsek! Cheer up! 
Gyurka: Kezét csókolom, Gingike. Hová 

szaladt el reggel, hogy nem láttuk? 
Gingi: Nem akartam magukat zavarni a 

tréningben. Bejártam egy kicsit a vidé-
ket . . . This Balaton is wonderful ! 

Gyurka: Majd elvisszük vitrolázni, ebéd 
után. 

Gingi: Ebéd után? (Blazsekre néz.) 
Blazsek (összerázdódik, aztán Gyurká-

hoz): Kérlek alássan, az ebéddel, ízé . . . 
egy kis baj van . . . 

Csöpi: Odaégett a rántás? 
Blazsek: Nem a rántás. A klubkassza! 
Gyurka: Mit teszélsz? 
Blazsek: Az tudniillik úgy volt, hogy . . . 

<Zavartan elhallgat.) 
Gingi (felugrik a lépcsőre s Blazseket 

utánozva): Haverek! Egy szegény, meg-
tört frejjer áll előttetek. Kis prutyi angol 
Cinkára elköltötte a pénzt, amit a bárótól 
kapot t . . . Mi lovagias mukik, nem enged-
hetjük. hogy ez a szegény frejjer kétség-
beesésében valami bolondot kövessen el, 
zitty-zutty! 

Fiúk: Micsoda?!... A Blazsek elköltötte 
a pénzűnket?! (Nekimennek.) 

Dódi: Annyi pénzünk sincs, hogy haza-
utazzunk Pestre! 

Gyurka: Hazautazásról szó sem lehet! 
Már csak a Gingi miatt sem! Ez a leg-
alkalmasabb hely, ahol elrejthetjük! 

Gingi: Yes! Én öngyilkos leszek, ha a 
papa rám talál! 

Gyurka: Blazsek, micsoda helyzetbe hoz-
tál bennünket! 

Bence (jön): Hát, instálom tisztelettel, 
lesz ebéd, ha . . . 

Blazsek: Tudom, mit akar mondani. Ha 
lesz pénz! 

Bence: Pénz? Ne tessen mán megsérteni! 
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Csak nem fogadok el pénzt az uraktól I 
Tudom én, kérem, mi a vendégszeretet! 

Blazsek: Hallja-e. öregem, maga az 
előbb másképpen beszélt!, . . 

Bence: Az az elétyb vót! Azóta történt 
egy más, megkövetem!... Ne tessen szólni 
a báró ú rnak . . . De én így nyaranta egy 
kis mellékjövedelmet szoktam magamnak 
csinálni. . . kiadok egy pár szobát fizető 
vendégeknek... 

Gingi: Paying guest? Jó üzlet! 
Blazsek: Ha fizetnek! 
Bence: Tavaly egy lányoskola nyaralt 

i t t . . . Az idén két hét múlva vártam 
őke t . . . erre az imént gyütt az írás, hogy 
mán máma itt lesznek. 

Blazsek: No, én megyek a csendőrökért!... 
(Indul.) 

Bence (viszatartja): Egy pillanat, nagy-
ságos u r a m ! . . . Csináljunk egyességet. 
Maguk hallgatnak; ón kinyitom a kam-
rát. 

Gingi: O. K! Fifty-fifty! 
Blazsek: Rendben van, édes egy Rózsa 

Sándorom!... Szóval, koszt-kvártély, jog-
erős! 

Gyurka: Ne bolonduljatok m e g . . . En 
megígértem a bárónak, hogy vigyázok 
rátok s most ide akartok venni egy leány-
iskolát?! 

Bence: Roppant finom népek, könyör-
göm. Az igazgatóné Tötössy kisasszony.. 

Csöpi: Azt ismerem. Nála tanul a hú-
gom, Bertuska. Odajárnak a legszebb lá-
nyok! 

Lali: Igazán? Akkor maradunk! 
Gyurka: Ki van zárva! 
Gingi (kedvesen átöleli Gyurka nyakát): 

My dear Gyurka . . . egyezzen bele! . . . 
Látja, hogy mennyire akarják a fiúk! Es 
Gingikének enni kell adni! 

Blazsek: Blazsekkának is! 
Gyurka: Hát ha maga akarja, én nem 

bánom! . . . 
(Dódival és Lalival együtt el.) 

Bence: Szóval, megegyeztünk!... (Vo-
natfütty hallatszik.) No, mán itt is van 
a vonat!... (Izgatottan.) Most még csak egy 
baj vóna, kérem. A Tötössy nagysága igen-
csak szemérmetes hölgy . . . roppant vi-
gyáz a kisasszonykáknak az erkölcsi mi-
egymására . . . 

Blazsek: No már mostanság? 
Bence: No mán mostanság, ha meglátja 

itt ezt a sok fiatalurat, félek, hogy menten 
viR«7,<ifordvíl iiedtibe! . . . 

Csöpi: Ugyan kérem! És ha itt lenne a 
kastélyban a báró családja!? 

Pufi: Mondja azt, hogy mi vagyunk a 
család! 

Gingi: Ragyogó ötlet! 
Blazsek: Pardon, szabad! . . . Kalap, 

kesztyű, monokli . . . Én leszek a báró 
Ed ö mér! . , . 

Gingi: Én meg a huga: Ludmilla báró-
nő! . . . (Előkelően affektálva.) Eee . . . 
Jean kéhem . . . (Bencéhez.) Maga mától 
fosrva Jean lesz . . . Hozza a lornyonomat! 

Bence (zavartan): Kérem . . . hát elsőbb 
be kell fogatni! 

Csöpi: Pá, paraszt! (Pufival el.) 

Bence: Megkövetem, ne tessék komédiát 
csinálni a báró úr kedves család játból. Ez 
csal'ás, kérem! 

Blazsek: Csalás? Rendben van. Megyek a 
csendőrökért! 

Bence (ijedten): Várjon, méltóságos uram! 
Belemegyeik! 

Gingi: De honniam kapok én női ruhát? 
Bence: Hát tessen velem gyiinni! A íi-

sonyba van egy nagy csomó holmi . . . Még 
az öreig méltóságos asszonyé volt! (Indul a 
kastélyba.) 

Blazsek: Kedves Sobri Jóska! Ebéd elő.t 
szokva vagyok egy kis étvágygerjesztő-
höz . . . Sodorjon be egy-két libacombot!... 
Igen? 

Bence: De kérem . . . 
Blazsek: Megyék a csendőrökért! . . . 

(Turista-ének hallatszik.) 
Bence: Jó, jó, isodrom már! (El a kas-

télyba.) 
Gingi és Blazsek (el a kastélyba). 
Melinda (be a növendékeivel. A görlök 

egyforma stilizált növendékruhában). 
Melinda: 

Ma végre itt van, lányok 
A szép vakáció. 
Vigyázni kell most rátok 
A nyár az lázító! 
Ilyenkor jobban dobog a szív 
Akár az express loko-loko-lokomotív 
Hyenkor szebb az élet, 
Ilyenkor minden szebb! 

Refrain: 
Júliusba jó, 
Mert nemi esik a hó 
És a saját hangszerével fütyül a rigó. 
Minden kis madár 
Egy slágert komponál: 
(Egy sor fütty, melyet mindnyájan fütyül-
nek.) 
Dzsessz-koncerteket rendeznek a fán, 
Foxot jár a fülemile, csalogány. 
Júliusban jó, 
Mert nem esik a hó 
És a saját hangszerével fütyül a rigó! 
(Utána nagy görl szám fakarikákkal, me-
lyeket táncközben egyenként hoznak a 

színre. El; majd vissza.) 
Melinda (próza): Lányok, mindjárt gon-

doskodtam az elhelyezésükről. Aztán ki ki 
elmehet levelezőlapot vásárolni. Küldjenek 
szívélyes üdvözletet kedves szüleiknek! 

Bertuska (megjelenik. Melinda háta mö-
gött a helyére akar osonni. — Ugyanolyan 
ruha). 

Melinda: Ki tolakszik ott? Persze Pir-
nitzer . . . Maga már megint visszaél az 
én rövidlátásommal! Hol volt, kérem? 

Bertuska: Melinda néni kérem, én a vo-
naton felejtettem a lepkehálót. 

Melinda: Pirnitzer, magával mindig baj 
van! Figyelmeztetem, hogyha így foly-
tatja, rossz vége lesz. Maga négyből áll 
bukásra! 

Bertuska: A negyedik az nem számit, 
az torna. 

Melinda: Csak az számít. A mell, a kas, 
a dombor és a homor! Maga még a ter-
pesz-állást is rosszul csinálja! Kíváncsi 
vagyok, hogyan fogja megállni a helyét 
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az életben, mikor egy jó terpesze sincs! 
Bence (be a kastélyból): Kézit csókolom. 

Hozta Isten. J a j de rosszul tetszik ki-
nézni! 

Melinda: Kicsit lefogytam. Remélem, 
rendben vannak a szobák1?! 

Bence (zavartan): Bend ben . . . . Csak 
nem a tavalyiak . . . Tudniillik azokban 
laknak. 

Melinda: Laknak?! Kicsodák?! 
Bence: Hát izé . . . az a hiba, hogy ha-

marabb teszett gyiinni! A báró úrék még 
nem utaztak el. 

Melinda: A báró család még itt van? 
(Izgatottan.) Ó, mily öröm! Egy eleven 
bárói család! Lányok, hozzák rendbe ma-
gukat. Pirnitzer, álljon oda hátra, magát 
jobb, lia nem látják. (Bencéhez.) S mondja 
Beneécském . . . kikből áll a család? 

Bence: Hát kérem . . . (Zavartan.) van 
a báró . . . van a hiuga, a báróné . . . az-
tán vannak a fiúk . . . 

Lányok (összesúgnak, lökdösik egymást). 
Bertuska (megböki a szomszédját): Halló, 

Tausig . . . itt kinéz egy meSszáliánsz! 
Melinda: Fiúk?! Szerfelett kellemetlen! 

remélem, kicsinyek? 
Bence (kínban): Hát olyik ilyen . . . 

olyik olyan . . . Éppenhogy melyik milyen! 
Nagyon finom, válogatós népek. Nem hin-
ném,, hogy kárt tennének a nagyságába! 
(Nevetés.) 

Melinda: Csend legyen! (Bencéhez.) Dő-
re egyén, nem rólam van szó, hanem a nö-
vendékeimről. Bárhogy tisztelem a báró 
úr családját, mielőtt döntenék, hogy ma-
radunk-e, szeretnék megismerkedni velük. 
(Külső zene.) Ó, minő fenkölt muzsika! 

Bence (mintegy jelentve): A bárónő!. . . 
(Behunyja a szemét.) Ês a báró úr! 

Melinda: Lányok, pukkedlizni! Pirnitzer, 
ne egyen krumplicukrot, mert kettéhasí-
tom! Vigyázz! . . , Jobbra arc! 

Gingi (régimódi ruhában). 
Blazsek (biedermayeres frakkban, vater-

mörderben bejönnek a kastélyból. Egymás 
kezét fogva, menüettlépésben; egyelőre a 
lépcső felső fokán maradnak). 

Bence (kipukkad a nevetéstől): Az any-
juk ne sirassat . . . 

Melinda (mély pukkedli): Bárónő!. . . 
Báró ú r ! . . . 

Gingi (lornyonozza Melindát): Ah, kihez 
van szehencsém? 

Blazsek: Ah, mi bájdús hölgy! . . . 
Melinda (boldog mosollyal): Tötössy Me-

linda vagyok, a rólam elnevezett leányin-
tézet igazgatónője. Ezek pedig a növendé-
keim! 

Blazsek (Gingíhez): Pardóh, szabad a 
lornyónt! (Lornyonozza a lányokat.) Ked-
ves csemeték! 

Bertuska (halkan): Taussig. . . nem gya-
nús neked ez a báró? 

Melinda: Ezer bocsánat, hogy zarvarjuk 
tisztes magányukat. 

Blazsek; Nem teszen semmit, nem teszen! 
Gingi: Éppen passziánszoztunk... 
Blazsek: Sajnos, nem jött A jocker és én 

kiestem a buliból. 
Gingi (oldalba böki). 
Blazsek (elhallgat). 
Gingi: Mi ugyanis a passziánszot őseink 

extra hagyományai szerint játsszuk: We 
stick to tradition, 

Melinda: Milyen kitűnően beszél angolul 
a bárónő! Nyilván Londonban nevelke-
dett . . . Jelzem, külsőleg is olyan, mintha 
az angol »Családi Lapok«-)ból vágták volna 
k i ! . . . 

Gingi; Ellenkezőleg. Én vágtam ki a 
»Családi Lapok«-at. 

Blazsek (oldalba böki). 
Gingi: . . . Ügy értem, hogy ki szoktam 

vágni a lapokból a keresztrejtvényeket. 
Melinda: ö . . . mi nem fogjuk zavarni 

nemes kedvtelésüket... Szerényen meghú-
zódunk a kastély másik szárnyában, mint 
fizető Vendégek!... 

Blazsek: Ebben maradunk. Csak akkor 
jönnek elő, ha fizetni kell! 

Melinda: Nagyon j ó ! . . . Hahaha . . . (A 
lányok is átveszik a nevetést. Viharos ka-
cagás.) Ne vihogjanak! Mit vihognak min-
den marhaságon?! (Blazsekhez.) Valósággal 
sziporkázik a báró úr! 

Gingt: Igen. A fivéremnek szellemes 
aperszüi vannak. 

Blazsek: Ezt még dicső ősömtől, nagy-
tokájú Ervintől örököltem... A múltkor is 
mondtam egy j ó t . . . Éppen bekaptam egy 
dugó t . . . 

Melinda: Dugót?! 
Gingi (Blazsek lábára lép): Edömér báró 

ugyanis szenvedélyes dugó-gyűjtő! 
Melinda: Igazán örülök, hogy a kislá-

nyokat ilyen finoir úri házba hoztam!. . . 
Ez a finom, halk tónus . . . 

Braun (ebben a pillanatban benn a kas-
télyban óriásit ordít): Disznóság! Nem 
hagyják az embert a ludni! . . . (S pizsamá-
ban, álmosan, kócosan megjelenik az ajtó-
ban.) 

Blazsek : A j a j . . . a Braiunt elfelejtettük 
értesíteni. . . 

Braun (rámered Gingire, megdörzsöli a 
szemét s bámulva): Mi ez? . . . Farsang 
van? 

Gingi (Melindához): I beg your pardon . . . 
bátyámnak ez a szegény kis gyermeke. . . 
hogyis mond jam csak . . . 

Blazsek: Nem egészen normális. 
Braun (nem akar hinni a fülének): Mi 

van énvelem? . . . Miket beszéltek? . . . 
Gingi: Ne tessék rá adn i ! . . . összevissza 

fecseg. . . 
Blazsek: Mondtam neked, Ludmilla, hogy 

ne engedjük ki a toronyszobából a kis 
Quasimódót!... 

Braun: Mi vagyok, harangozó? (Üvölt.) 
Mi ez? . . . Magyarázzátok meg végre, mert 
átharapom a torkát ennek a szőke kapu-
fának! 

Melinda (felhördül): Kapufának? 
Gingi: Ma egy kicsit ingerlékeny a 

fiúcska! 
Blazsek: Majd én lecsillapítom. (Braun-

hoz.) Te ló! Még alhattál volna egy félórát! 
CKituszkoljq Braunt.) 

Glngl (a visszatérő Blazsekhez): Kérlek 
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Edömér, akkor én most megmutatom bűbá-
jos vendégünknek az ő bűbájos szobáját. 

Melinda: Nagyon köszönöm!... Kislányok, 
maguk várjanak meg itt! Öva intek min-
denkit attól, hogy nyers gyümölcsöt egyék, 
mert az veszélyes!... Pirnitzer, maga ehet! 

Gingi (útközben Melindához): Kérem, ha 
bármire szüksége van, csak nyugodtan 
csengessen. Ha egyet csenget, bejön a 
Bence. . . 

Melinda: És ha kettőt csengetek? 
Gingi: Akkor is a Bence jön be! (El 

Melindával.) 
Blazsek (Melinda után kiáltva): Ha hár-

mat csenget, én megyek be és leszerelem a 
csengőt. (Leányokhoz): Csakhogy elment a 
sárkány! . . . Szervusztok, cicuskák! 

Bertuska: De báró bácsi . . . miket be-
szél!! . , . 

Blazsek; Nincs báró! Téves kapcsolás! A 
vízipólócsapat vendégei vagytok! 

Lányok (örömmel): A vízipólócsapat?!... 
Nohát! . . . Micsoda meglepetés!... 

Bertuska: És kicsoda maga? 
I. 

Blazsek: 
Csau, csau 
A Nemzeti Sport 
Szerint Blazsek vagyok 
Csau, csau i • ' 
A fényképem ott a címlapon. 

Bertuska: ~ . 
Csau, csau 
Bertus vagyok 
Egyebet nem mondhatok; 
Csau, csau 
Engem kegyed érdekel nagyon. 

Blazsek: < 
Nincs több ilyen víg legény 
Az egész földtekén 

Refrain; 
Nem járok én zakóba 
Télen a hóba; 
Nékem bunda kell 
Csendes táncot nem járok. 
Én ha riszálok 
Nékem rumba kell. 
Ha dúskálok gubába 
Mért gyújtsak rá kubára? 
Harminckettes fogsoromnak 
Csak havanna ke l l . . . hej . . . 
Nem járok én zakóba 
Télen a hóba 
Nekem bunda kell! 

IX. 
Bertuska: 

Pardón 
önnek kissé 
Különös a stílusa 
Pardón 
Magyarázza meg e szavakat. 

Blazsek: 
Pardón 
Figyelje meg, 
S nem felejti el soha, 
Mindig azt dalolja 
Csak a klubcsapat.. . (Csöpi és Braun be.) 

Csöpi, Braun: 
Minden árnyalatú aranyszőke és bronzvörös hajszíneket az 

mrmnysugAr 
hajszőkítő tablettától nyerhet. Ára 30 fill. Kője mindenfitt 

íme, máris itt vagyunk, 
Ilyet ki nem hagyunk. 

Refrain: 
Nem járunk mi zakóba . . . (stb.) 

(Tánc; utána sötét.) 
6 Í k ö p 

(Szín: A kastély parkja. Alkonyati világí-
tásra világosodik fel a szin.) 

Gingi, Gyurka fa fa alatti padon ülnek). 
Gyurka: Persze, most azt hiszi, hogy én 

udvarolni fogok magának . . . Hát nagyon 
téved, kérem!. . . 

Gingi: Pedig a díszlet elég csábító!. . . 
Bíbor alkony. . . esti szellő . . . és egy bősz 
rablólovag, aki elrabolta esküvőjéről a 
szende menyasszonyt... 

Gyurka: Talán fordítva?! A szende 
menyasszony rabolt el egiy egész vízi-
pólócsapatot! Nem veszi észre, hogy 
mindnyájan a maga foglyai vagyunk? 

Gingi: Akarja, hogy magát szabadon 
engedjjem? Csak egy szó . . . és lehűli a bi-
lincs ! 

Gyurka: Ilyen bilincset kibírnék azért 
akár életfogytiglan is! 

Gingi (legyint): A . . . maga a labdával 
van összeházasodva! 

Gyurka: Az se rossz párti! A labdának 
nem kell udvarolni. . . A latda nem csalja 
meg az embert . . . (Sóhajtva.) És főleg: a 
labda nem megy vissza Londonba!... 

Gingi: Hát mit csináljon az a szegény 
labda?. . . Vele folyton csak dribliznek! ... 
Nem mondom, ha egyszer jönne egy 
f é r f i . . . és megfogná azt a labdát, jó erő-
sen . . . Magához szorítaná és nem adná 
oda senkinek.. . Hanem vinné magá-
val , . . mindig csak előre . . . 

Gyurka (.ijedten): A hálótia? 
Gingi: A kapu fe lé! . . . Akkor az a 

labda is tudná, hogy mit csináljon. Mert 
abban a labdában érző szív dobog!... De 
így, hogy nem rúg fctele senki . . . akarom 
mondani: nem nyúl felé senki . . . és az a 
csatár csak áll és v á r . . . 

Gyurka: Értse meg, Gingi . . . én nem ér-
tek a szép szavakhoz. De higyje el. hogy 
én magá t . . . 

Gingi: No. ki vele. bátran! 
Gyurka: Nem tudom. (Kínlódva.) Én 

ezt még soha, senkinek . . . 
Gingi (biztatva): Tempóóó, magyarok! 

Huj-huj-hajrá! 
Gyurka (szinte kiáltva): Hát, szerelmes 

vagyok magába, azt a betyár mindenit! 
Gingi: No, végre! Gól! . . . (Nyújtja a 

száját, de) 
Gyurka (homlokon csókolja). 
Gingi (elkeseredve): Kapu fölé ment ! . . . 

(Valcer. — Duett.) 
(Gyurka—Gingi.) 

I. 
Gyurka: 

Almaimban már láttalak, 
Álmaimban már vártalak. 
Bíborpiros rózsák közt jöttél felém 
K lábad elé térdeltem én . . . 
Álmaimban csókoltalak 
S hajnalban, hogy felkelt a nap. 
TCét karomból az éjrbe repültél fel. 
De többé nem bocsátlak el! 

Glngl: 
"Ügy dalol, mint egy hős a hangos mozin, 
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Mint egy szegény trubadúr, 
Úgy hangzott e szép dal, mint a rádión 
Egy könnyes sanzón damúr! 
Álmaimban már lá t ta lak. . . (stb. — végig. 
Utána tánc együtt; majd Gyurka el s 
Gingi szólótánca.) 

Ti k é p 
' (Szín: a kastély lovagterme). 

Fiúk (jönnek balról: Braun. Csöpi, Pufi, 
Dódi, Lali. Velük jönnek:) 

Lányok (Bertuska, Lonci, Sári). 
Braun : Gyertek.. . innen lehet legjob-

ban látni őket! (Ablakhoz merít.) 
Mind (odasereglenek az ablakhoz). 
Csöpi: Csókolódznak! Ju j . . . nem szé-

gyenük magukat! 
Bertuska: Te, hólyag! Én se szégyelle-

ném. 
Braun: Kedves Bertuska, mi szívesen 

feláldozzuk magiunkat! Válasszon! 
Bertuska: Itt, az unokaöcsém előtt?.. . 

A Csöpi, amilyen pletykás, képes beárulni 
a nagybácsimnak!... 

Braun: Hát, legalább annyit mondjon, 
ki tetszik közülünk legjobban? 

Bertuska: Azt lehet. Kettő tetszik! 
Braun: Ki a másik? Ki a kettő? 
Bertuska: A Blazsek II. De amilyen 

pechem van, őt a Melinda már lefoglalta 
magának! 

Biazsek (Melindával jön). 
Melinda: A h . . . gyönyörű volt ez az est, 

Edömér báró! . . . A maga társasága egye-
nesen izgatóan hat r ám! . . . 

Blazsek: Pszt! Nicht vor den Kindern! 
Melinda: Ezért a gyönyörű estély ért, 

még ezt is megbocsátom, hogy a fiúcskák 
sokkal nagyobbak, mint gondoltam. 

Blazsek: Mit csináljak? Ezek a laklik 
percenkint tíz centimétert nőnek!.. . 

Melinda: De már igazán későn van! . . . 
Lányok, búcsúzzanak el szépen a gavallér-
jaiktól!. . , Menjünk lefeküdni!... 

Bertuska: Melinda néni, kérem, én még 
nem akarok lefeküdni! 

Melinda: Pirnitzer . . . hogy fogja meg-
állni a helyét az életben, ha sohse akar 
lefeküdni?!... Isten, vele, bárókám!.. . 
Lányok, utánam! (Jelentősen.) Azt hiszem, 
ma éjjel egy vasvitézzel fogok álmodni! 

Blazsek: Egy vitézzel, akinek egy vasa 
sincs! 

Melinda (el. utána a lányok, kik még 
visszaintegetnek, csókokat hintenek, stb.). 

Blazsek: Amint látom, csapatunk kitűnő 
formában vian! A játék kezd kiala-
kulni! . . . 

Gingi (és Gyuri karonfogva be). 
Csöpi: It t jön a center! 
Gingi: Mi az? A lányok már lefeküdtek? 
Braun: Csak úgiy csináltak, mintha le-

feküdnének! 
Csöpi: Félóra múlva nagy találkozás a 

partonl Éjszakai csónakázást beszéltünk 
meer. 

Blazsek: Csónakázás? Oké. jöhet! Nekem 
máris rezerválhattok egy lapátot a Pir-
nitzer mellett! (El Csöpivel s Dódival.) 

Gyurka: Tiltakozom! Korán reggel tré-
ninget tartok! 

Braun: Nem tartottál elé,g tréninget 
a parkban? (Nagy röhögés s el Pufival és 
Lalival.) 

Gingi: Gyurikám, olyan szóp holdvilág 

van . . . Ugy-e, mi is elmegyünk csóna-
kázni? 

Gyurka: Ki van zárva, Gingike! Ne ha-
ragudjon, de nekem vigyázni kell a kondí-
ciómra. Most is már rég ágyban kéne len-
nem! 

Gingi (dühösen): Már megint a kondí-
ció! ? 

Gyurka: Igenis az! Mi, kérem, nem csó-
nakázni jöttünk ide, hanem készülni a re-
váns-mérkőzésre! . . . 

Gingi: Szóval a mérkőzés fontosabb, 
mint én? 

Gyurka: Ha nem is fontosabb, de leg-
alább olyannyira fontos^ 

Gingi: Ügy! Olyannyira! 
Gyurka: Igenis, olyannyira! Ve,gye tu-

domásul, hogy a kupa nem mehet vissza 
Londonba! 

Gingi: A kupa nem; de az a lány visz-
szamehet, ugy-e? No csak vigyázzon! Jö-
het még egy ügyesebb csatár, aki elkapa-
rintja a labdát a maga, orra elől. Akkor 
aztán foghatja a kupáját! (Mérgesen el.) 

Gyurka (utána kiált): Nekem ki kell ma-
gamat aludni. Érti? (Kint nagy csörömpö-
lés.) No, ez eltávozott angolosan! (Reflex-
mozdulattal elővesz egy cigarettát; álmo-
dozva.) Azért édes kis lány! (Ránéz a ci-
garettára, visszateszi.) Meccsig nem szí-
vok! 
(Pillanat szünet. Tizenkét óraütés. Aztán 
kívülről sürgető, éles csöngetés, majd szó-

váltás.)) 
Bence (hiányos öltözékben; kezében lám-

pással, hátrálva jön.) Ne tessen erőszakos-
kodni, kérem! Hányszor mondjam, hogy a 
báró úr nincs itthon! 

Cheswick (utiruhában, skót sapkában): 
Get away! (Be.) Ezt már ismerjük! Meg-
szökteti a lányt, sátán letagadtatja ma-
gát! De ebből hadüzenet lesz! Figyelmez-
tetem, hogy nem fog elbújni előlem! . . . 
Angol állampolgár vagyok! Ájem englis 
citizen! 

Blazsek '(be): Jean . . . mi ez a lárma? 
Ki zavarja fenkölt nyugalmunkat?1 

Bence (hebeg): Ez az úr a báró urat ke-
resi . . . (El.) 

Blazsek: Parancsoljon, én vagyok az! 
Cheswick: ön Szirmay báró? . . . Akkor 

álljon egyenesen; én önt most lelövöm! 
(Revolverrel hadonázik.) 

Blazsek (megijed): Vissza az* egész! Nem. 
én vagyok az! . 

Cheswick: Uram, nekem gyönyörű lá-
nyom van, akivel százezer font hozományt 
ígérek . • . 

Blazsek: Jöhet 
Cheswick: De azt a lányt elszöktették 

és én most mehetek a pokolba . . . 
Blazsek: Mehet! 
Cheswick: Mi ez, kérem, viccel ön ve-

lem, netán? Tudja, kivel beszél? . . . Én 
Sam Cheswick vagyok . . . . a Gingi 
atyája . . . 

Blazsek: Te jó Isten! A Fatter! 
Cheswick: Mindent tudok! A lányomiat 

elszöktette egy Szirmay báró! Addig innen 

estélyi melltartó 
törv. védve 

szabása tökéletes 
Mindenüt t kapha tó 
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el nem megyek, amíg ezt a bárót ki nem 
végzem! Amíg a lányomat viasza nem ka-
pom! Es az útiköltséget mseg nem térítik! 

Blazsek: Hát kérem . . . a bárót ki fogja 
végezni, a lányát vissza fogja kapni . . . 
De az útiköltséget . . . az már rég mással 
beszél! . . . 

Cheswick: Viccel ön, uram! ön a báró, 
vagy nem ön a báró? (Revolverrel céloz.) 

Blazsek (ide-oda mozog előtte): Nem éu 
vagyok! . . . (Kint csengetés.) Itt milyeu 
forgalom van! . ... Tessék megérteni, ké-
rem; Szirmay báró úr a Riviérán nyaral. 
És csak hietek múlva jön haza. De az sem 
biztos, mert tegnap napszúrást kapott és 
most olajjal kell k«negetni! . . . 

Szirmay báró (á tempó belép): Szervusz, 
Blazsek! 

Blazsek (elámulva nézi): . . . Ez abba-
hagyta a kenegetést! . . . Hogy kerülsz te 
ide, báró úr??! . . . 

Báró: Képzeld, összevesztem) Mírával 
és . . . 

Cheswick: Szóval ő a báró!í . . . (Szir-
may hoz.) Hol a lányom? Give me my girl 
. . . Give me my útiköltség! 

Báró: Ki ez? 
Cheswick: Én az apja vagyok! 
Báró: Az rendben van. De kinek az 

apja? 
Cheswick: A Ginginek, akit maga meg-

szöktetett az esküvőjéről! 
Báró (ámulva): Mit csináltam én, ké-

rem,?! 
Cheswick: Ne tetesse magát! . . . A fá-

tyol az ágyában vol t ! . . . 
Báró (nem érti az egészet: igen nyu-

godt, fölényes): Micsoda fátyol?' Ez egy 
őrült! (Cheswickhez.) Értse meg, én ebben 
a pillanatban érkeztem meg . . . 

Cheswick: Don't talk! ön Szirmay báró, 
vagy nem?! 

Báró: Az vagyok! 
Cheswick: Well! Akkor ön a leány rabló! 

A chef a Claridgeben ezt a nevet adta 
meg! 

Báró: Claridge? (Blazsekre néz.) 
Blazsek (rémülten eltűnni igyekszik). 
Báró: Blazsek, mii ez? 
Blazsek: Vihar a Balatonon! Hívom a 

fiúkat, vezérem. (Indul.) Ha itt valami ki-
derül: nekem beborul! (El.) 

Cheswick: Nem várok tovább! Én lövöl-
dözni akarok! Adja elő a lányomat! 

Báró (erélyesen): Tessék tudomásul Ven-
ni, hogy itt nincs semmiféle lány. Soha 
nem is volt! 

GingJ (à tempó belép): Papa!! . . . 
Cheswick: Gingi! Kislányom! (Megöleli.) 

Megvan mindened? 
Báró (elragadtatva nézi Gingit): Ejha! 

Csinos! 
Gingi (érdeklődve Cheswick válla fölött): 

Ki ez az úr? 
B R A T I S L A V A B A N ne keressen szállodát... 

m i k ö z v e t l e n a n a g y -
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Báró (meghajolva felé): Báró Szirmay 
Ervin. 

Gingi: Hau du ju du. Sokat hallottam 
magáról. 

Cheswick (ámulva): Ezek hogy össze van-
nak tanulva! . . . Mintha nem ismernék 
egymást! 

Gingi: Maga az a nagy nőhódító, ugy-e? 
Báró: No . . . ez túlzás! 
Cheswick: Mi ez? Enyelegnek a hátam 

mögött?! . . . Én lövöldözni akarok! All-
jon a csövem elé az az elvetemült szök-
tető! 

Fiúk (Blazsek vezetésével bevonulnak, 
csak Gyurka nem jön). 

Blazsek (a báróhoz): Itt vagyunk! 
Cheswick: Ja j ! Ennyi szöktető van?! . . . 

Álljanak egymás mögé; spórolni akarok a 
golyókkal! (Braunhoz.) Hallja maga püf-
fedt fejű . . . ne mozogjon! (Tereli őket 
egy vonalba, hogy hosszában egyetlen go-
lyóval az egész társaságot keresztül lő-
hesse.) Nem vagyok egy Teli Vilmos! . . . 

Gingi (Blazsekhez): Hol van Gyurka? 
Nem mondtátok neki, milyen bajban va-
gyok?! 

Blazsek: Én mondtam, de azt felelte, 
hogy neki semmi köze az egészhez, ö ab 
óvó tiltakozott ellene, hogy téged elhoz-
zunk! 

Gingi: Megállj, »ab óvó«, ezt megemle-
geted. (Báróhoz, könyörögve.) Báró úr, 
csináljon valamit, hogy ne kelljen vissza-
menni Londonba! 

Báró: Én azt sem tudom, miről van 
szó!? 

Gingi: Sürgönystílusban: esküvőről meg-
szöktem, stop; fiúk elhoztak, stop; (Kacé-
ran a báróra mosolyog.) azt hiszem, itt 
fogom megtalálni az igazit, stop-stop-stop ! 

Báró: Bűbájos kislány! (Blazsekhez.) 
Blazsek, mit lehetne kitalálni? 

Gingi (súgva): A fatter nem bírja a* 
italt!! 

Blazsek: Tipp remek! Le kell itatni! 
Cheswick: Ne diskuráljunk, könyörgöm; 

ne diskuráljunk, mert össze-vissza topor-
zékolom önöket! 

Báró: Ej, ej, ne ilyen mérgesen, Ches-
wick ú r ! . . . Mindent tisztázunk, de tes-
sék helyetfoglalni!... 

Cheswick: Én ülve nem tudok lövöl-
dözni! 

Báró: Vendégszerető magyar háznál 
máskép szokták elintézni az ilyesmit. 
Bence! (Int neki, hogy: italt.) Egy kis 
innivaló megkedvesíti a legvészesebb 
leányrablási főtárgtyalást is. 

Blazsek: Tíz pengőért esküdt vagyok. 
Gingi: Ügy v a n ! . . . Ülj le, papta, mu-

tasd meg, hogy úri ember vagy! 
Cheswick (Gingihez): Le akarnak itatni! 

(Múlat rajta.) Engem!. . . Csacskás embe-
rek! (Bence hozza az italt s tálcán poha-
rakat, Borcsával.) Figyelmeztetem, hogy 
én nem iszom mást, csak skót viszkit! 

Báró: Hát azzal, sajnos, nem szolgálha-
tok. De van itt valami, ami még jobb, 
mint a viszkil Barackpálinka! Kecske-
méti! (Mutatja a fiaskót.) 

Blazsek (a fiúkhoz): Vigyázz! Segítsünk 
a bárónak!. . . (Cheswickhez.) Excuse . . . 
Blazsek II.. vagyok!. . . Kisapám, ennél 
nincs jobb ital a világon! 



Cheswick: »Berek«... (A barackot ango-. 
losan.) sose hallottam. 

Blazsek: Barack I 
Gin«i (nézi, hogy az apja olvassa a 

vignettát): Papa. ne blamáld magad. A 
charming1 Princ is ezt, itta, mikor Buda-
pesten járt. 

Blazsek: Éljen! Éljen! (Poharat emel.) 
Mindi (pohárrá kap). 
Cheswick: ördöngös fickók! . . . (Kóstol-

gatja az italt.) Éljen! H m . . . Nem rosszt 
(Csettint utána.) 

Blazsek (a fiúkhoz): Guríts ide még 
egyet a kis öregnek! 

Báró (tölt; mindenki iszik). 
Cheswick: Elég volt! Nem iszom többet; 
Gingi (cirógatja): Apukám . . . Gingáke 

Cheswick: Az más . . . No, éljen GingiI 
(IsznuK; utána elragadtatva.) Marvellous! 
Remek 1 (Kedélyesen.) Éljek én! (Iszik.) 

Blazsek: Helyre tyu-tyu-tyu . . . 
Cheswick: Ezt a tyu-tyút, ezt vonja 

vissza, mert megrántom a ravaszt! 
Blazsek: Kezd elkészülni a tata! (Braun-

hoz.) Hozzatok cigányt a kocsmától! Ad-
dig én rákapcsolok az öregre, nehogy ma-
géhoz térjen! 

Braun: Vén rajkókat, vagy aranyos gye-
rekeket? 

Blazsek: Keverd őket! 
Braunt (a fiúkkal el). 
Blazsek: Gyere, t a t a . . . . Mondd utánam 

ezt a szép. egyszerű magyar mondást: 
Csetneki csikós itat a Tiszán, sárga cserép 
csengő cseng a csetneki csikós csikaja 
nyakán. 

Cheswick: Ez is valami"? Csecsne csicsl-
csicsó,.. Hagyjon engem békében! Én 
marha, bedűlök neki és utána mondom... 
Ki ez az ember, akinek ilyen ugra-bugra 
modora van? 

Blazsek: 
Iccaka cukor 
A modorom. 
Danol a humor, 
Ha huzatom, 
Vélem forog e gömbölyű képű föld. 

Báró: 
Van itt egy ital, 
Csuda finom. 
Ezennel máris bizonyítom. 
London csak magyar fütyülősből tölt. 

Refrain: 
Londonban hely nagyon sok van, 
De sok hiely van ma Londonban. 
Honnét este kihallatszik ez: 
Gyere be! Kecskemétnek jó barackja 
Yár a bárba! 
Minden bárban van egy néger, 
Tíz-húsz dobot cibál széjjel 
S a gyomrában tüzel a jó szesz, 
Fekete párja már hiába várja, 
Bánatába 
Baracktól, ha jól áznak 
Magyaros lett a nóta 
Fuccs a régi viszki-szóda, 
Tehát így halandzsáznak: 
Iszik az alperes, a felperes a kis ivóba 
Londonban hely nagyon sok van, 
De sok hely van ma Londonban. 
Honnét este kihallatszik ez: 
Gvere be! Jó zenéket, fess zenéket 
Játszik itt a dzsessz, 
Au jessz! 

Gingi: 
Mulat a japán, 
Mulat a skót, 
Mulat az orosz 
Mulat a gót, 
Egy sem mulat úgy, ahogy a víg magyar. 

Cheswick: 
Iszik az arab. 
Iszik -a finn, 
Mulatni tudnak 
Mind odakinn, 
Plán©, ha tüzes a baracik. 
Csuhaj! 

Refrain: 
Londonban . . . (stb. Utána tánc s el.) 
(Kívülről cigányzene: bunda-szám eleje.) 
Cheswick: Hej, csikósch, g u l a s c n , papri-

kasch, Hortobály, szomorú vasárnap! De 
jó kedvem van! 
(öt fiú, öt leány, cigánybandával, énekelve 

be.) 
Nem járok én zakóba . . . (stb.) 

Gingi: Figyeled, papa?!. . . Gipsy mu-
sik! . . . 

Cheswick: Ez a híres csordás!... Amit 
a tűzrőlpattanásos menyecskék ropnak a 
délibábban! . . . 

(Már táncol.) 
Nem is olyan nehéz! 

(Tovább ének a refrain végéig.) 
Melinda (hálórékliben, gyertyával jön). 

Hallgassanak csitt! 
Mi történik itt? 
Ordítanak, mint amikor 
Nyúznak valakit. 
Felelnének tán, 
Vagy fütyülnek rám?! 

Mind (egy sor fütty). 
Melinda (póza): Pirnitzer, azonnal felel-

jen! Mi történik itt! ? 
Blazsek: 

Nagysád jónapot, 
Csaphatnánk egy jó napot, 
Jöjjön el velem, 
A vizet fizetem! 

Cheswick: 
Nagysád jónapot, 
Bár egy fuka? skót vagyok, 
Mégsem spórolok, 
Ha jól mulatok! 

(Megforgatja.) 
Báró: 

Húzd a muzsikám, 
Hadd lássa meg ez a lány, 
Hogy mily pazarul 
Víg egy magyar úr! 

(További zenére általános tánc.) 
Cheswick (teljesen elázva egy fotőjbe 

szédül): Fiúkák, becsületemre nem lö-
vök . . . de térdenállva rimánkodom, susog-
játok el végre, ki szöktette el ezt a haszon-
talant! 

Báró (abbahagyja a táncot Oingivel): 
Én szöktettem el! 

Gingi (elragadtatva): Vállalja? 
Báró: Magáért — mindent! (Megöleli.) 
Gyurka (belép): Megőrültetek? . . . Hisz 

itt nem lehet aludni! Tönkre akarjátok 
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tenni a kondíciómat*! (Most meglátja a 
báróval ölelkező Gingit; rájuk mered, hi-
tetlenül dörgöli a szemét.) Mi az? . . . Báró 
úr, te itt vagy?! 

Báró (megrázza Gyurka kezét s boldo-
gan): Gyurikám, köszönöm, hogy elhoztad 
nekem Londonból ezt az édes kis tündért! 

Gyurka: Hogy-hogy neked hoztam e l? . . . 
Gingi, kérem, beszéljen!! 

Gingi: Sajnálom Károlyi úr, elkésett!.. . 

ö előbb nyúlt a labda u t án ! . . . Maga csak 
feküdjön le, mert mi olyannyira jól érez-
zük magunkat, hogy ab ovo reggelig fo-
gunk mulatni! 

{Zene: »bunda-szám 
Gyurka (dühösen el balra. Gingi a báró-

val, Cheswick Melindával, Blazsek Bertus-
kávál táncol. Viharzó csárdás.). 

(Függöny) 

M Á S O D I K F É L I D Ő 
S . k é p 

(Szín: a Tötössy leányintézet fogadóterme 
Rózsadombon. Mikor a függöny felmegy.) 

Leányok (Melinda vezetésével tornagya-
korlatokat végeznek). 

Melinda: Pirnitzer! Maga megint elké-
sett! 

Bertuska: Ne tessék haragudni, legkö-
zelebb majd eggyel korábban kezdem! 

Melinda: Ne feleseljen! Ên a maga he-
lyében hallgatnék, mint egy csuka! Azt 
hiszi nem tudom, hogy az egész badacsonyi 
botránynak maga volt a spirltus rectora ! ? 

Bertuska: Kérem, én semmiféle spiri-
tuszban nem voltam rektor! (Nevetés.) 

Melinda: Hagyja a buta vicceit! Maga 
mindig röh tárgyát képezi!.. . Eddig nem 
hoztam szóba a dolgot, nem akartam iz-
gatni magamat, de vegyék tudomásul, azo-
kat a vízipólózókat nem ússzák meg szá-
razon! Kihasználni a rövidlátásomat! ösz-
szejátszani néhány éretlen tacskóval! Ezért 
még számolunk! 

Egy hang (a sorban): Edömér báró! 
Melinda (megfordul): Ki volt az? (Síri 

csend.) Szégyelhetik magukat! . . . Első 
büntetésük, hogy a fogadó-órákat megszi-
gorítom; férfilátogató nem lépheti át az 
intézet küszöbét!... Kivéve mister Ches-
wicket és Szirmay báró t . . . (Zúgás a lá-
nyok közt.) Kezeskedem róla, hogy a fiatal 
urakat nem fogják viszontlátni. 

Lonci: Melinda néni, miért minket tet-
szik büntetnie A Gingi az oka mindennek! 

Melinda: Ne árulkodjon, Tauszig! Miss 
Gingi már megkapta a büntetését. Édes-
apja, az a finom, bájos úriember, az én 
őrizetemre bízta arra az időre, amíg Pesten 
tartózkodik. Egyelőre kétnapi szobafog-
sággal sújtottam a kis renitenst! Egy biz-
tos. Innen nem fog olyan könnyen meg-
szökni, mint az esküvőjéről. (Ebben a pil-
lanatban az erkélyajtó mögött az emelet-
ről kötél ereszkedik alá. Látni Gingit, 
amint lefelé mászik a Wötélen. Bepillant 
a terembe, majd a lányok ijedt integeté-
sére visszamászik.) 

Melinda (észreveszi az integetést): Pir-
nitzer, mit integet? Folyton integet, mint 
egy szomorú fűz! Magával már nem lehet 
bírni! Délutánra bekéretem a gyámját, 
dr. Szaspanek urat. Sajnálom, hogy be kell 
fárasztanom Budakesziről, de közölni aka-
rom vele, hogy maga négyből bukásra áll! 

Bertuska (rimánkodva): Melinda 'néni, 
kérem, ne tessék! Ha a nagybátyám meg-
tudja, kivesz az intézetből? 

Melinda: Ó, bár adná az ég! Azon a na-

pon a kultuszminiszter szünnapot fog el-
rendelni öröm ében! 

Pedellus (jön): Nagysága, kérem, a taka-
rító vállalattól vannak itt ablakot pu-
colni ! 

Melinda: És miért kell ezt nekem jelen-
teni?! Tartsam talán a vödröt? Mindennel 
engem zavarnak! 

Pedellus (el). 
Melinda (a lányokhoz): Lányok, menje-

nek átöltözni! 
Lányok (el). 

(Bertuska. Lonci és Sári a színen marad-
nak.) 

Melinda: Maguk hárman itt maradnak 
kézimunkázni!... Pirnitzer, maga úgy 
slingel, hogy az gyalázat. Hogy akar 
maga férjhezmenni, ha még kézimunkázni 
se tud?! (El.) 

Három lány (kórusban): Ke-zit-csó-ko-
l o m . . . 

Lonci (a köszönés után kitörő lármával): 
Láttátok? Gingi kimászott a szobájából!? 
(Kirohannak az erkélyre s felkiabálnak.) 
Giugi, jöhetsz! 

Gingi (lemászik a kötélen): Szervusztok, 
lányok!. . . Elment a hárpia? 

Lonci: El! Mit csináltál odafent? 
Gingi: Nem hallottátok a kopogást? A 

falba vertem a fejemet, hogy mért kellett 
ez a hecc a báróval!? 

Sári: A bárót ne szidd! Igazi gavallér! 
Minden nap küld nekem valamit! 

Bertuska: Az ő cukrát esszük és az ő 
virágait szagoljuk. 

Gingi: Hát csak egyétek és szagoljátok! 
Nekem nem az esetem! Nem mondom, 
szép volt tőle, hogy leszerelte a papát, és 
vállalta a szöktetést, de azt hittem, ezzel 
vége van a dolognak! Ki gondolta, hogy 
elkezd udvarolni! Gaz Gyurka az oka 
mindennek! Jaj , ha most itt lenne, de 
tönkre tudnám tenni a kondícióját! 

Lonci: Arra, sajnos, nem fog sor ke-
rülni! A Melinda betiltotta a férfilátoga-
tást! Hogyan fogsz Gyurkával találkozni? 

Gingi: Ezen töprengtem én is három 
napig. De aztán jöttek a kövek! 

Bertuska: Miféle kövek? 
Gingi: Ez egy csuda történet! . . . Gin-

gike fekszik este ágyikóban. Ablak nyitva, 
könyv a kézben, lábacska felhúzva hasi-
káijn.. . egyszer csak: zitty-zutty, — ezt 
a Blazsektől tanultam — az ablakon be-
esik egy Ikő, pont a fejemre. Lásd a tiplit! 
(Mutatja.) 

Bertuska: Tipli! Ez miket t u d ! . . . 
Gingi: Szívecske nagyot dobban. . . ejha, 

mi lehet ez? Hát a kövön egy cédula: 
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»Semrai baj, jövök — Lali« . . . Gingike 
örül, bebújik a paplan alá, ábrándozik... 
Erre dirr-durr, beesik egy újabb kő; (Hát-
rakap.) tiplit nem lehet mutatni!! Szöveg: 
»Bátorság! Jövök! — Dódi«.. . Mit mesél-
jek! Fordulok jobhra: üzen a Pufi. For-
dulok balra í üzen a Braun. Az ágyam 
tele van kaviccsal. Megint leesik két kő. 
Egyik az ablakról, másik a szívemről; a 
Gyurka üzent . . . 

Bertuska (zajongva}: Mi van a Blazsek-
kalí 

Gingi: őmiatta nem tudtam elaludni. 
Vártam, hogy mikor tizen a Blazsek. (Az 
ablakon beesik 'egy kő.) Most üzen a 
disznó! Nyugodtan elalhattam volna! 

Lányok (odarohannak; leszedik a kőről 
a cédulát). 

Bertuska (olvassa): »Ne féljetek, frejjer 
útban. Csókol: Blazsek«. (Zajongva): Mi-
csoda stílusa van ! . . . Jókai elbújhat mel-
lette! 

Loncl (Gingihez): Hát, te megfőzted aï 
egész csapatot! 

Bertuska: Ne légy olyan irigy! Áruld 
el, mivel bplondítasz magadba mindent s 
mindenkit, ki férf i t! 

Gingi: Van egy remek trükköm. Minden 
fiúra úgy nézek, mintha ő lenne az igazit 

Bertuska: És hogy nézel az igazira? 
Gingt: Az igazira nem néz az ember. 

Annál lehúnyja a szemét. 
I. 

Nyugaton éppúgy, mint keleten. 
Divatos volt mindig a szerelem. 
Csupán a forma nem ugyanaz, 
Bár mindenütt édes a tavasz. 
Ich liebe sie — ott; ' ! 
I t t : szeretem. Ejlavju: itt; i 
És amott: zsötem. 
Akárhová mégy a földtekén, 
A férfi mind így köt belém. 

Refrain: 
Beleszerettem magába 
Remegve kérem magát ma, 
Legyen az én négy-öt-hat 
Gyermekemnek édes mamája. 
Sohase voltam szerelmes, 
De maga mindig velem lesz. 
A külalakja roppant jól láll 
Az én huncut szememhez. 
Az anyakönyves már 
Ránk a kapuba vár. 
Addig is megsúgok 
Egy pozitívumot: 
Beleszerettein magába: 
Remegve kérem magát ma. 
Legyen az én négy-öt-hat 
Gyermekemnek édes mamája! 

n . 
Leszokni erről Napoleon, 
Sőt Szókratész sem tudott nagyon. 
A híres Plátó, a bölcs tÍDUg 
Sem volt egészen platonikus. 
Kérdezd meg Sámsont vagy Delilát, 
Hogv mért olyan szép ez a világ. 
És Ciceró — bár nagy szónok volt — 
Titokban cstak így szónokolt: 

Refrain: 
Beleszerettem magába . . . (stb.) 
(Utána tánc; mely után a lányokkal együtt 

— el.) 
Braun (ablaktisztítónak maszkírozva 

jön. Kómikusan. Nagy bajúsz. Vödrök, 
rongyok stb. Pucolni kezdi az ablakokat). 

Lonci (visszajön Bertuskával és Sárival, 
leülnek s kézimunkába fognak): Te, ne-
kem az a gyanúm, hogy ez a Gingi olyan 
szerelmes Gyurkába, mint egy ágyú. 

Bertuska: Csodálod! Ilyenkor, nyáron 
megőrül az ember. 

Sári: T e . . . mi lenne, ha az intézetbe 
egyszer beszökne egy f iúi 

Bertuska (csillogó szemmel): Az cafa-
tokra lenne tépve! 

Braun (lelép a párkányról s ronggyal a 
kezében, kacéran előremasíroz, majd felemel-
ve a bajuszt): Kisztihand — zstisztihand, 
hölgyeim! . . . Jöhet a tépés! 

Lányok (sikítva): A Braun! 
Braun: Na, mit szólnak hozzám? Ein 

Mann, ein Wort! Bejöttem! (A zubbony 
alól virágcsokrot húz elő s átnyújtja Lon-
cinák.) Brauntól a kézcsók! 

Sári: J a j de kedves! Mondja . . . a töb-
biek is bejönnek! 

Braun: Ugyan, kérem! Pancserek! Ki-
nek jut ilyen idea az eszébe!! Ehhez egy 
Braun kell! 

Pedellus (belép, mögötte Dódi): Ki küld-
te magát! . . . 

Dódi (mint villanyszerelő, faládükával a 
vállán). 

Pedellus: Nincs semmi baja a villany-
nak! 

Dódi: Majd lesz! Csak hagyjon engem 
dolgozni ! 

Pedellus (fejcsóválva el). 
Braun (felfigyel a hangra. Gyanakodva 

közeledik Dódihoz, jól megnézi, aztán elis-
merőleg): Jobb, mint a pucolás! 

Dódi: A fene egyen meg. Te is itt vagy? 
. . . Kezét csókolom, Loncika! (Virágot ad 
neki.) 

Bertuska: A Dódi! 
Braun: Nem szégyeled magad! Ilyen íz-

léstelen maskarát felvenni! 
Dódi: Miért! Azt hiszed, te egy leány-

álom vagy azzal a pamaccsal az orrod 
alatt! . . . Hólyag! 

Braun: Ne szemtelenkedj, mert hozzád 
vágom a rongyot! Micsoda„ piszkos kon-
kurrencia ez! Le akarod] csapni a kezem-
ről Loncit! 

Lali (mint bicegő lakatos jön, kék mun-
kászubbonyban s kalapáccsal végigkopog-
tatja a fűtőtesteket. Egyik fűtőtestnél meg-
fordul, hamiskásan a lányokra hunyorít s 
szalutál a kalapáccsal. Dódi és Braun már 
a lakatos megjelenésekor abbahagyták a ve-
szekedést s döbbenve nézték). 

Lali: Klang! Én is itt vagyok! 
Sári: Lali! . . . Micsoda hecc! 
Bertuska (az ajtónál): Vigyázzatok! Jön 

a Melinda! 
A, három fiú (hanyatt-homlok rohan dol-
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gosni az ablakhoz, a villanyvezetékhez, il-
letve fűtőtesthez). 

Melinda (jön a Pedellussal): Mi van ittí 
Tatarozás? (Pedellushoz.) Elment az esze? 
Beengedni ennyi munkást? 

Pedellus: Mit csináljak, kérem. Az épí-
tési vállalat kiildte őket a garancia javí-
tásokat elvégezni . . . 

Melinda; Ebbe a lármába bele lehet 
őrülni . . . 

(Kint fütyülés.) 
Csöpi (mint szobafestő, fején papirsapka, 

kezében festékes vödör, vállán létra; be): 
Megjöttem), kérem! 

Melinda (felhördül); Hát ez mit akar? 
Csöpi: Én vagyok a szobafestő. 
Melinda: Nincs szükség magára! Szoba-

festő már van! 
Csöpi (elhűlve); Nem igaz! 
Gyurka (ugyanúgy öltözve, mint Csöpi, 

létrával be. Énekel): »Te légy a . . .« (Stb.) 
Csöpi (rámered): Ezt a pechet! Neki is 

pont ezt kellett kitalálni! (Melindához.) 
Egy cégtől vagyunk, kérem, ő festi a strá-
fokat, én a pettyeket! . . . 

Melinda: Ne dolgozzanak itt egy raká-
son! Menjenek el! Maga maradhat. A többi 
menjen máshová! . . . Lányok, maguk vo-
nuljanak a szobájukba, ne zavarják a mun-
kásokat. (Lányok a fiúknak integetnek, el.) 

Melinda (Csöpihez, ki Sári után akar 
menni): Halló! Hova megy? Csinos kis 
szobafestő! Maga azt mondta, hogy a pety-
tyeket festi? . . . 

Csöpi: Igen! . . . 
Melinda: Hát akkor (jöjjön; a pettyek az 

ón szobámban vannak! 
Csöpi (magában): Mért nem mondtam 

stráfot?! . . . (El Melindával.) 
Gyurka (egyedül marad. Énekelve festi a 

falat a létráról). 
Bertuska (visszajön Gmgível s jelekkel 

mutatja Gyurkát). 
Gingi (megismeri. Int Bertuskának, hogy 

hagyja magukra őket). 
Bertuska (el). 
Gingi Cközeledik s bátortalanul): Gyur-

ka! . . . 
Gyurka (rá se hederít. Nagy szorgalom' 

mal fest). 
Gingi (szerelmesen): Gyurka, kérem . . . 

én vagyok az . . . Gingike . . . 
Gyurka (lép egyet a létrával): Ne tes-

sék alám állni, mert lespriccelem! 
Gingi (sértődötten); Hallja! Igy mpr ve-

lem beszélni?! . . . Ezért jött be az inté-
zetbe?! 

Gyurka (abbahagyja a festést, leül a 
létra tetején s nyugodtan): Azért jöttem 
be, hogy megmondjam az' elkényeztetett 
fruskának, hogy vége köztünk mindennek! 

Gingi: És ehhez kellett ennyi festék?. . . 
Nézze... szálljon le a létráról, ha velem 
beszél! 

Gyurka: Dehogy szállok! Akinek dolga 
van velem, az jöjjön fel hozzám! 

Gingi; Beképzelt alak! Azt hiszi, szerel-
mes vagyok magába? (Egy fokot felmegy a 
létrán.) 

Gyurka (vigyorog): Mindenesetre... (ki-
javítja) . . . egy fokkal már jobban szere t , . . 

Gingi (lenézéssel): Mázoló!... (Dühösen 
fel s alá jár. Hirtelen, ugratva)) No, györ 
nyörű rózsacsokrot kaptam a bárótól! . . . 

Gyurka: Kitől?. . . (Idegesen lejön pár fo-
kot a létrán.) 
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Gingi: Mi az, fiam? Fessen, fessen! Ne 

lazsáljunk! 
Gyurka: Ezért a báróért még tartozom 

magának!. . . Engem nem lehet becsapni!... 
Előbb nyúlt a labda után? Nem igaz! A 
labda gurult hozzá! 

Gingi (kedvesen); Buta csatár, nem érti? 
Annak a labdának gurulni kellett valakihez, 
különben a papa azonnal hazavitte volna 
Londonba!... 

Gyurka: Gingi, ez igaz?! Magának nem 
tetszik a báró? 

Gingi: Dehogy tetszik! En csak téged sze-
retlek! . . . Ja j , de büdös ez a fes ték! . . . 
Nagyon szeretlek! Tedd odébb azt a vöd-
röt! . . . Imádlak! 

Gyurka: Drágám. . . nem fogsz csalódni 
bennem! Ma még gyáva vagyok!. . . Hogy 
álljon oda egy kis állástalan senki a nagy 
Cheswiek elé?. . . De majd a meocs után! 
A diadalmámorban! Mikor rólam fog be-
szélni az egész város! Az újságok az én ne-
vemmel lesznek tele! (Lelkesen.) És állásom 
lesz! Megígérték! ISO fix! Majdnem 10 font! 
Akkor igen!! Akkor megkérhetem a keze-
de t ! . . . Gingi, úgy-e vársz rám? 

Gingi: Várok! Mindig téged vártalak! 
Tudtam, hogy el fogsz jönni! Csak azt nem 
gondoltam, hogy stanicli lesz a tfeljeden! 
(Énekelnek.) 
Beleszerettem magába, remegve kértem . . . 
(stb. — végig.) 
(Szám után egymást átölelve el a létrával.) 

Lonei (besompolyog Sárival s a távozók 
után mutat): Nézd, ezek már kibékültek!.. 
Jó pofák a fiúk, hogy így beszöktek! Kí-
váncsi vagyok, Blazsek hogy fog bejönni? 

Pedellus (jön): Kisasszonykák, nem lát-
ták a Pirnitzer kisasszonyt? It t van a 
nagybátyja! 

Loncis No, szegény Bertuska! Most szo-
rul! 

Pedellus (kitárja az ajtót): Tessék paran-
csolni, Herr Saszpanek! 

Blazsek (vidéki tűzoltófőparancsnoknak 
öltözve, komikus díszruhában, lószőrforgős 
sisakban, csákánnyal, bajszosan belép): 
Grüsa Gott, Mädel. (Halk röhögéssel a lá-
nyok felé.) Vigyázz! Piros a paroli! 

Lonci: Ujjé, a Blazsek! 
Pedellus: Azonnal jelentem az igazgató-

nőnek! (Indul.) 
Blazsek: Wart a pissl! Nem kell lárma 

csinálni! (Pénzt ad a Pedellusnak.) Én 
szeretnék előbib az én kis dámleánnyal el-
beszélgetni! . . . 

Pedellus (el). 
Blazsek: No, lányok? Jól besittyentem, 

mi? . . . (Ruhájára mutat.) Mit szóltok eh-
hez a salnihoz?... Úgy nézek ki, mint n 
Jolly Jocker uniformisban. Balta nélkül 
ká schritt. 

Lonei: Blazsek úr, magáiból tűzoltó lett? 
Blazsek: Aber geh! Én tűzoltó?!... Még 

egy gyomorégést ee tudnék eloltani! A 
Csöpi adta az ideát ! . . . 

Sári: Ebből baj leez! A Melinda éppen 
mára hivatta be az intézetbe a Bertuska 
nagybácsiját! 

Blazsek: Hü! Erről a Csöpi egy szót se 
szólt! . . . No, akkor nagy illanás! Csak be-
szélek a Bertuskával, aztán megfújom a 
szirénát és már itt se vagyok! 

Melinda (bejön): A ! . . . 
Blazsek: Most már fú jhatom!. . , 



Melinda: Ha nein tévedek, Herr Saszpa-
nek!?. . . 

Blazsek: Jawohl, Gnädige.. . (Magában.) 
Észnél légy, BlazsekI Drei Schritt von De-
bella! . . . 

Melinda: Boldog vagyotk, hogy megis-
merhetem!... De miért ez ünnepi dísz? 

Blazsek: Tudja, én vagyok a budakeszi 
önkéntes tűzoltóktól a tiszteletbeli főpa-
rancsnok és ma avattunk fel az új spric-
celő! Én mondtam egy beszéd!... Min-
denki zokogta! 

Melinda: Olyan szép volt? 
Blazsek: Nem, hanem közben leégett egy 

csomó ház! Na, wissens.. . mit .röhög-
tünk! . . . Tűz után átmentünk Pomázra a 
búcsúra. Hoztam magának is egy búcsúfia, 
egy mézeskalácsos szivecske, közepén a fel-
írás: »Csak a tied!« (Átadja.) 

Melinda: 0, köszönöm! Ezért kap egy 
puszit! 

Blazsek: Akkor inkább adjon vissza a 
szivecske!... Na, de ;hol van a Bertus-
ka? .... Én jöttem őt meglátogatni meg. 

Melinda: Azonnal küldöm. De előbib né-
hány szót szeretnék beszélni a kislányról, 
aki bizony nagyon hanyag. Főleg tornából. 
Már pedig nálam a legfontosabb: a mell, 
a kas, a homor és a donubor! 

Blazsek: Azt látok, hogy magánál a dorn-
borra sok van adva! 

Melinda: Nézze meg a többi növendéket! 
(A háttérben kuncogó Loncira és Sárira 
mutat.) Micsoda kisportolt izmok! Vagy 
itt vagyok például én! Nézze ezt a kispor-
tolt kart, u r am! . . . 

Blazsek: Magát hagyok leégni! Sietek, 
mert indul a vicinálisom! 

Bertuska (belép): Igaz, hogy itt van a 
Tóni bácsi?. . . 

Loncl ioldalbalökí): Te szamár . . . ez a 
Blazsek!... 

Melinda: No, már itt is van a kislány!... 
Pirnitzer, csókoljon kezet a bácsi lr/HinnVt 

BlaZsek (csókra nyújtja a kezét): Mit 
hallok, te kis haszontalan . . . elhanyagolsz 
a torna? 

Melinda: Nagyon kérem, Herr Saszpa-
nek, beszéljen egy kicsit E lelkére a kis-
lánynak. (Bertuskához.) Pirnitzer, én most 
egyedül hagyom magukat; remélem, hogy 
ezek a sorsdöntő percek üdvös hatással 
lesznek a maga fejlődésére!... 

Bertuska: Én Js remélem! 
Melinda: Lányok, előre!. . . A viszontlá-

tásra, Herr Saszpanek! (El.) 
Blazsek: Auf Wiedersehn, Frau Tötössy! 
Bertuska: Blazsek úr, maga ' egy hősi 

Csak az a kár, hogy nem miattam szökött 
be! . . . 

Blazsek: Hanem ki miatt? 
Bertuska: Hanem Gingi miatt! Miért 

tagadja? Talán már nem szerelmes bele? 
Blazsek: Azt nem lehet mondani. . . de 

Blazsek II. egy okos fiú. Láttam, hogy Gin-
ginéi le van eresztve a rolló, hát hamar 
kerestem magamnak egy másik üzletet. 

Bertuska: És talált? 
Blazsek: Mi az, hogy! Van más fiatal 

anyag is a világon! Pláne ilyen kis pur-
tyiban! . . . Mert jegyezd meg. drágaságom, 
.hogy nálam csak az ilyen kis purtyik jö-
hetnek számításba! A Brünliilída-anyagot 
átengedem a Braunnak! 

Bertuska (rajongva): Szóval én kis pur-
tyi vagyok??).... Blazsek úr, magának 
meg kellene nősülni! 

Blazsek: Ezt mondja apám is, a Matvi! 

Nősülj meg csak fiam, Laci! Azt hiszem, 
az is lesz a vége! Old boy vagyok m á r . . . 
ideje, hogy lemenjek a pályáról s legfel-
jebb a saját kapumat védjem egy kis csa-
ládi házban. 

Bertuska: Van! Budakeszin! A Tóni bá-
csitól kapom hozományba!... Blazsek úr, 
szereti maga a gyermekeket? 

Blazsek; Ugyanis? 
Bertuska: Ugyanis az olyan szép lenne! 

Blazsek II. már van. Sorba jöhetnének 
Blazsek I I I . . . . IV . . . . V. . . 

Blazsek: Elég! Stop! . . . ötre meg kell 
állni! 

Bertuska: Blazsek úr! Ha maga elvesz 
engem, a Tóni bácsi kijárja, hogy tényleg 
maga lesz Budakeszin az önkéntes tűzöl tó-
főparancsnok. 

Blazsek: Mivel jár az? 
Bertuska: Hát sisakkal! Mint Lohengrin! 
Blazsek: Azt tudom! De milyen jövede-

lemmel? 
Bertuska: De Blazsek ú r . . . az tisztelet-

beli állás! Legfeljebb belevésik a nevét a 
pumpába! 

Blazsek: Nekem ne véssék be a nevemec. 
Havi ezer pengőn alul én nem spriccelek! 

Bertuska: 
Asz én babám ed önkéntes 
Tüszoldó! 
A fején van ed sapka, mely 
Szép pordói 

Blazsek: 
Már olvasták talán a 
Friss Zújságpól, 
Mi csak kadarka spriccolunk 
A punpánkpól! 

Ketten: 
S míg a tűz ég, 
A jó panda szól: 

Refrain: 
Vigyázz, ha mész nach Pudakész, 
Ott mindiar létv ed túrra kész, 
Mert Náncsival in Pudakész 
Te cepperlizni mész. 
Od van ed híres drompitás. 
Ki furtunfurtum drompitász 
S ba cufallweisz nem drompitász, 
Hád összedűl a hász. 
A supfniban a kocsis-por 
TJd folik, mind a visz 
És reggel hattól hupfolunk 
Bisz másnap este tísz. 
Vigyázz, ha mész nach Pudakész, 
Ott mindig légy ed túrra kész, 
Mert Náncsival in Pudakész 
Te eepperlizni mész! 

Bertuska: 
A múltkor égett nálunk 
Egy ti82nó ól. 
Hát tepertő lett mind a nolc 
Tisznóból! 

Blazsek: , / 
S mert bedugult a pumpán 
Elől a luk, 
Hát hátulrúl a kadarkát 
Kiszaufoltuk. 

Ketten: 
S tűz után • 
Azt a tánc táncoltunk: 

Refrain: 
Vigyázz ha mész . . . (stb.) 
(Utána vicces tánc; majd mindketten el.) 

Gyurka (jön, Gingivel csókolódzva). 
Gingi: De Gyurka . . . elég már! Sportem-

ber, az fegyelmezni tudja mágiát! . . . 
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Gyurka: Drágám. . . ki tudia, mikor lesz 
itt megint tatarozás?!.., Gingi! ígérd meg, 
hogy nem flörtölsz a báréval! 

Gingi: Szép kis szobaifestő vagy! Folyton 
az öirdögöt fested a falra! (Csók.) 

Blazsek (jön B er tuskával. Észreveszi az 
ölelkezöket): Figyeled, kisangyal? Az ábra 
nem rossz! Jöhet a kopirozás! (Csókolja 
Bertuskát.) 

Gingi: Blazsek.. . mit látok?. . . Meg-
csalsz. 

Blazsek: Á . . . csiak egy kis légköri za-
va r ! . . . Londont nem tudtam fogni; hát fo-
gom Budakeszit! 

Braun (jön Loncival; utána Lali és Dódi 
— Sárival): Lógás, fiúk! ötre kint kell lenni 
a tréningen! 

Blazsek: Hol van Csöpi? 
Lonci: Festi a Melinda szobáját. 
Lali: Most ne a Csöpi vei törődjetek; majd 

utánunk jön. Szedjünk össze létrát, ron-
gyot!. . . 

Bertuska: Csak halkan, hogy Melinda ne 
vegye észre! 

Gingi: Nyugodtan námolhattok. Én addig 
ütöm a zongorát. Úgyis órám lesz. 

Blazsek (Bertuskához): Csókollak, kis 
prutyi! 

Gyurka (Gingihez); Gingikém, csak arra 
vigyázz^ hogy haza ne vigyenek a meccsig! 
Akkor minden rendbejön! (Megcsókolja s 
indul az erkély felé.) Addig még üzenek! 

Gingi (közben kirakta a kottát; most ská-
lázik s utánakiált): Ne kővel üzenj, hanem 
kaviccsal. Félek a tipliktől! (Hangosan 
veri a zongorát.) 

Fiúk (összeszedik a holmikat, búcsúznak 
a lányoktól s az erkélyen át eltűnnek). 

I. 
Gingi: 

Minden reggel 
Minden délben 
Minden nyáron i 
Minden télen 
Folyton ez az utálatos skálázás 
Folyton Mozart, 
Folyton Schumann 
Kován, Cserni, 
Mollban—-Durban 
Ez is szép, de az én muzsikám már más! 

Refrain: 
Van egy zon-zon-zon-zongorám 
És azon játszom óraszám 
Schuberteket és Brámsokat 
Arn amikor nem figyelnek rám sokat 
Nigger zon-zon-zon-zongokat. 

(A refrain végén megjelenik Csöpi.) 
Csöpi: Hol vannak a fiúk? Senkit se lá-

tok. 
Gingi: Elmentek a tréningre. Maga hol 

volt ilyen sokáig? 
Csöpi: A Melinda nem engedett! el. Nem 

voltak elég gömbölyűek a pettyek . . . Tudja, 
milyen rémes az, ennyi lány közt pettyet 
festeni?! 

Gingi: Tudok ennél rémesebbet is. Cserny-
ettidöt játszani, mikor az ember szerelmes! 
(Folytatja a második strófát, de Csöpivel.) 
(Duètt.) 

IL 
Csöpi: 

Pardón. hogy most molesztálom, 
Van egy szerény indítványom, 
Most talán a négykezesre térjünk át! 

Gingi î 
Üljön mellém 
Kérem, tessék! (Csöpi melléül.) 

JátssEunlk egy kis négykezeskét 
Variáljuk kicsit ezt a jó témát: 

Refrain: 
Van egy zon-zon-zon . . . (stb.) 

(Utána tánc s — el.) 
Cheswick (jön a Pedellussal. Fején magas, 

árvalányhajas matyó-kalap, előtte matyó-
kötény, vállán csikóbőr-tkulacs. Enyhén spic-
ces). 

Pedellus; Aí-onnal szólok Gingi kisasz-
szonynak. (Indul.) 

Cheswick: Várjon, várjon, bolond szolga, 
ne siessen . . . (Visszahúzza.) Előbb küldje 
ide nekem a missis Tötössyt! (Pedellus in-
dul.) Várjon! (Kotorászik a zsebében.) Van 
magának gyereke? 

Pedellus: Van, kérem. 
Cheswick : Itt van egy pengő. Vegyen neki 

szivart. 
Pedellus (mosolyog): Szivart, egy három-

hónapos gyereknek? 
Cheswick: Mi az? Vitatkozik velem? . . . 

Most már nem kap egy vasat se! 
Pedellus (vállatvon s beszól az ajtón): 

Nagysága kérem, itt a skót! (El.) 
Melinda (jön): Isten hozta, Cheswick úr!... 

Amint látom, remek hangulatban! 
Cheswick: Hát a hangulat az ,first class, 

csókolom kezét! A báróval most jöttünk 
vissza a motyóktól ! 

Melinda: Mi az a motyó? 
Cheswick: Hát ahol az a sok kézimunka 

terem. 
Melinda; Ja, matyói . . . Mezőkövesden 

voltak?!.. . 
Cheswick: Ott igen. Ügyes emberek ezek 

a motyók!. . . Én nem is tudom, hogy csi-
nálják? . . . Elültetnek egy spulni cérnát s 
kikel egy abrosz!.. . El is határoztam, hogy 
veszek ott egy kis földet s ágyteritőket ter-
melek rajta. 

Melinda; Maga egy kicsit a pohár fene-
kére nézett, mister Cheswick... Persze, én 
eszébe se jutot tam!. . . Pedig milyen szép 
estét töltöttünk a múltkor abban a budai 
kiskocsmában, emlékszik? Fiatal libát ren-
delt nekem.. . 

Cheswick: Gondoltam legalább a liba le-
gyen fiatal. 

Melinda: Aztán elvitt sétálni a Várba . . . 
Leültünk egy padra a bástyán . . . 

Cheswick: A halászó macska bástyáján . . . 
Melinda: Csillagos éjszaka volt. Maga 

fogta a kezemet... fejét csendesen a vál-
lamra hajtotta és lehúnyta a szemét. Mondja 
mire gondolt akkor, Cheswick úr? . . . 

Cheswick: Arra gondoltam, hogy egy 
garnieriunig is elég lett volna a libához. 

Melinda: A . . . magával most nem lehet 
komolyan beszélni! 

Cheswick: Dehogynem!... Mit gondol, 
mért Vaígyok én már két hete Budapesten? ... 
Megmondom: maga miatt! 

Melinda: Ugyan menjen! . . . Azért van 
itt. hogy a Gingi ügyét elintézze! 

Cheswick: Sajnos, az nem olyan könnyű. 
Melinda: Miért? A báró nagyo® szimpati-

kus és nagyon vagyonos úriember. 
Cheswick: Tudom! 
Melinda: Honnan? 
Cheswick: Tíz pengőbe került az infor-

máció!- Nem iis itt a !baj!.. . Én nem isme-
rem ki magam ezzel a két fiatallal. Rejté-
lyesen viselkednek!... Ha megkérdezem a 
bárót, hogy hogy szöktette el Gingit, úgy 
hallgat, minit, a paradicsom a konzervben. 
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Ha Gingit kérdezem, változatosság kedvéért: 
he"beg és dadog, nem akar színt val lani! . . . 
D© én nem várok tovább! Ma kiugrasztom 
a nyúlat .a bdkorból! 

Melinda: Ne beszéljen!... S hogyan? 
Cheswick: Hát a tervem, az remek! Azt 

fogom mondani Ginginek, hogy holnap 
hazautazunk Londonba. Ha beleegyezik: 
nem komoly a szerelem; de ha tiltakozik 
és itt akar maradni, alkkotr üsse kő: nem 
állok a 'boldogságuk ú t j ába ! . . . Aztán mi 
kettőnkre kerül a sor! 

Melinda (boldogan): Cheswick úr, csak 
M gondol arra, hogy . . . . 

Cheswick (ünnepélyesen): Melinda nagy-
sám, én éreztem, tudtam, hogy Pesten ösz-
szelkerülök egy csinos, bájos, okos, aranyos 
teremtéssel... 

Melinda (m. f.): Cheswick: ú r ! . . . 
Cheswick: Istenem hát tévedtem! 
Cheswick: 

Dacára, hogy skót vagyok, 
Mindenkinek fórt adok, 
Akkor, miikor én mulatok. 
Ju, ju, ju. 

Melinda: 
Hallja maga kis hamis, 
Beletüzél engem is, 
Rögtön dudát hozatok. 
Ju, ju, ju. 

Cheswick : 
Refrain: 

Szól a dudu. szól a dudám, 
Senki se du-dudiál jobban tán, 
Wiszkit is fizetek holnapután, 
Űr vagyok, de ma ne számíts rám! 
Rendelheted akár ezt, vagy azt 
Egy kicsit fogaimhoz verem a garast, 
S már hozatom is én azt, ami kell. 
Meirt — úgy-e kicsikém' — tudom: 
Úgyse fogadod el! 
Szól a dudu, szól a dudám, 
Senki m du-dudiál jobban tán, 
Wiszkit is fizetek holnapután, 
Űr vagyok, de ma ne számíts rám! 

n . 
Cheswick: 

Akármilyen jó dolog, 
Amíg lehet, spórolok, 
Még a kurjantásomiban is én. 

Melinda : 
Hallja, maga víg nagyon, 
Ha folytatja, itt hagyom, 
Kegyedet a dal közpén! 

Refrain: Szól a du d u . . . (stb.) 
• (Utána tánc 8 mindketten el.) 

Báró (és Gingi jönnek). 
Gingi (kezében nagy rózsacsokor): Milyen 

kedves a báró ú r ! . . . Ez már a második 
csokor! Nem túlzás ez? 

Báró: Ne rontsa el az örömömet. Sivár 
agglegény életemnek éz ia legüdébb (korsza-
k a ! . . . Szinte gyereknek érzem magam. 
Mindennap iskolába járok! 

Gingi: Még hozzá leányiskolába... (Nevet.) 
Báró: Jó, j ó . . . Csatk nevessen! Ilyen 

őszülő halántékkal leányszöktetőt játszani, 
csakugyan mulatságos lá tvány! . . . De mit 
csináljak, mikor olyan jól esik! (Borítékot 
vesz elő.) Parancsoljon. A páholy, amit a 
Vasárnapi vízipóló mérkőzésre kért! (Át-
adja.) 

Gingi (a nyakába ugrik)-: Elhozta? . . . 
Maga a legairainyosabb ember a világon! 

Melinda (és Cheswick belépnek). 

Cheswick (játék után): Szervusz, Gingi!... 
Bárókám!.. . (Melindához.) Nincs itt sem-
mi b a j ! . . . Most figyeljen, mindjárt meg-
tudunk mindent!. . . (Gingihez.) Szomorú 
hírt kell közölnöm veled, kislányom! Bú-
csúzz el a báró úrtól, holnap utazunk 
haza Londonba! 

Báró: Cheswidk úr, ezt nem mondja ko-
molyan?! 

Gingi (megdöbbenve): Haza utazni? 
Most?! Ez lehetetlen! 

Cheswick (Melindához): Jól figyeljen! 
(Gingihez.) Miért volna lehetetlen? Már 
meg is váltottam, a jegyeket! 

Gingi (kétségbeesve): Apukám, ezt nem 
kívánhatod!.. . Nekem itt kell maradnom... 
legalább a meccsig. Ez szívtelenség! így 
elszakítani az embert! 

Chesiwck (Melindára ka>csint): Szívtelen-
ség? . . . Miért?. . . Mi azi, ami itt tart té-
ged Budapesten? 

Gingi: Hát ha mindent ajtarsz tudni: a 
szívem!... Vedd tudomásul, hogy szerel-
mes vagyok!. . . Báró úr! Hát szóljon maga 
is! Ha most engem, haza visznek, én beug-
rom a Theimzébe! (Sír.) 

Cheswick (diadalmasan): Well, csak ezt 
akartam tudni! . . . No, ne sírj, te kis csacs-
ka! Nosza raj ta apaszív, szólalj meg! . . . 
Elszöktetek, szeretitek egymást, legyetek 
boldogok! (Hátbavágja a bárót.) Te lurkó!... 
öleld meg a menyasszonyodat! 

Báró (boldogan): Gingi! . . . (Megöleli.) 
Glngl: No, ebbe jól beleestemi 

(Sötét.) 
9 . k ö p 

(Szín: Braun hónaposszobája. — Mikor ki-
világosodik, Braun igéző házikabátban a tü-

kör előtt ülve gyönyörködik magában.) 
Stancingerné (a szobaasszony, a csemegék-

kel megrakott asztalon rendezget). 
Braun: Szóval megértette Stancingerné?... 

Ha a hölgy jön, diszkréten beengedi és egy 
óráig nem zavair bennünket. Az ananászt 
tegye középre! 

Stancingerné: Ananászra van pénze, de 
lakibérre nincs! . . . Különben is tudja, hogy 
nem szeretem, ha mindenféle nőket hoz fel, 

Braun (ordít): Ezt kiikérem magamna'k! 
Ez a hölgy egy menekült orosz grófnő! It t 
ismerkedtem meg vele a Murányi-utcában. 

Stancingerné: Szép kis grófnő, ha magá-
hoz menekül. Meg van a véleményen! 

Braun : Gonosiz lélek! örüljön, hogy a sors 
összehoz két l'yen fiatalt! 

Stancingerné: Bár a házbért hozná össze! 
Az is ilyen fiatal! (Csengetés.) 

Braun: Ne morogjon! Nyisson ajtót! 
Stancingerné (el): Megyeik! 
Braun: Mért jön a nő ilyen korán? . . . 

(Köhint, fúj magára. — Kábító csábpózba 
helyezkedik.) 

Lali (sietve jön): Szervusz. A többiek 
még1 nincsenek itt? 

Braun (elképedve): Miféle többiek? 
Lali: te nem tudod? Gyűlés van! 
Braun: Hol? 
Lali: Itt nálad! A Blazsek hívta össze a 

Gingi ügyéhen! Azt mondta, hogy a te 
sz/vbád a legalkalmasabb. 

Braun (dühöng): MeghülyüHetek?! En 
egy nőt várok! Azonnal takarodj ki! 

Dódi (Pufival be): Szervusz! Megkezdő-
dött a gyűlés? 
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Braun {ordít): (Nincs gyűlés! Micsoda 
disznóság ez?! Ide csődíteni az emberéket! 
Könyörgöm, menjetek el! Minden pillanat-
ban jöhet a Malvin!. . . 

Pufi: Miféle Malvin? Ide nem jöhet senki! 
Itt gyűlés van! 

Blazsek (Csöpivel és Gyúr kával izgatottan 
be, nem is törődnek Braunnal). 

Csöpi: Legjobb, ha .azzal kezdjük, hogy 
én világosan elmondom & helyzetet. 

Blazsek: Ugy van! Kevés duma! Rögtön 
a tárgyra! (Az asztalhoz megy s enni kezdi 
az ananászt.) Kedves a Brauntól, hogy 
élelemmel vár bennünlket. Egyél Gyurka! 

Braun (kikapja Blazsek kezéből az ana-
nászt): Ne nyúljatok az ananászhoz! Ezt a 
Malvinnak vettem! (Sír.) Három hete fő-
zöm . . . végre (megígérte, hagy feljön s 
akikar gyűlés van ! . . . 

Gyurka: Kérlek, Braun, ilyen komoly 
percekben ne gyere ilyen csekélységekkel, 
mert kénytelenek leszünk távozásra .kény-
szeríteni! . . . 

Braun: Távazlásra?! A saját lakásomban?! 
(Zokogva az asztalra borul.) Malvin! Mal-
vin! 

Blazsek (csenget): Csend!... Csöpié a szó! 
Csöpi: H'át kérlek, a tényállás a követ-

kező: Telefonált a Bertuska: mister Ches-
widk 'kijelentette, hogy a bárónak el kell 
venni Ginigit feleségül! 

Gyurka: Rémes! Hát hogy egyezhetett 
ebbe bele Gingi?! Méirt nem mondta, hogy 
engem szeret?! 

Csöpi: Te buta! Hát nem te kérted, hogy 
ne szóljon a fatternek a meccsig!? Ha til-
takozott volna a báró ellen, rögtön hazia 
vitték volna. Londonba! 

Blazsek: Ügy van! Mit izgulsz?! Mond-
tam, hogy van egy remek ideám! Minden 
rendbe fog jönni. A Black-Bottom bárban 
ma kezdi meg a vendégszereplését a Kő-
l'össy Mira . . . 

Lali: A báró a barátnőjével szakított 
Nizzában! 

Blazsek: Hiába szakított. Mira még min-
dig szerelmes a báróba! . . . Es itt van a 
Blazsek tippje!! Gingi é» a báró háziasságát 
csak a M irtával lehet megkontreminálnl! 

Fiúk (összevissza): Ertem m á r ! . . . (Re-
mek! . . . Is teni! . . . 

Blazsek: Ide vigyázz, apuskám! Este be-
mész a bárba. Leülsz a Mirával egy pohár 
pezsgőre. Felkelted a féltékenységét. El-
mondod neki, hogy a báró feleségül akarja 
venni Gingit. Mira felbőszül. Elrohan la 
báróhoz. Irtózatos botrányt rendez. Mire 
OhesWicknek el megy a kedve a bárótól! 
(Diadalmasan.) No?!. . . Milyen tipp?! 

Mind : Nagyszerű ! 
Gyurka: Hülyeség! 
Blazsek: Hogy-hogy hülyeség? 
Gyurka: Ott kezdődik, hogy én nem me-

gyek el a Blaek-Bottomba! Életemben nem 
voltam ilyen erkölcstelen helyen. Folyton a 
kondícióról prédikálok s pont én dőzsöl-
jclk egy bárban! . . . Nem!! 

Blazsek: Egy-két pohár pezsgő nem dő-
zsölés! Az semmi! 

Gyurka: Neked! De én nem bírom az 
italt. Tavaly Szilveszterkor megittam egy 
pofhár tojtfskonyakot s az egésiz évemet el-
rontotta. Én még a málnaszörptől is szédü-
lök! . . . Elmegyek holnap a Mira laká-
sára! 
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Blazsek: Holnap, az késő! Mia este kell 
cselekedni! 

Csöpi: Szívtelen fráter! Elszöktetni Gingit 
azi jó volt?! 

Lali: Elcsavarni a fejét! Magadba bo-
londítani! 

Pufi: Persze, mosit vízben hagynád! 
Dódi: Ilyen alakkal játszom én egy csa-

patban! 
Mind: Pfuj, pfuj', hajrá! 
Gyurka (gyámoltalanul): Hát mi csinál-

j ak? . . . Mit íakartok tőlem? 
Blazsek: Azt, hogy életedben egyszer férfi 

légy! Es ne hagyd, hogy a szerelmedet le-
csapják a kezedről! 

Braun (elaludt. Almában nyöszörög): 
Malvin!. . . Malvin!. . . 

Blazsek: Gondolj Gingiire! A szőke ha-
jára . . . a kék szemére... az édes kis pru-
tyi a l ak j á r a . . . És. arra, hogy mindez egész 
cakunpaklk tied leszi a meccs után! 

Gyurka (nagy elhatározással): Rendben 
van! Elmegyek! 

Blazsek: így beszél egy frejjer! . . . Hát 
akkor én értesítem a Mir&t! Éjfélkor pe-
dig a Blaok-Bottomiban találkozunk! A gyű-
lést bezárom! (Szétosztja a zsardinettó ma-
radványait.) Ez a tiéd . . . ez a tiéd . . . Me-
hetünk! (Mind elmennek.) 

Braun (nagy horkanással felébred. Ijed-
ten mered az üres asztalra): Szent I s ten! . . . 
(Kiált.) Stancingerné! 

Stancingerné (be): Mi az? Mit óbégat? 
Barun: Hol a zsardinettó? 
Sancingerné: Blazsek úr megette! 
Braun: És hol a nő? 
Stancingerné: A Blazsek úr e lvi t te! . . . 

Azt mondta nelki, hogy Braun úr már 
nem fogad. 

Braun (a fejéhez kap): Gazember!! (Ha-
nyat esik s elterül háttal a földön.) 

(Sötét.) 
10. köp 

(Szín: a »Black-Bottom« bár belseje. Fé-
nyes lokál. Világítási hatások, melyek a 
sötétségből fokozódnak lassan felfelé. Tele 
vendéggel. Frakkosok és nagyruhás höl-
gyek. Mira fenn áll a lépcső tetején, remek 
revűkosztümben. Mellette jobb és balfelől a 

lépcsőkön a görlök.) 
Mira: 

Hölgyek, urak, bocsánatot kérek, 
Egy kissé furcsa lesz ez az ének . . . 
Lesz, aki majd cinikusnak vádol, 
Hogy így beszélek a tisztelt holdvilágról: 

Refrain: 
Holdfény, 
Nem kell a szerelemhez, 
Ez így van m'ár ma 
Hawaiba, 
Mely a szerelmes álmok álmla, 
Hol ia legényt a párja várja. 
Holdfény, 
Nem kell a szerelemhez. 
Romantikára 
Hawaiba, 
Jobb, ha leszáll a néma tájra, 
Fekete szárnyú éjnek árnya. 
Pálmák 
Alól dalolva cseng ta szív gitárja 
És a csók melódiája, 
Száll a sok virágos ágra. 
Holdfény, 
Nem kell a szerelemhez, 



Ez így van máma 
Hiawaiba. 
Minek a hold; vil'ágos ténye, 
Mikor a csók csak nagy sötétbe jó. 

(Ének után taps a vendégektől.) 
Blazsek (Gyurkával páholyban ül): Hát 

csak el ne felejtsd! Jól felheccelni Mirüát! 
Hogy botrányt csináljon! Ha vam valami 
baj, ott vagyok, alhol a pia és a/ szendvi-
csek! (El.) 

Gyurka: Rendiesek! 
Mira (lejön a páholyokhoz s üdvözlés 

után leül Gyurka mellé): Hát halljuk, ked-
ves centercsatár ? Azt mondtáJk, hogy va-
lami fontosat akar közölni velem! 

Gyurka: Igen, bérem! (Mohón bámulja 
Mira dekoltázsát.) Tudniillik arról van szó, 
h o g y . . . 

Mira (miután a pincér töltött nekik a 
pezsgőből): Talán igyunk előbb!. . . (Fel-
emeli a poharát, koccintani akar.) 

Gyurka: Ne tessék haragudni, művésznő, 
én szeszes italt nem iszom! 

Mira: No . . . egy pothár pezsgő igazán 
nem árthat! 

Gyurka: H á t . . . éppen csak egy kor-
tyot . . . (Iszik; kidüllednek a szemei.) Eiz 
erősebb, mint a tojáskonyak! 

Mira: Mint egy k i s f i ú ! . . . (Hátradőlve 
cigarettázik.) H'át halljuk, vizipóló csatár 
úr, mi a baj? 

Gyurka: Kérem, egy kinos ügyről van 
szó. Tetszik ugyebár ismerni a mi elnökün-

¥ ket, & Szirmay .báró urat? (Elneveti magát.) 
Milyen hülyéket kérdezelk! Hát persze, hogy 
tetszik: ismerni, Ihisz a barátnője tetszett 
lenni sokiáiig! . . . (Vigyorog.) Mondoon, hogy 

^ nekem nem szabad inini!.. . 
Mira (élvezi): Hiszen még nem ivott 

semmit! 
Gyurka: Nekem már a szaga; is elég. 
Mira: Hát mi van Szirmay báróval? . . . 
Gyurka: Kérem, én most elmondok min-

dent. Még azt se bánom, ha ezzel felhec-
celem a művésznőt és a legnagyobb 'bot-
rányt fogja csinálni! . . . Tessék tudomásul 
venni, hogy az ön /bárója egy angol kis-
lánynak udvarol és el akar ja vennii felesé-
gül ! . . . (Szünet.) Hát mit tetszik ebhez 
szólni?! 

Mira (egyszerűen): Semmit! 
Gyurka (elképedve): Semmit!? 
Mira: Botránnyal a bárónál semmit sem 

lehet elérni! Két hete Nizzában olyan bot-
rányt Tendeztem, hogy összeszaladt a szál-
loda s mi lett a vége?. . . Szó nélkül haza-
utazott! . . . 

Gyurka (kétségbeesve): Szóval nincs bot-
rány? (Feláll.) Hát akkor én megyeik . . , 
Kezét csókolom!... 

Mira: V á r j o n ! . . . Hova siet? 
Gyurka: Késő van, le kell feküdnöm. Al-

mos is vsisryok... 
Mira: Üljön csak vissza, f ia talember! . . . 

Maga gyanús nekem! . . . Nincs magának 
valami köze aibihoa az angol kislányhoz? . . . 

Gyurka (dühösen): Dehogyis nincs, ké-
rem! Én vagyok az aikit a báró kiütött a 
nyeregből! Ési most vége az egésznek! 
(Isiik.) Pedig ha tetszene látni azt a Ikis-
l á n v t . . . 

Mira: Szép? . . . Szebb, mint én? 
Gyurka (nézi): Nem . . . Nem szebb!. . . 

Fiatalabb! 
Mira (kacag): Köszönöm! 

Gyurka : Valami rosszat mondtam ! . . . 
A . . . nem szabad nekem inni! 

Mira: És m o n d j a . . . a nő is viszontsze-
reti magát? 

Gyurka: Természetesen! 
Mira: Honnan tudja? 
Gyurka: ö mondta! Délután beszéltem 

vele. 
Mira; Magát szereti, de közben elfogadja 

a báró udvarlását!? . . . Szerintem ía kislány 
egy kacér teremtés, aki csak. ugrat ja ma-
gát! . . . 

Gyurka (megdöbbenve): Azt tetszik gon-
dolni? . . . (Kétségbesve iszik.) Az ki van 
zárva! Szegényke most is rám gondol . . . 
Rágja a. párnát és s í r . . . 

Gingi (á tempó be Szirmay báróval és 
Cheswickkel a bárba). 

Gyurka (kezéből kiesik a pohár; rájuk 
mered). 

Mira: Mi történt? 
Gyurka: 0 . . . o . . . o t t ! . . . ök azok! , . . 

A báró és Gingi! 
Mira (gúnyosan): A párnát rágja és 

sír! . . . Hát én nem akarom magát felhec-
celni. de csodálkoznám, ha nem a legna-
gyobb botrányt cs inálná! . . . Persze ehhez 
nem elég férfias! 

Gyurka: É n ? . . . (Duhaj módra.) Főúr! 
öt üveg tojáskonyakot és egy szivart! 

Pincér (Gingiéket egy felvirágozott pá-
holyba vezette). 

Gingi (báróhoz): Mért tiltaíkozott maga 
ez ellen a lokál ellen? Hisz ez egy remek 
hely! (Felveszi a műsort.) Műsor is Van! . . . 
(Olvassa.) Kőrössy M i r a . . . 

Báró (savanyúan): Ismerem az egész mű-
soriát! 

Gingi: Ja j , én nem bírom tovább! Jöj-
jön táncolni! 

Báró (elmegy Gingivel a parkettre). 
Pincér: Parancsol, miszter Cheswick.. 

kitűnő skót viszkinlk van! 
Cheswick: Az gyenge! Küldjön barackot 

és utána pezsgőtl Ma nem; spórolunk. Az 
ember az életben csak kétszer ad ja férjhez 
a l ányá t ! . . . I t t van 10 pengő, ossza el! 
(Nyújtja, de meggondolja.) Illetve várjon 
e s a k . . . adja vissza a tíz pengőt. I t t van 
egy pengő — szorozza m e g ! . . . 

Pincér (El.) 
Gyurka: Pa rdon! . . . Blazseöd . . . 
Blazsek (jön; megáll Miráék páholyánál): 

Mi van, apa? 
Gyurka (dühösen a parkettre mutat): Az 

van. apa! 
Blazsek (észreveszi Gingit; megdöbbenve): 

Gin,gü.. . Műsoron kívüli szám! (Parkettre 
rohan.) Pardón! Szabad kérnem! (Elkéri 
Gingit.) 

Gingi: Nini, a Blazsek! 
Báró: Mi ez, te itt trenírozol? Remélem 

a többiek nincsenek itt? 
Blazsek (kínban): Dehogy vannak! Én is 

csak hivatalos ügyben! A cslapat összeállí-
tását akarom megbeszélni. 

Báró: Jó kifogás! No csak táncoljatok! 
(Visszamegy a páholyba.) 

Blazsek (halkan Gingihez): Az istenért, 
mért jöttetek pont ide? 

Gingi: Nem én . . . a papa akarta. 
(Ezalatt a közönség felismerte Blazsekct. 
Felkiáltások hallatszanak: i>Nézd a Bla-
zsek.'« . . . »Halljuk B^azsekot!« . . . -»Szó-

tó . . . szóló!« . . .) 



Blazsek: Átkozott népszerűség! (Magú-
ban.) Már alig vártaim, hogy szóljanak ! 

I. hang: Brávó BlazseikI Nem hoztál haza 
gólt Londonhói! 

Blazsek: Gólt azt nem! De hoztam va-
lami mást . . . illetve hoztunk! . . . Megen-
gedik! . . . Miss Gingi Oheswiek From 
London, Mister Blazsek From Csilkágó, 
street Nefelejts! . . . We Will present to 
you, the new dance: Black Walk! Please, 
sir! . . . 

Gingi: Szent Isten, a Gyurka! Blazsek, ki 
az a nő! 

Blazsek: A foáiró (barátnője. A te érde-
kedben vannak együtt . . . 

Gingi: Az én érddkemben! . . . 
Blazsek: No gyere, indíts! 
Blazsek: 

Mikor legyőzte 
A miszter Lamint 
Amerikában Ruzvelt, 
Divatba jött egy 
Különös ú j tánc, 
Mitől a szívem megtelt. 
Közel a farsang, 
Mikor e tánc már 
Kötelező lesz a bálon, 1 

Te is tudod majd 
— Kicsit nehéz bár — 
De figyeld, hogy' csinálom! 

Refrain: 
This is the 'black-walk 
Ez az a ritmus, 
Mi most kell. 
Amit a Metro-Golwyn 
S a Májer t 
Járnak örömmel! 
This is the ibladk-wailk 
Ahogyan lép a színes nép 
Ahogylan Harlemben I 
A kalard mén 
Negrószívet tép. 
Most hozta Pestre 
A Fox-híradó, 
(Hát) járd minden este, 
Mer' ez a lépés nagyon jó! ! 
This is the black-walk; 
EZÍ az a ritmus, 
Mi most kell, > 
Ajmit a Metro-Goldwyn 
S a Májer 
Járnak örömmel! 

Mira: Ne legyen olyan mamlasz. Udva-
roljon nekem. Az bosszantja őket! 

Gingi: Blazsefk, nézd Gyurkát. milyen 
szerelmesen nézi a nőt! 

Blazsek: Dehogy nézi * szerelmesen! Ész-
nél légy! Az egész az én tippem! Gyurka 
felhecceli a nőt. Az nagy botrányt rendez 
és slussz, kész, pucc paszta! Te imár szabad 
vagy! . . . Erted! 

Gingi: Nem! 
Blazsek: A se baj! Most nincs időm ma-

gyarázni! Folytassuk! 
LOB Angelesben 
Ma már a dzsesszben 
Csak ez az ú j táncdivat jó. 
Ropog a Lemle, 
Akár a zsemlye, 
Mikor e dal fel viharzik ó! 
A Stán a Pánnal 
Minő Iámmal 
Kopogja ezt a zenécskét 

E dalt Sing-Sing 
Rabolk is mind-mind 
A cellafalba bevésték. 

Refrain: 
This is the black-walk... (stb.) (Bla-

zsek és Gingi eltáncolnak.) 
Mira: Hát ez a kislány egyáltalán nem 

látszik bánatosnak. En nem akarom magát 
heccelni, de nem csodálkoznék, ha a legna-
gyobb botrányt rendezné! Ez a kis angolna 
egyszerűen az orránál fogva vezeti ma-
gát! 

Gingi (visszajön Blazsekkél s kétségbeesve 
nézi Miráékat): Blazsek . . . ez a nő nem 
úgy néz fel, mint alki botrányt akar ren-
dezni! 

Blazsek: Főzd a ibárót, d© jó hangosan, 
akkor majd botrányt csinlál! (A páholyhoz 
érnek: Gingi leül a helyére.) 

Szirmay (állott; most mellé ül): Istenien 
táncol, Gingi! 

Gingi: Igazán! Tetszett! Magának táncol -
taiml (Hangosan.) Neked táncoltam kicsi 
szivem! 

Mira: Hallja! . . . Kicsi szívem! Es most 
veszem észre! A virágos páholy! No, kis-
fiú! Magát jól felültették! I t t kéz-fogó 
van! 

Gyurka: Kézifogóí Akkor fogja maga is 
a kezemet. 

Gingi: Blazsek! Fogja a kezét! Mi ez! 
Blazsek: Valami nem stimmel! (Megy a 

páholy felé.) 
Báró: Mi van magával, Gingi! Mért néz 

mindig arra! (Észreveszi Gyurkáékat.) 
Gyurka és Mira! 

Blazsek (Gyurkához): Mi van a botrány-
nyal ! Mért nincs a nő felheccelve! 

Gyurka (ordít): Én vagyofc felheccelve! 
Erted! Ahelyett hogy a körmét rágná; azt 
mondja a bárónak: »kicsi szívem«! . . . 

Blazsek: Te 16. Ezt azért inondja, m e r t . . . 
Gyurka: Nem érdekel! Nem haigyom mla-

gam az orromnál fogva vezetni! Mindig 
mondtam, hogy kacér teremtés! (Ordítva.) 
De ínég mlás nő is vani a világon! 

Blazsek: Ne ordíts! Halkabban! 
Gingi (kiáltva): Végre megtaláltam az 

igazit! . . . 
Blazsek (átrohan, befogja a Gingi szá-

ját): Ne ordítsi! . . . Halkabban! 
Gingi: Aa előbb azt mondtad, hango-

sabban! 
Blazsek: Azóta változott a helyzet! . . . 
Gyurka (a parkett közepére tántorog s 

Gingihez, a báróra mutatva): Azért mert 
ő előbb nyúlt a labdai után!! . . . Hát ez az 
a nagy szerelem!! 

Gingi (előre jön): Maga mer beszélni!! . . 
(Mirára mutat.) Ennél mért nem félti a 
kondícióját!! 

Gyurka: Hazugság volt minden szava! 
Bár hagytam volna magát Londonban! 

Gingi (sír): B'ár haigyott volna London-
ban! 

Báró: Gyurka, mi ezü Csendesebben! 
Gyurka: Ne ints le! Nem vagyunk a pá-

lyán! (Gingihez.) Végeztünk! Érti! Slussz! 
Kész! Pucc paszta! 

Gingi: Maga a puccpaszta! Érti!! 
Báró: Most már elég legyen! . . . Ez a 

hölgy a menyasszonyom! 
Gyurkat Gratulálok! . . . (Mirához.) Jöj-

jön, Mira! . . . Hát szabad nekem inni!! 



Mira: Isteni vele, báró úr . . . (Belekarol 
Gyurkába.) Reváns Nizzáért! Kiegyenlítet-
tem! (El Gyurkával.) 

Blazsek (pózzal): Anyám, én neun ilyen 
botrányt takartam I 

Cheswick (hi ezalatt ivott): Gingi . . . 
mi volt ez? . . . Neon értemi . . . 

Melodráma: 
Báró: Ém azt hiszem, hogy igen! (Oda-

megy Gingihez s csendesen.) Kislány . . . 
mért nem mondta ezt soha?!. . . 

Gingi: Nem mertem. Féltem a papától. 
Meg magát is sajnáltam, hogy olyan szim-
pátikusi mtuki. "Várni akartam a meccsig! 

Báró: Kicsi gyerek! . . . A maguk mecs-
cse era . . . Fiatal sziveik' mérkőzése . . . ahol 
én legfeljebb a bölcs Ibiró szerepét tölthe-
tem fce! . . . (Felemeli a síró Gingi fejét.) 
No, kislány . . . Nézzen rám! . . . Neves-
sen! . . . Es mondja azt, hogy: »Pfuj, bíró!« 

Gingi: Nem mondom! . . . Blazsek . . . 
hogy elrontottál mindent! És még mik lesz-
nek ebből?! 

Blazsek: Mik? . . . Kanadlai ötös ikrek! 
Én garantálom! 

(Sötét.) 
II. k é p 

(Szín: a Töttössy leányintézet bejárata. Va-
sárnap délután. A növendékek sorban áll-
nak a kapu előtt. Melinda izgatottan &za-

I ladgál köztük.) 
Melinda: Készen vamnak? . . . Mindenki-

nek megvan a zászlaja? Pirnitzer, mi aa a 
kereplő a kezében? . . . Nem a terézvárosi 
búcsúra megy, hanem az angol-magyar 

% mérkőzésre!... 
Bertuska: Melinda néni, kérem, még ma 

is veszekedni tetszik velem? . . . 
Melinda: Mi az, hogy ma is? 
Bertuska: Eigy ilyen nagy napon? 
Melinda: Hát jól van. Ha a anagyarolk 

győznek, akkor egy hétig békében 'hagyom. 
Minden azon múlik, hogy hogy fog védeni 
az az izé . . . a Saszpanek II. . . . Megáll-
jon, aziért is' kihúzza még a lutrit! 

Bertuska: Addig, tetszik rám piikkélni, 
míg egyszer fogom magam ési férjhez me-
gyek! 

Melinda: Ha az olyan könnyen menne! 
Még nekem is strapálnom kell magiamat! 

Bertuska: Fiatal lány haimar talál va-
lakit! 

Melinda: OCC! . . . Fiatal! . . . Ne hen-
cegjen a fiatalságával! Vegye tudomásul, 
én már akkor fiatal voltam, miikor maga 
még nem is volt a világon! 

Csöpi (jön): Kisztihand, hölgyeim! Itt 
vannak a jegyek! Nem volt könnyű do-
log! . . . De siessünk, mert nekem fél órá-
val korábbam ott Ikell lennem az uszodá-
ban! . . . 

Lonei: Mit gondol, Csöpi'úr, győzünk? 
Csöpi: Hát . . . őszintén (bevallom, ki-

csit be vagyok gyulladva! . . . Gyurkát na-
gyon letörte, hogy Gingival összeveszett. 
Le is akarta mondani a meccset. Alig tud-
tuk rávenni, hogy játszón. 

Bertuska: Ne félj. Ott vaji Blazsek! Az 
nem fog egy dugót se beengedni! Menden 
tklvédett gólért egy puszit iiSértem neki! 

Csöpi: A fő, hogy szorítsák a hüvelyk-
ujjukat és foa támadunk, kiáltsák a tribü-
nön hogy: Huj, huj, hajrá! 

Lányok (egyszerre): Huj, huj, hajrá! 
(Sötétség.) 

(A Rádió szünjele.) 
Női szpíker: Halló, halló, itt rádió Bu-

dapest I. és a közvetítő állomásiak. Az an-
gol-magyar vízipólóonérikőzés félideje vé-
get ért. Eredmény: 1:0 az angolok javára. 

1 2 . k é p 
(Szín: a magyar csapat öltözője. A fiúk 
piros overallban, magukba mélyedve; le-
horgasztott fejjel ülnek a padokon. Nehéz, 

nagy csend.) 
Báró (elegánsan és vidáman belép): Szer-

vusztok, fiúk. Nincs semmi baj. 
Braun: Semmi. Csak elvesztjük a anórlkő-

zésit! 
Báró: Szamár beszéd! Még van egy fél-

idő! Mindent helyre lehet hozni! Csak ösz-
sze kell szednetek miaga tokát! Braun, egy 
kicsit tempósabban! Nem kell a vízben 
aludni! . . . Te meg Csöpi . . . ne félj at-
tól a nagy angoltól . . . a te technikád 
százszor jobb! . . . (Blaxsekhez lép.) No 
frejjer . . . 

Blazsek: Tudom! Nem kellett volna azt a 
dugót beengedni! 

Báró: Ugyan! Az véletlen volt! Nem ér-
tem, mért vagytok úgy elszontyolodva?! 
A csapat teljesen fitt . . . minden akció 
jól van elgondolva . . . a mozgástok ki-
tűnő . . . Egyetlen egy kis baj van, de én 
már annak is rájöttem az okára. (Már 
Gyurka előtt áll.) És remélem, sikerült 
megtalálnom az orvosságát! . . . 

Gyurka (feláll és ellenségesen): Rólam 
van szó, ugy-e? Nekem akarsz mondani va-
lamit? 

Báró (mosolyogva): Igen. De mivel én-
tőlem aligha hallgatnád meg, hoztam va-
lakit, akitől biztosan meghallgatod! (Ajtó-
hoz siet s kiszól.) Kérem! 

Gingi (skót nemzeti viseletben, sottis-
szoknya, kis félrecsapott sapka stb.; be-
lép). 

Gyurka (s a fiúk felpattannak). 
Blazsek (vigyorogva): Itt a kis prutyi! 

Fogadsz velem, hogy rögtön javul a kon-
díciónk?! 

Báró: Gingi, kérem . . . hát tessék, 
mondja el, mit akar! 

Gingi (körülnéz): Itt, az összes fiúk előtt? 
Blazsek: Indíts, kisanyám! Itt mindenki 

haverod! 
Báró (mosolyogva, lábujjhegyen, nagy 

léptekkel -— el). 
Gingi (remegő hangon): Hát . . . ide-

hallgasson, Gyurka. Én olyan sokat szen-
vedtem két napig . . . Blazsek menj a há-
tam mögé, mert ha látlak, röhögnöm ke l l . . 
de már nem birom tovább, békültünk ki, 
mert megőrülök. A bárónak is megmond-
tam már, hogy hiába vesz el, mert úgyis 
elszökök, mert csak veled, akarok az oltár 
elé menni! 

Blazsek: Nagyon helyes! Én leszek a ko-
ronatanú! 

Gingi: És szedd össze magad! Az is-
tenért! Képzeld el, ha majd lesz egy gye-
rekünk . . . egy édes, parányi kis skót . . . 

Blazsek; Helyesbítek, anyuskám! . . . A 
klapec csak félig lesz skót! Félig magyar 
lesz! Félig szoknya; félig lenge! 

Braun: Félig rosszböff; félig pörkölt! 
Gingi (a fiúkhoz): Haverok! Ne hagyjá-

tok cserben a kis cinkát! Mit fogok me-
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s élni a kis skótnak? Hogy az apja elvesz-
tette az angol-magyar mérkőzést?! 

Gyurka' (megöleli): Ne félj, drágám! . . . 
Nem fognnk veszíteni! 

Blazsek: Kikészítjük az angol manuszo-
kat! 

Csöpi: Pozdorjává verjük őket! 
Braun (ordít): Hol a bíró? . . . Kezdjtük 

már!! 
(Kint sípjel.) 

Z 
Gin,art: Rajta bátran, csak utánam! 
Gyurka: Hej de szép kis kapitány van! 
Blazsek: Vígan várjuk parancsát! . . . 
Gingi: Szól a gyönyörű csatadalom, hall-

gasd hát! 
Refrain: 

Lengeti már 
A lobogót a szél. 
Küzdelemre fel hát 

Ma győzelem a cél. 
Győzni muszáj, 
Ha száz veszély is vár. 
Gyáva népnek a földön 
Nincs hazája már! 

Mind: 
Huj, huj, hajrá, az angyalát, 
Vesszen el ki nem jó barát. 
Lengeti már 
A lobogót a szél. 
Küzdelemre fel hát 
Ma győzelem a cél! 

II. 
Blazsek: Bátorság az van elég itt 
Gingi: Bátorság legyen a célig! 
Gyurka: Győzni máma kötelesség! 
Fiúk: Még ma lehet, hogy borús az ég, 

De szép lesz még! 
Refrain: 

Lengeti már . . . (Stb. — Indulnak.) 
(Sötét.) 

(A rádió szűnjél.) 
Női szpíker: Halló, halló, itt rádió Bu-

dapest I. és a közvetítő állomások. Sport-
híreket adunk! A Magyar Távirati Iroda 
sporthírszolgálata jelenti: az angol-magyar 
vízipóló mérkőzés második félidejének har-
madik percében a magyar csapat kiegyen-
lített. A gólt Károlyi Gyurka dobta. A 
mérkőzés állása: 1:1. 

1 3 . « S 1 4 . k « p 
(Szín: A tribün sarka. Zsúfolva. Gingi, 
Báró, Cheswick és Melinda az első sorban 
ülnek. Fölültük a padokon a leányintézeti 
növendékek sorban, majd a lelkes férfi és 

női nézősereg.) 
Lányok (kórusban): Huj, huj. hajrá! 
MeMndaj Pirnitzer, ne tivöltözzöm, mert 

megsiketűl az ember. 
Báró: No mit, szól hozzá, mister Ches-

wick? Tudunk, mi? 
Cheswick (dühös): Azért mégse fognak 

győzni! 
Báró: Fogad velem? 
Cheswick: All right! Ha maguk nyernek, 

azt kérhet tőlem, amit akar! . . . Több gólt 
nem fognak beadni! 

Lányok (diadalordítással): Gól!!! 
Bertuska (élesen): 2:1 a mi javunkra! A 

Gyurka lőtte! 
Báró: No, mister Cheswlck, rosszul áll a 

fogadás ! 
Cheswlck: Ne legyen olyan fölényes! 

Még hatszor kiegyenlíthetünk! Majd iön a 
mi Hendersonunk, a csoda-csatár! (Melin-
dához.) Hány perc van még? (Izgul.) 

ne 

Melinda: Három! . . . (Kiabál.) Braun, 
ne aludj!! 

Gingi (izgatottan): Megint a Gyurka 
nyúl a labda ütán! Mindig a Gyurka nyúl 
a labda utáni! . . . 

Cheswlck (felugrik s izgatottan): Mi van 
azzal az átkozott Hendersonnal!? . . . Ki 
az a hosszú, sovány, aki mindig leszereli??! 

Gingi (büszkén): Károlyi Gyurka! Mondd, 
papa, hogy tetszik neked ez a fiú? 

Cheswick: Nem ajánlom neki, hogy ta-
lálkozzon velem a meccs után! (Idegesen.) 
Mi ez? Már megint a mi kapunk előtt van-
nak?! Pfuj, bíró! . . . Mért nem lép közbe 
a bíró?! 

Lányok: Tempó Károlyil 
Bertuska (izgul; közben a Melinda fejét 

üti a napernyő végével): Csöpi, a rokonom 
vagy! . . . Ne hozz szégyent a fejemre! 

Gingi: Gyurka, ha szeretsz, most bevá-
god! . . . (Óriási ordítás.) Gól! Szeret! (Ug-
rál (kömében. Az egész tribün ujjong, ölel-
kezik, zászlót lobogtat s kendőt. Sípjel hal-
latszik.) 

Melinda: Vége a mérkőzésnek! 8:1 a ja-
vunkra! (Megöleli Bertuskát.) Soha többé 
nem foglak bántani! Szervusz Pirnitzer! 

Bertuska (leereszkedőleg): Szervusz Töt-
tössy! 

Báró: No, miszter Cheswick, elvesztette 
a fogadást! 

Cheswick (búsan): Ja uram, könnyű ma-
gának! . . . Ha nekem lenne egy Káro-
lylm . . . 

Báró: Lesz magánaíki Is ! . . . Aat mondta, 
kérhetek, amit akarok! Hát én ezt kérem!! 
Egyezzen bele, hogy Glngi a Károlyi 
Gyurka felesége legyen! 

Cheswick: Mi ez?! Megint egy új fiú?! 
Ez a lány egy kékszakállú 

Szpíker (utat tör a tömegen át): Szabad 
egy kis helyet a mikrofón részére!? . . . 
(Hátraszól.) Gyertek, fiúk! 

Gyurka (és a fiúk földigérő meggypiros 
fürdőiköpenyekben, nyakukban törülközők-
kel bevonulnak. A tömeg öleli, csókolja 
őket). 

Szpíker: Kedves hallgatóim! Itt állnak 
mellettem a győztes fiúk. Blazsek mond 
egy pár szót a mikrofónba! . . . 

Blazsek (lihegve): Hát nagyon boldog va-
gyok, hogy győztünk. Fatter, mama . . . 
halljátok a hangomat? . . . És azt tizenem 
a clnkáknak és a frejjereknek . . . 

Szpíker (oldalba böki): Vigyázz, rádió . . 
Blazsek (a mikrofón előtt kijavítja): 

. . . Azt tizenem a lányoknak, meg a fiúk-
nak, hogy nincs semmi baj. Mindig bízhat-
nak bennünk! Kézcsók mama! 

Csöpi: Hol a Braun? 
Blazsek (már eljöitt a készüléktől): El-

aludt a vízben! 
Szpíker (a mikrofónba): Sajnos, a mér-

kőzés hősét, Károlyi Gyárkát nem tudom 
megszólaltatni. (Mosolyogva nézi Gyurkát, 
ki viharosan csókolódzik Gingivel.) Gyurka 
ugyanis e pillanatban az angol-magyar ba-
rátságot ápolja és nincs szívem megza-
varni! 

Blazsek (Gingihez): Gratulálok, gyere-
kek! . . . És csak egyet kérek tőletek. 
Hogyha megiön a kis skót, én taníthas-
sam magyarul! 

Gingi: Még csak az kéne! Az lenne az 
első szava, hogy niros a oaroli! 

FÜGGÖNY 



FEJTORNA Szerkeszti: Grätzer József mérnök 

K E R E S Z T R E J T V E N Y 
Beküldendő: vízszintes 30, 83 és függőleges 2, 7. 

VÍZSZINTES: 
1. Swlít: »Gulliver«-]ében szerep«]; 

ez a név (Vakbetük: M, L, L, I) 
11. Te meg én 
12. Már — latinul 
13. Roisz vajban képződik 
16. Athéni törvényhozó 6» költő 

volt 
17. Lúg —i vége 
18. Három van: nő, him és semle-

ges (névelővel) 
19. Működő vulkán az Antarktisxon 
21. Bulgária fővárosa 
22. Népies helyhatározó 
25. Betű (fon.) 
26. Lepke 
28. Zsírsavak alkohol&iból és éte-

reiből' álló anyag 
29. Pataion társa 
30. Cinikus görög bölos volt 
31. Fél mosl 
32. Páger — mássalhangzói 
33. A realizmus megalapítója ; 

nagy görög bölcsész az ókorban 
34. Egyenlő 
35. Tekintve — franciául 
36. Betű (fon.) 
37. Tanz — vég» 

38. Ősi lőfegyver 
39. Elégtelen 
40. Újpesti sportegylet 
41. Nők visel k 
42. Szarvasfajta 
44. Altatószer 
49. Városházi hivatalnok 
48. Választóhegység Európa és 

Ázsia között 
48. Francia nőnemű névelő 
49. Kilenc — franciául 
50. Betű (fon.) 
51. Dunne, amerikai fUmazínésznő 

keresztneve 
52. Napló a kereskedelmi könyve* 

lésben 
53. Nehéz ellene érvényesülni 

FÜGGŐLEGES: 
1. Garibaldi keresztneve 
2. Természeti szépségéről világ-

hírű tó Olaszországban 
3. Német prepozíció 
4. Danaos király lányainak neve 

(egyesszám) 
5. Latin űdvözlée 
6. Házépítésre használják 
7. Ravaszság, fondorlat 
8. S. O. B. 

Házimunkát végez 
Izomkötő 
Diana mellékneve 
A. I. P. 
Félkarú szobor; a női szépség 
mintaképe — a szobrászatban 
Felkiáltás 
Görög betű 
Halkan fülébe mond 
Név a Bibliából 
Lear (fon.) 
I. S. E. 
Gyönyörű legenda fűződik 
nevéhez 
Római császár volt 
Latin kötőszó 
Az olasz szinésset egy nagy 
alakja 
Hangos — németül 
Alj — vége 
Férje« asszony névvége 
Ich . . . (vagyok — németül) 
Vallásrövidítés 
Táplálék 
Gyakran — németül 
Fém 
0. A. 
Vallásrövidítés 
Csodálkozó mutatószó 
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• R D R 
Rejtvény-detektfvregény 

írta : Mac Allan Hobby Magyarra átdolgozta : Grätzer József 

10. A 
Vad küzdelem volt. A Hillimg-genget si-

került teljesen, meglepni, nem számítottak 
rá, hogy a rendőrség megint megjelenik 
Bill Bottom találkozóján. Sajnos, Bottom 
eltűnt a geng harca alatt, bár ilyen vere-
ség még nem érte a Hilling-bandát. Kilenc 
emberét fogták el sebesülten, hat halottja 
maradt a földön, míg Burton csak könnyű 
sebesülteket számolt össze a rendőrök kö-
zött. 

Egy gengszter, Burton nagy meglepeté-
sére, önként jelentkezett a foglyok közül 
a vallomásra. Maikacsképű, fiatal legény, 
akinek a jobbvállát érte két rendőrgolyó. 
Ted elkészült rá, hogy legrémesobb hazug-
ságokat fogja hallani. 

— Nekem elég volt! — rikácsolta a geng-
szter. — Mióta tudom, hogy a főnök nem 
magunkfajta, jóvérű legény, hanem valami 
sárgahajú leány, azóta úgyis elment a kod-
vem a muriktól! Mert bizony én a Főnököt 
n3m ismerem, alig négy napja jelenik meg 
előttünk, eddig osaifc parancsolgatott; és 
játszotta a láthatatlant. Most még hozzá 
meg is sebesült! Ha belepusztulok, akkor 
is kiköpöm, hol vannak a fészkeik! A leg-
jobb pajtásaim esték el mellettem emiatt 
az őrültség miatt! Ahelyett, hogy meg-
várná, amíg csend lesz és akkor tenné rá 
a kezet Bottom (kincseire! 

Ted Burton elhűlt. Hiszen ez igazat be-
szél! 

— Ml a főnök neve!! 
— Csák a keresztnevét tudom, Sarah. Azt 

mondták odabent, téged akart megölni! Hát 
vezér az, aki ilyen apróságra, se képes! 

Ügy! A geng búvóhelyeit csalkhigyani el-
árulta az elkeseredett gengszter. Hat helyet 
jelölt meg és oda azonnal riadóautóik siví-
tottak fci páncélfedezékkel, (golyószórókkal és 
gázbombákkal. 

A fiatal gengsztert átvitték, a bronxi rab-
kórházba, bár az elnevette magát a nagy 
elővigyázatosságra. 

— Engem ugyan őrizhetnek)! — mor-
mogta. — Úgyis elroppantják a gerincemet 
a fiúk. Mégse bánom. Elég volt a szoknyás 
vezérből! 

Ted nem ment ki a rendőrsági aiufókkal. 
Sejtette, ihogy a kitűnően megszervezett 
geng számít az árulásra ilyen sok fogoly 
közül és messze elkerüli a rendes fésztoet. 
Inkább fokozott figyelemre intette embereit, 
hoary el ne mulassza az ú j jeladást. 

ö maga is bámulta a makacsságot, 
amellyel a geng harcol a Purwey-kin-
csekért. Nem értette sehogysem a dolgot. 

,-induló 
Hiszen szemmel látható, hogy rettentő 
veszteségekkel jár a dolog. Az árulónak 
igaza van, várhatnának! egy ideig. Bár ak-
kor meglenne a másik kockázat, hogy maga 
Bill Bottom kerül rendőrkézre, hiszen va-
lóságos csoda, hogy eddig bujkálhat! 

A Riverside Drive vidékén futott az 
autója, és Ted ezúttal nem maga vezetett. 
Kitűnően célzó, ügyes rendőrt kért az autó-
jára, mióta mind a két (keze sebesült A 
nagy híd előtt vette észre először, hogy az 
utcai olasz muzsikusok nagyon különös me-
lódiát nyekergetnek. 

Bántóan kellemetlen, szakadozott, de friss 
ütemű hangzavar szóit egy nagy harmoni-
kából. Burton tovább intette autóját, csak-
hogy minél (hamarább megszabaduljon a 
fülsértő muzsikától. A parkozó autókat né-
zegette «orra, majd gyanakodva meredt a 
Hudsonon le'futó versenyeveaősökre, bár 
nem volt valószínű, hogy Bottom a spor-
toló tömegek közé is becsempészheti a jel-
zéseit. 

Visszafordulva, a Central-park felé haj-
tatott. Az egyik sarokban néger muzsiku-
sofki zenéje csődített össze némi borzongó 
közönséget és Burtonnak nagyon ismerős 
volt a jazz-módra harsogó 'kellemetlen me-
lódiaféle. 

»Hirtelen . megállította az autóját és fi-
gyelt. Ugyanazok a hangok, amelyeket na-
gyon messze innen, a Riverside Driven 
hallott! Es a négerek fáradhatatlanoknak 
mutatkoztak. Valamivel elviselhetőbb is 
volt a muzsikájuk, mert a jazzütem vala-
mennyire összeolvasztja a legképtelenebb 
hangikávargást is. 

iNem bírt megszabadulni annak a sárga-
hajúlánynak a vakmerő behatolásától és 
támadásától! A gondolatai folyton vele 
foglalkoztak, Kár, hogy nem látta tisztán 
az arcát, háttal volt a világosságnak az 
ablakon! Igaz, hogy ezelőtt is találkozott 
már vele vagy kétszer, de. mindig csali 
nagymesszesógből. Vagy olyan zűrzavar-
ban, amikor nem figyelhette meg. Nyugta-
lanság (kavargott a szívében, azt hitte, a 
zene okozza és bosszankodott. 

Valami az eszébe jutott, bár nem igen ér-
tette, hogyan lehetséges a puszta zenével 
valami üzenetadás. Mégis papírt kapott elő 
és kottázni kezdte a hangokat. Csak har-
madik. negyedük; ismétlésre vette észre, hol 
kezdődhetik tulajdonképpen a furcsa zene-
mű. It t jelet tett papírjába és kiszállt. 

— Ki szerezte ezt a muzsikát, feketék? — 
kérdezte pénzt dobva feléjük. 
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— Nem szerezték ezt, (kérjük szépen! Ez sárga negyeidben;! De később több jelentést 
a Maya-imduló. Yucatan,ból hoztáfki kapott arról, hogy Newyorfk szinte harsog 

Ted Burton habozott. Exotikus muzsikák- a Maya-indulótól. Ez már több, mint 
kai sohase mehet biztosra a a ember. A kínai gyanús, 
muzsikát is mindig fülsértőnek találta a 
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A kis csibész 
9 6 

Gyurka igen fiatal még a dohányzáshoz, 
— de ez csak a buta felnőtteik véleménye, 
ö maga úgy érzi, hogy már egészem jogos, 
hogy dohányozzék. De minden meggyőződés 
hiábavaló, ha hiányzik hozzá az anyagi fe-
dezet. Gyurka elhatározta, hogy ezt a 
hiányt pótolja és dohányzószenvedélyét apja 
cigarettalkészletéből elégíti ki. Viszont az 
apa pedáns és kissé íkiülönc ember volt. Ci-
garettáit nyolc poihánban tartja, melyek úgy 
vaunak felállítva a dohányzóasztalán, mint 
az a képen látható. A sarikokoq. álló tartók-
ban' mindig hat-hat cigaretta van és a köz-
tük levőkben Ikilenc-feiileuc. 

Ellenőrizni is szokta, hogy megvannak-e 

a cigarettái, de Gyurka rájött, hogy ez az 
ellenőrzés csak abból áll, hogy aç egy egye-
nesben levő tartókban levő cigaretták meny-
nyiségét számolja meg, ha az eredmény 21, 
akkor rendbenlevőnefc találja a dolgot. 

Gyurika négy nap egymásután 4—4 ciga-
rettát elcsent apja készletéből, de a meg-
maradt cigarettákat mindig úgy csoportosí-
totta, hogy az egy egyenesben lévő ciga-
retták összege 21 maradt. 

Hogy csoportosította a cigarettákat az 
első napon, hogy a másodikon, a harmadi-
kon és hogy csoportosította a negyedik na-
pon, amikor az eredetileg 60 cigarettából 
már csak 44 maradt. 



1 I * ! k I 5 1 6 I ? 



AZ ÓKOR H E T V I L A G C S O D À J A 
Fejts és áinulj olvasó! Szemed előtt betünkint ra'jzolódik ki az ókor és 

Látni fogod, mit tudtak két-három éveareddel ezelőtt . . . Hol ta'rtott a Világ 
S aztán nézsa körül la Földön. . . . 

csodái. 

VÍZSZINTES; 
1. A HATODIK VILÁGCSODA 

17. Törvény által büntetendő ess-
lekmény 

18. Egy kis barátságos, diskurzus 
szomszédasszonyok között 

19. Minden — angolul 
20. írónő álneve 
22. Egyetlen — angolul 
23. An dem — összevonva. 
24. Vérig ikerozava 
25. Nők viselik 
26. Azonosan ejtendő betűk 
27. ödönke 
28. Ir a fájó logra 
29. Idegen területmérték 
30. Gárdonyi Géza népszínműve. 
31. Potyognak a könnyel 
32. Farsangi bálmeghivékon rend-

szerint megtalálható ez a szó. 
Természetesen »értékes dijak* 
kíséretében 

33. Ciceró és kortársai eat szív-
ták 

34. Zirc határai 
35. Országos Társadalombiztosító 

Intézet 
36. Molnár Ferenc világaikert 

elért színdarabjai. Fimre la 
többször feldolgozták 

37. Kinin — vége 
38. Kérem szépen 1 Szó se lehet ró-

la 1 (És mindéi egy kis szó-
ban!) 

39. Zenei műszó 
40. Te meg én 
41. D. F. A. 
42. Ásók mellől elválaszthatat-

lanok 
43. Az /'Ilyen kutyáról «fel sem. 

tételezhető a harapás 
44. Otlen rőfös 
45. Kevert »hug* 
46 eleison! (A »Halotti 

beszédéből idézünk.' S mii-
vel ez egy pár századdal 
előbb készült, stílszerűbb 
lett volna »y«-nal írni.) 

48. Mies — vége 
49. K. 0. E. 
50. Oszlopcsarnok. Különösen 

az athéni híres, ahol a 
stoikus Zeno tanított 

52. A kutya sokak által elis-
merten ilyen 

53. Tehát — németül (fon.) 
54. Természetesen csak spa-

nyol szenyorlta lehet e név 
viselője 

55. A méterrendszerben a te-
rületmérték egysége 

56. Sugárban tör elő — megfelelő 
zaj kíséretében 

57. Amitől a Good Templar tag-
jai olyan nagyon, nagyon 
irtóznak 

58. Disz szélei 
60. Betű (fon.) 
6& Német filmaiímóse. Kalandos 

filmekben láthatjuk avakran 
fPeter) 

83. Egykori olasz fejedelemség 
az Alpok lábánál. A fejede-
lemség maeva Susa grófság 
volt. 1797—1814 között Fran-
ciaországhoz tartozott 

65. Elemista betű 

67, 

93-
94. 

97. 
98. 
99. 

180. 

101. 
102. 
103. 

105. 

106. 
107. 

110. 

111. 
112. 

U3. 

114. 
115. 
116. 
117. 

Mirza — közepe 
Spanyolország Sevilla tartó-, 
mányában az Atlanti Ooeán-
ba benyúló hegyfok Tarifa 
és Gadir közöit. Világhírét 
a híres Nelson admirálisnak 
a francia—spanyol hajóhad 
felett aratott győzelmével 
szerezte 
Ilyen szó a sírás 
Franciaország legnagyobb 
folyója, amely az ország kö-
zéppontját az Atlanti-óceán-
nal köti össze 
Ez a borbély Rossini egy 
operájának főhőse 
Ka párja 
A. N. M. 
Vörösmarty Mihály költe-
ménye 
Spiritiszták előtt nem isme-
retlen ez a fogalom 
Nyit 
Ezzel kezdődnek a gyakorla-
tok 
Maró hatáaú folyadék 
A gordiusí-t Nagy Sándor 
vágta szét 
Nemcsak bennünket 
Este után következik 
Katona 
Magánhangzóttan mozi 
Megakad valamiben a lába 
Arany — spanyolul 
Azt teszi az autódudával, 
amit a csendrendelet óta 
nem mindig és nem nagyon 
szabad 
O. C. E. 
Amivel a kopasz ember 
nem dicsekedhet 
Vége a mesének (!) 
Vény — rövidítése 
Rouen — eleje 
Egy állat »mondhatja* ott-
honának 
Helybeli 
O. M. M. 
A perzsa birodalom meg-
szervezője 
Vagyon van ilyen. Az ellen-
kezője jobb, de ez sem meg-
vetendő 
Nemzeti bajnokság 
A déli sarkvidék jéggel bo-
rított kontinense, a hatodik 
világrész 

A srörög mitológiában a víg-
játékirás múzsája 
E. E. E. E. 
Kibújik a zsákból és falba 
verik _ 
Világhírű amerikai milliomos 
bankár 
Operában szerepel 
Az egyik nem 
Y. N. T. 
AZ ELSŐ VILÁGCSODA 

FÜGGŐLEGES: 
1. A HETEDIK VILAGCSODA 
2. R. S. L, 
3. AZ ÖTÖDIK VILÁGCSODA 

4. 
5. 
6. 
7. 
8-
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
18. 

21. 
22. 
26. 
27. 
29. 
30. 

32. 
36. 
39. 

40. 
45. 
46. 
47. 

49. 
50. 

51i 
52. 
56. 
58. 
59. 
60. 
61. 
63. 

64. 
71. 
75. 

78. 
79. 
81. 
82. 
83. 
84. 
87. 
88. 
90. 
92. 
95. 
96. 
98. 

101. 
103. 
104. 

105. 

107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 

Arany — franciául 
Világhírű énekkórus 
Kiskirály 
Nyakravaló 
Szintén 
Országos Tanács 
Férfinév 
Madártan 
Amivel Lyon méltán dicse-
kedhet 
S. F. Y. 
Vissza: mutatószó 
Gazdasás 
A MÁSODIK VILÁGCSODA 
Képviselő 
Peres ügyekben dönt 

, Capone keresztneve 
Angol viszonyszó 
Latin nyelvtani műszó 
Moi — vége 
Az ókor hét világcsodája 
mellett álljon itt példa gya-
nánt az újkor egy csodás 
építménye, Párizs büszke-
sége 
Izomkötő 
Kávéba teszik 
A NEGYEDIK VILÁG-
CSODA 
Joe — vége 
Vagy — angolul 
Messzire küld 
Amiből idén elé« esett, a 
síelők nagy örömére 

Boksz — közepe 
A HARMADIK VILÁG-
CSODA 
B. K. 

Azonos betűk 
Egy-két decit már felhajtott 
Per — rövidítve 
Államvasutak (ék. hiba) 
Nagel — mássalhangzót 
Időhatározói szó 
Hü. de büszke címet visel ez 
az úri 
Közkedvelt pesti kémikus 
Állóvíz 
Ez a porcellán a német 
ipar egyik büszkesége 
Vissza: Tiborka 
Finom falat! Nagyon finom! 
Mózes — közepe 
Haladás a sir felé 
Luise 
K. Z. T. 
Művészet — franciául 
Levegő — latinul 
Senki nem él rajta 
Illemre nevel 
Az olaszok pénze 
Pompás! 
Rossz diák kapja 
ü. ü. ü. 
A. H. R. 
Esryidöben szSilertett testvéré-
vel 
Jam — meglehetősen hely-
telen fonetikával 
Idegen keresztnév 
Muzsikában található 
G. U. O. 
Személynévmás 
Ilyen testben. Ilyen lélek 
Kicsinyítő képző 

DARVAS MIKLÓS 



K I S K E R E S Z T H E J T V E N Y 
Beküldendő : vízszintes 20, 53 ési függőleges % IL 

VÍZSZINTES: 
1. Elrablásukról Írtak 

15. Idősb hölgy 
16. Tűz 
17. Keresztnév 
18. Nincs benne lélek 
19. A jó késnek ós a maró gúny-

nak van 
20. Akció szokott érdekében meg-

indulni 
22. Híres magyar nótaszerző 
23. Koran — része 
24. Szag — latinul (Peounia 

non . . . . ) 
25. Z. H. 
27. A hal petéje 
28. Stepan — része 
29. Hegység Görögországban. A 

mítosz szerint Itt lépett mág-
lyára Herkules 

30. Vág 
31. Jó hirt hozok 1 
32. Betegeket gyógyít 
33. Kötelező iskola 
34. Művészet — latinul 
35. Törvény által büntetendő cse-

lekmény 
38. Rag 
37. Mezei munkát végez 
38. Lónak csemege 

A »Halálos tavasz« Írójának 
névbetül 
Rövid ideig tartó öntudatlan-
ság 
Szám 
Nem érdekli már 
Szivet, lelket gyönyörködtet 
V. A. A. 
Góc — mássalhangzói 
ötlen ötös 
Az »Isteni színjáték« költője 
Görög törzs volt 
Nem él már 
Ékesít 
A naturalizmus megalapítója 
Növény rósz® 

FÜGGŐLEGES: 
1. Hires magyar operaénekes 

(Sándor) 
2. Magyar író 
3. Ipari nyersanyag (névelővel) 
4. Barom — eleje és vége 
5. Aniónok — ellentéte 
8. N. S. T. 
7. Kegyetlen római császár volt 
8. Fél akó — része 
8. A r izparamcsolatból ragadtuk 

ki sort 
10. Ezen a helyen — tájszólással 

39. 

40. 

41. 
42. 
44. 
45. 
48. 
48. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
58. 

11. Állam Európa északi részén 
12. Gáláns — része 
13. ö volt a Tróját ostromló hö-

sök tanácsadója 
14. Itlen gin 
18. Végtelen kínai pénz 
18. Ha ez erős, nincs bal! 
20. HozzA szólunk igy: »En elme-

gyek, te itt maradsz!« 
21. Kettéreped 
23. Elemista betű 
24. Verset ad elő 
25. Fejlődés — közhasználatú ide-

gen szóval 
28. Hozzá ne nyúlj! 
27. Azonos betűk 
28. Szín »Az ember tragédiá)á«-ban 
29. Angol súlyrövidités 
31. Tantárgy az elemiben 
32. Vissza: szomorúság 
34. Szilva jelzője lehet (már ame-

lyiké . . . . ) 
35. Ritka férfinév (fon.) 
37. Mindegyik Rómába vezet 
43. Mértani fogalom 
43. Rossz diák kapja 
45. Német névelő 
48. Hárfafajta 
47. Azon a helyen 
49. Előd 
50. Tojás — németül 
51. Vissza: névelő 

? 8 9 - t o l 1 1 1 1 1 3 1 4 



Matt 3 lépésben. 

M E G F E J T É S E K 
az 1937, 7. számból': 

SAKK 
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Arany (138—8) : 
A R A N Y Ó S E R Z S 1KB I F 

A R A N Y Ó R A A 1 E E 
I A T I PD A R A V A T A L 

R E N I PRÉM A R A N Y O S 
G Y O M L Á L A R A N Y E S Ő 

Ö R S E N Y A R A N T A T I 
V I Z S G A A R A N Y SAR 

A I Z A R A N Y L Á N C E 
V É R É S A R A N Y A T A L A G 
E L V A R A N Y K Ö Z É P U T 
RT A R A N Y K O R R O K K A 
0 A O L Y K O R V S AZ 
N E P A L L O P O T Ö K I R A 
I L O Z M A R O N I R IM R 

K E L A T K A R A M B O L RA 
AMOROZ 0 S E MEA N 

£ AR D I ORAMA Z A Y 
A R A N Y H A L A A C S A C 
Z RY I L O N K A É G R E S 
A R A N Y V O N A T L ARA 
R É N Y M A L A G A AN ÖK 
ANY I L Ó L UR RY S C 
NY I L Ő A R A N Y A L A P H 
Y F P A R A N N O T I 
E O J 0 L AV F E Y YLOM 
MOUNT NA A N A L Ó G I A 
B S T A Y L O R L A Z A R E 
E L Á L L ÉL C I M T A R R 
HÉG ORR R E L A I S FA 

Emlékezzünk (142): 
S Z Á Z M É T E R E S U S Z A S 
Z O M B O R Y V I Z 1 P O L O 
Á R B O C U P NÖ ODÚK 
Z D Á R SKOT R U R A L 
H I R O T A K Á R P Á T I N 
AD I R T O VO E R N Ő 
T Ő R V É N Y 0 I L IM ÖL 
VK ANY KL ö B A R T 
A BR A T A B Á R E L S Ő 
NRA A A B A I K R A R 
K A R D V IV 0 A N A P B V 
E B E ID S R Á C U R A I 
T LÉ S E B A R ARV 
TOGA H U J H U J H A J R Á 
Ö K Ö L V I V O M É R K Ő Z É S 

Ráér egy órára? (144): 
wÄNZLPU SKA ww 
IGYUNK E VE I I 
LISZ IGA LLL 
DR HADDELHADD 
E BA ÏF S IDEE 
NN TSE T TAJO 
SÁSOS IA L TAS 
P T ÉSZ E I GZ 
USAK ZENON DK 
COETLOGON H A 
HAL L MOHA IB 

H DAGÖ RÁÜT 
CANBERRA YAK 

PESTI KISLÁNYOK FALUN : 
T e g y ü k fel , h o g y É v a első megállapításla igaz 

é s a 2. ketrecben liba van. Akkor Ilonának) is az 
első 'melgáJlapitása a h e l y e s és a második (4. 
P á m ) he lyte len . Akkor Juditnak az eteti m e g á l l a -
pítása ihelytelien, a második (1. Pulyka) he lyes . 
Tehát : 

1. 2. 3. 4. S. 
Pulytka Liba 

Akkor Lívia s e m első , s e in imásodik megál lapí-
tása nem lehet he lye s . T e h á t rosszul indultunk 
ki , Évának az első megá l lap í tása helyte len, a má-
sodik he lyes . A 3. ketrecben pulyka van. Akkor 
Juditnak az első megál lapí tása a h e l y e s , <a 4. ket-
recben páva van. Tehát: 

1. 2. 3. 4. 5. 
Pulyka P á v a 

Akkor Máriának a második megá l lap í tása a he-
lyes , az 5. ke trecben k a c s a v'an. Tehát Lív iának 
az első megál lap í tása helytelero, a második he lyes 
s ezael m e g is v a n a sorrend: 

1. 2. 3. 4. 5. 
Liba Csirke P u l y k a P á v a K a c s a 

S a k k : 1. Vd7-^a7 FbSXdő 2. Va7—c5 
T ő k é s e k e lőnyben: A Tisza 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAM 
(Postán küldjük el.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
SOMOGYI ZS1GÁNÉ. Érdliget, Hunnia fatelep. 
1 lit. GSCHWINDT-féle AQUA VITAE: 
KALMAN É V A , Bp., Lipót-kőrút 21. II . 
HUNGARIA (ezelőtt Püspöki Uradalmi) 

borplnce 1—1 palack Debről hárslevelű, 
Nemes kadar és Galagonyás! bor: 

DOBROVSZKY L E O N K A , Bp.. Aréna-út 44. I. 

TURNLIGHT PALABA komplett zseb-
lámpa (Pála és tsa, Václ-út 66): 

S P I T Z E R MIiKLÓSKA és P A L I K A , SoHvadkert, 
Szén th ár o m&ág-u. 13. 

1 pár GFB arany virág harisnya: 
I)r. S P I T Z E R S Á N D O R N É , Bp., Csáky-u. 14. 
Egy nagy doboz világhír fi NIVEA créme: 
OZV. L É V I ZSIGMONDNÉ, Tiszapalfconya. 
Egy nagy doboz VALERY pouder: 
KARDOS MARIA. R á k o s h e g y , Patay-u. 3«. 
dr. Noseda OSMO púder: 
P Á P A FRIDA, Vác , Dombai-u. 8. 
G E-VI la azsúrog selyemharisnya: 
K. N É M E T H E R Z S É B E T , Bp-. Dob-u. 100. I . 8. 

10 GLADIATOR Super Pine penge: 
J Á S Z A I PAL, Szfétcsény. 

VELLESZ illatszertár (Vilmos császár-út 
47.) Marvel-Chipre, Tuft*p«ider: 

HOLLERBACH KÁROLYNÉ, Bp.. Logodi-u. 28. 

BOON's kakaókülönlegesség, Vt. kg: 
N É M E T KATÓ, Tolnatamási . 

2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
GOTLIEB LIPÓT, Vasvár. 

2 nagy doboz SULFA M YL kénpúder: 
BUJKOVSZKY G U S Z T Á V N É . Székesfehérvár , Vár-

körút 17. 

Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
PÓLYA F E R E N C , Békésc saba , Vanságh B.-u. 7. 
RADIUS filmszínházba 2—2 mozijegy: 
TICHY R U D O L F N É , Bp., Ó-u. 111. II . 6. 
F R E U N D VILMOSNÉ, Bp., Nagyra ez ö-u. 46. II. 
PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKÂRTYA : 
JÓNÁS PÁL, Bp. . Bá lvány-u . 18. 
DARVAS BRIDZSKÖNYV : 
E R N Y E I B É L A . Bp., Zrinyi-u. 7. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 

B É K É S KLÁRI, Románia . 
R A N E Z A Y MIMI. Románia . 
Dr. GYÖRGY ERNŐ, Genova. 
VITÉZ B A L Á Z S N É , Wiera. 
Dr. SZÁNTÓ VTTUSNÉ, Cseh«alowalkia. 
K E R E K E S IMRE, Jugosztláivia. 

REJTVÉNYÜZENET 
Az állandó heti jutalmakra pályázók beküldési 

határideje a Színházi Életnek az illető helyre 
érkezésétől számított 10 nap. 

A postán beküldött l e v e l e k r e v a g y l eve lező lapokra 
ráírandó: >FEJTORNA«. — M e g f e j t é s e k a Szinházi 
É le t Balt (Erzsébet-k&rút 7.) l e v é l s z e k r é n y é b e Is 
bedobhatók. 

S Z E L V É N Y 



A D Y 
A vízszintes szavak közül 5-ből egy Ady verssor állítható össze. 

VIZ SUINTES: 
1. A távozót szokás üdvözlésül 

13. Pilóta 
14. Kemény papír 
19. A »Buda haláláéban szerepel 
16. Tényező a logaritmus-számí-

tásnál (fon.) 
18. Melyiket? 
22. HAt bizony nem sok 
23. Nyilai Uten 
24. Világhírű egyetem 
25. Tantal vegyjele 
26. Jusst sem! 
27. Betű (fon.) 
28. Szent kép 
28. Harz — keverve 
31. Rendbeszedte 
33. Vonatkozó névmás 
36. Vallómig 
37. Poe költeményének »főszerep-

lőj 0C 
38. Itthagy engem 
48. Cervantes »Don Quijote« o. re-

gényében a »bös« szerelmese 
(névelővel) 

41. Elfelejtette as arcomat 
FÜGGŐLEGES: 

1. Te meg én 
2. Eredetileg növényi váladékot 

nevestünk igy 
3. Vonalakkal rajzolja teli 
4. Óvodába járó 
5. Az ilyen kamra as inkvlsloló 

korában volt rettegett 
6. úra — magánhangsói 
7. Magánhangzótlanul látod 
8. Világhírű német orvot « mult 

században (Felix) 
8. Iktató — rövidítése 

10. Élődj« 
11. Ur is, nem lS| de Inkább ai 
12. Kazal- — része 
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[lit k  

13. Kereskedelmi társaság — rö-
vidítése 

14. Hősi halolt 
17. Képsö 
28. Egyetlen rokonom sinos 
20. A középkori spanyol nők fá-

tyolkendőjét ae\ esték Így. (ék. 
hiba) 

21. Cuprum 
22. Női név 
23. Óhajtod 
24. A »Mágnás Miskai« senesser-

zöje 

28. Okozat "ülője 
27. Ennyiből áll egy sset a 

nissben 
28. Művészet (névelővel) 
38. Svéd irónő (1848—1826.) 
32. Egyszerű test 
33. Asonos betűk 
34. Testréss 
35. Lumen — réssé 
36. 0. 0. R. 
38. Isomkötő 
38. Világmindenség 

SZÍNHÁZI BLET színházi, film, Irodalmi és müvésseti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadótulajdo-
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