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Korda Sándor új sztárt fedezett fal. A neve: Vivian Leigh. »Fire -over England« című filmje 
olyan siker, min,t a VIII. Henrik volt. Fantasztikus gázsit kínáltak fel neki Hollywoodból, de 

Kordánál marad, ötvenezer fontos évi fizetéssel 
(Foto London Film) 
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Eleinte úgy terveztem, hogy ide az elejére írok egy szép, hangulatos 
vezető cikket. Amolyan lírai elmélkedést, aimi kifejezze azt a lelkiállapotot, 
amelyben ma a világ iszépsé&ébm békességesen gyönyörködni vágyó embe-
rek vergődnék. De aztán eszemlbejutott, hogy a a ilyet ma nem olvassa 
végig ®enJki. Legfeljebb az elejét (nézi meg és a vég ét. A mai világ ugyanis 
abban is különlbözik a régitől, azon a csekélységen kívül, hogy az embe-
rek, ahol éppen nem ölik, ott is ölni szeretnék bem ne egymást, na meg 
aztán, hogy egy percig sem lehetünk biztonságba n, hogy mire virradunk 
holnapra, továbbá, hogy a g'azdagok tönlkrementefs és szegényeit nem gaz-
dagodtak meg (mindkét (kategóriában nem annyija tisztelet, mint inkább 
irigység a kevés kivételnek!), mondom, abban is különbözik, h így ma sen-
kinek sincs iráérő ideje. Ezért aztán elhatároztam, hogy a cikket megírom 
ugyan, de a lehető legrövidebben. Ügy, hogy mindenki elolvassa, még mi-
előtt elhatározza, hogy el akarja-e olvasni, v,agy nemi. Es ne csak elolvassa, 
de meg is értse, sőt (egyet is értsen vele, bármilyen elveket vall is1. íme, 
a cikk: 

HAJ! HAJ! IGY VAN EZ! SAJNOS! 
Tessék?... Vége! Igen, igen! Ez a cikk! 
Erről egyébként eszemfje jut két kis történet abból az időből, amikor 

a pesti Egyetemre jártam:, 

Kollokvium 
Volt egy professzor, 

akinél írásban lehetett 
kollokválni. Minden dol-
gozatra azt írta: »jó!« 
A dolog gyanús volt, 
hogy niem olvassa el 
egyiket sem soha, kü-
lönben mégis csak adna 
egyszer-másszor joibb 
vagy rosszabb kalku-
lust is. Erre egy bará-
tom fogadásból beleírta 
»Az örökösödésbe oltott 
választás« című dolgo-
zata közepébe Puskin 
Anyégin-jiából a Tatjá-
na levelét. Csaik éppen 
folytatólagosan írta a 
sorokat, hogy a verses 
forma ki ne rikítson. 
Megjegyzés nélkül kap-
ta vissza; rá volt írva: 
»Jó!« 

Folyamodvány 
Egy másik bari ttom 

szigorlati terminusért 
folyamodott. A felzetre 
szabályszerűen ráírta a 
rendes szöveget: »Mél-
tóságos N. N. egy etemi 
ny. rendes tanár, e. i. 
jogkari dékán úrhoz 
alázatos folyamodványa 
X. Y. jogszigo rlónak, 
(lakik itt és itt > mely-
ben f. é. április ihió 10-e 
és 20-a közt vegyes szi-
gorlatra határi dő kitű-
zését kéri.« Belül elleni-
ben a következő szöveg1 

volt: »Kedver, Muhi! 
Le szeretném tenni a 
vegyest, mert már a 
körmömre ég<att. Kérlek, 
tűzd ki a terminust, de 
úgy, hogy m< essék pén-
tekre, mert ijabonás va-

gyok. M. és P. ne legyen 
a cenzorok közt, hanem 
K. és D. Szervusz! Elő-
re is köszönöm. Alá-
írás.« Nem hittük el, 
hogy be meri1 adni, ezért 
két tanú kísérte a dé-
káni irodába Beadta 
így, ahogy leírtam. Mai 
napig nem vonta érte 
kérdőre senki. 

TANULSÁG 
Rengeteg időt meg le-

hetne takarítani, ha 
nemcsak a cikkeket, de 
a dolgozatokat és folya-
modványokat is úgy ír-
nák meg, ahogy olvas-
sák őket. Ajánlom ezt 
az ötletet a racionali-
záló bizottságnak. 



Színhely: Az adófel-
ügyelő várószobája. 
Megjelenésem oka adó-
hátralék. Idővont: ez-
előtt hét évvel, a leg-
nagyobb snassz idején. 
Bemutatkozom a tit-
kárnak: öméltóságával 
szeretnék beszélni. Azon-
nal! — mondja, azaz 
dadogja, mert kissé 
akadozva beszél, — te-
te-tessék he-helyet fog-
lalni, va-valaki va-van 
benn-n-n nála! Leülök 
a szoba sarkában, a tit-
kár az íróasztalához. 
Egyszer csak feláll és 
egy darab papirossal a 
kezében indul felém: 
Ké-kérem eeegy au-au... 
— A többit már tudom! 
Autogrammot akar a 
kisleányának! Termé-
szetes! Nevezetes ember 
vagyok! Es nyúlok a 
zsebembe a ceruzáért. 
— ...au... au autó-
adóhátralék is van itt! 
Eeerről sse ttetessék 
megfeledkezni! 

Egyszer eltört az au-
tóm féderje egy vidéki 
fészek közepén. Csak 
vonattal tudtam foly-
tatni az utamat, de in-
dulásig volt időm egy 
kis sétára. Es közben 
elgondoltam, milyen si-
vár dolog lehet itt laik-

ni:'sem nem falu, sem 
nem város. Egyiknek 
az előnyei sincsenek 
meg ibenne, csak mind 
a kettőnek a hátrányai. 
Es eszembe jutott egy 
(huszárkapitány bará-
tom, aiki évekig volt itt 
állomáson. Legközelebb, 
miikor találkoztam ve-

le, megkérdeztem: 
»Mondd, imi az ördögöt 
tudtál te ott abban a 
szörnyű 'kis fészekben 
csinálni? Borzasztó le-
hetett!« — ö dehogy, 
azt mondja. Remek kis 
város az! En nagyon 
jól éreztem ott magam! 
»Die ihát mivel töltötted 
a szaibad idődet?« Kitű-
nően elszórakoztam! Be-
jártam Pestre! Nagyon 
jó összeköttetése van! 
— »Na jó! De mikor 
nem mentél Ibe Pestre!« 
— Na, de miért ne men-
tem vokia be? Minden 
órában indult vonat! 
En igazán pompásan 
mulattam ott egész idő 
alatt, amíg ott lak-
tam Ma is nagyon szí-
veslen gondolok vissza 
arra a ikedves kis vá-
rosra! — Ebiben ma-
radtunk máig! Rajong 
•azért a kis fészekért, 
mert naponta meg le-
hetett szökni belőle. 

DlVJtT 
• Nagyon lekötelezne, 
aki meg tudná nekem 
mondani, hogy milyen 
a mai női divat. Azelőtt 
ugyanis a divat száza-
donként változott, ké-

sőbb évtizedenként, 
majd évről-évre, végül 
minden évszakban. Ma 
azt kell észrevennem, 
hogy óránként. Mint-
hogy azonban erre még 
a nőknek sem telik és 
minthogy a megcsinál-
tatott újdivatú ruhát 
mégis csak fel kell ven-
ni egyszer-kétszer, a 
nők valamennyien di-
vatból kiment ruhában 
járnak. Ezt abból is 
meg lehet állapítani, 
hogyha egy társaság-
ban öt nő van jelen, 
már lehetetlen a legki-
sebb közös vonást fel-
fedezni az öltözködé-
sükben. Egyiknek alig 
ér térden alul a ruhája, 
a másiké a cipője orrát 
is betakarja, a többiének 
a hosszúsága a kettő 
között váltakozik, de 
nincs közöttük két egy-
forma- Ki elől van ki-
vágva, ki hátul, ki meg 

be van gombolva 
nyakig. Az egyetlen, 
ami közös rajtuk: a 
rúzs. Régebben sokat 
szórakoztam azzal, hogy 
a női viseletből követ-
keztetéseket vontam le 
bizonyos eszmei áram-
latokra. A divat többé-
kevésbé kifejezője volt 
a kor szellemének-
Ma?.-. Hát van ennek 
a kornak szelleme? 

7 



K ER ESZTRE J TVÉRV 
Rámesteledett a vadász-

házban és unalmamban a 
Színházi Élet keresztrejt-
vényeit fejtegettem. A 
vadőr ott tett-vett körülöt-
tem, néha odasandított, én 
pedig azt gondoltam ma-
gamban: Vájjon mit gon-
dol ez most énrólam és ál-
talában az »urakról«, mi-
csoda lehetetlen furcsa bo-
londságokkal tudnak fog-
lalkozni. 

Két nap múlva, mikor 
hazaindultam, a pakkolás-
nál a többi lapokkal együtt 
a Színházi Életet is ott-
hagytam. A vadőr felvet-
te: »Ez nem kell, kérem?« 
»Nem, azt itthagyom ma-
gának.« »Nagyon jó lesz, 
kérem, beküldőm a rejt-
vénymegfejtéseket, háthia 
nyerek én is valamit!« 

GYASZJELENTESEK 
Humor mindenütt 

akad, még a legszomo-
rúbb írásművekben, a 
g y ás z j el en tésdkib en is 
előfordulhat. A gyűj-
teményemben három 
van, am irt különös en 
kedveileik. 

I. Ezt a jelentést ma-
ga az elköltözött fogal-
mazta még életében és 
meghagyta, szigorú kö-

vetkezményeik terhe 
mellett, hogy így adják 
ki: 

»... könnyelmű fiatal-
ságában meggondolat-
lanul kötött házasságá-
nak 37-ik évében.. •« 

II. A tizennyolcéves, 
fiatal özvegy jelentette 
így hetvenéves férje 
halálát : 

»...egy évi boldog 
házasság után, végel-
gyengülésben ...« 

III. Ehhez nem kell 
kommentár: 

»... boldo\g házasságá-
nak első hetében, hó-
napokig tartó hosszas 
szenvedés után.. .«r 

I 
Ha visszagondolok az 

öregekre, sokszor elcsn> 
dálkozom, hogy milyen 
öregek voltak a nénik 
már negyvenéves ko-
rukban. Ma még az öt-
venéves nagymamákat 
is »meg leihet nézni!« A 
minap is elnéztem egy 
ilyen fiatal úridámát. 
Néztem, néztem, mert 
tudtam róla, hiány éves 
és elcsodálkoztam rajta, 
hogy milyen remek kon-
dícióban! van. Aztán 
ahogy néztem, egy-
szerre csak elkezdtem 
magamban részletezni, 
elemezni a szépségét. Es 
aklkoir rájöttem a dolog 
nyitjára: Bizony, ha 
egyszer rendesien meg-
mosdatnának egy ilyen 
»szépséget«, olyiain he-
lyes 'kis öregasszony 
lenne belőle, akárcsak 
nagyanyám volt ebiben 
a korában. 

HOGY A SZÍNHÁZ- ÉS FILMROVAT 
SE MARADJON KI 

Színház: Meg kellene a barátom 
darabját nézni. De esak a nápolyiak 
tudtialk bajdanában, mikor még vala-
mennyien ia borbélymesterséget foly-
tatták, abból megélni, hogy egyimást 
'borotválták. Okosabb, ha itthon ma-
radok és írom a magam darabját. 

Film: Két író találkozik: 
— Láttad a Péter filmjét? . . . Fan-

tasztikus, hogy azt a gyönyörű da-
rabot h)ogy elrontották! Teljesen ki-
forgatták az értelméből! Ha nem vet-
ték volna meg a témáját és plágium-
pert indítana el'lenük ezért a filmért, 
bizonyos, hogy elveszítené! 

— Igen! Én elhatároztam, hogy 
nem is nézek meg többet egy filmet 
sem! Felháborít ez a lelkiismeretlen-
ség, ahogy el tudnakbánni az ember 
mjun/kájával. Nem nézek meg többet 
egyetlen egyet sem! . . . De szeretném 
két darabomat és egy regényemet el-
adni filmre. Csak nem tudom, hogy 
kezdjek hozzá? 

K Á R T Y A R O V A T 
Tizenöt éves voltam, mikor az 

édesapám egyszer elővett és azt kér-
dezte: — »Csakugyan nem tudsz kár-
tyáznif« Kiderült, hogy valóban fo-
galmam sincs erről a mesterségről, 
mire megbotránkozott, hogy milyen 
hiányos a nevelésem és elhatározta, 
hogy ő maga tanít meg néhány 
kommersz játékra. Kezdte a hármas 
tarokkon. Édesanyámmal hármas-
ban nekiültünk, atyám nyílt kártyá-
val elmagyarázta a játékot és meg-
kérdezte: »Érted?« 

Aztán osztott s azt mondta: «Hívj 
ki!« Hívtam, az öregúr szomorúan 
nézte egy darabig az asztalon a kár-
tyámat, aztán azt mondta: »Most 
állj fel és soha többet kártyát ne 
vegyél a kezedbe!« 

Meg is fogadtam. 
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M a t y a m d i l i 

m o z i Ie v<pl q 
Három filmről számolunk csak 

be ezen a premiertelen héten. Egyik 
se nagy-egyes, de mindhárom ér-

% dekes és nagyon megnézhető• Ka-
therine Hepburn nagyobb sikert és 
több dicséretet érdemelt volna 
a »Lázadó asszonya-ért. Nagyon 
Szép film. A mult század hetvenes-
kilencvenes évei közt történik. Sze-
retjük ezt a kort, levegőjét, roman-
tikáját, jelmezeit, hangját. A mese 
egyes mozzanatai állítplag Mrs. 
Pankhurstnek., a híres feminista 
vezérnek életéből vannak merítve. 
Katherine Hepburn — Pamela — 
szigprú és kicsinyes apának gyer-
meke, vasfegyelem és szeretetlen-
ségben nő fel és az első Szerelmes 
férfi szavai megszédíti. A férfi 
házasember, nem bír feleségétől el-
válni, Pamelának pedig gyereke 
lesz. Flóra, Pamela inővére Olasz-
országban él férjével A lány oda-
menekül és ott találkozik azzal a 
férfival, aki az igazi szerelmet je-
lenthetné az életében. Egy rettene-
tes katasztrófa következtében Pa-
mela nővére és sógora életöket 
vesztik. Flóra halálos ágyán azt a 
tanácsot adja Pamelának, hogy 
amikor gyermeke megszületik, 
mondja, hogy a gyermek Flóráé. 
Odahaza Angliában senki sem fogja 
megtudni a titkot. így is történik, 
de a bűntudat tönkreteszi Pamela 
életét. Nem mer férjhez menni ah-
hoz az emberhez, akit szeret. Nem 
meri az igazat bevallani, azt se 
meri kockáztatni, hogy valami vé-
letlen folytán kisüljön az igazság. 
Dolgozó nő lesz Pamelából, korá-
nak első dolgozó nője, a nőmozga-
lom előharcosa. Gyermeke, a kis 
Flóra felnő és beleszeret pont abba 
a fiatalemberbe, aki Pamela élete 
megrontójának fia, azaz Flóra fél-
testvére. Itt kezdődik a darab izgal-

. . . Katharine Hepbrunt — Pamolát — az első 
szerelmes férfi szava megszédíti 

was és bonyodalmas része, mely-
nek befejezése egy rettenetes bot-
rányper, Pamela karrierjének ösz-
szeomlása, de egyszersmint egy bol-
dogabb jövő kezdete a szeretett férfi 
oldalán. Aki nem veti meg a szen-
timentalizmust, azaz a negyven év 
feletti naivabb közönség, nézze meg 
ezt a filmet, melyet részünkről 
meghatott orrfúvás és rejtett könny-
törölgetés közt alaposan élveztünk. 

A két bűnügyi film közül a Metróé 
a jobbik. A Radius »Két mefisztó«+ja 
elég mulatságos, de szokványos de-
tektív rémdráma. Gyilkosság az ope-
rában, a Mefisztó Szerepét éneklő 
művészt egy rejtélyes idegen he-
lyettesíti, míg a művész és partner-
nője hosszú hegyes tőrrel i f j ú szí-
vükben, az öltözőben hevernek. A 
rejtélyt a közismert Charlie Chan 
oldja meg, természetesen úgy, hogy 
a le g ártatlanabbnak tetsző szereplő 
a bűnös. 

A Metro »ör-
dögbábuja,« 
fantasztiku-

sabb és izgal-
masabb histó-
ria. Első kép: 
vérebekkel ke-
remek 



kött fegyencet. Ez már megnyugtató 
jelenség. Ami vérebbel kezdődik, az 
rossz film nem lehet. Ha nyílna 
ajtónk és belépne rajta egy vér-
eb, valószínűleg azonnali szívszél-
hüdésünket okomá, filmen vi-
szont kitörő lelkesedéssel üdvözöl-
jük a derék állatot, mely ezúttal 
sem hagyott cserben. A fegyencek 
közörömre megmenekültek és más-
fél órán keresztül mindent elkövet-
tek szórakoztatásunkra, illetőleg haj-
meresztéSünkre. Derék két fegyenc 
volt. Egyik bankigazgató, akit há-
rom társa ártatlanul záratott be 
(már amennyire lehetséges bank-
igazgatót ártatlanul lezáratni), hogy 
vagyonát megkaparinthassák* Bank-
igazgató húsz évig ült és mint kot-
ló s a tojást, melengette bosszúját a 
három gaz társ ellen. Másik fegyenc 
híres tudós, aki az emberiség jó-
tevőjének nevezi magát. Felfedezte, 
hogy a világ túlzsúfoltságából szár-
mazó ínségen, nyomorúságon, gyű-
lölködésen, háborún miként lehet 
segíteni. Az emberiség túl van mé-
retezve. Túlsók helyet vesz igénybe, 
túlsók anyagot használ el, túlságos 

sok élelmiszert fogyaszt. A tudós 
felfedezése, hogy bizonyos atomel-
mélet Segítségével minden élőlényt 
egészen apróra, játékbaba nagysá-
gúra lehet átváltoztatni. A baj csak 
az, hogy az agyvelő is összezsugo-
rodik, nem marad a testben moz-
gató erő és a törpe lények csak 
hipnózis útján tudnak mozogni. El 
tetszik képzelni a többitf Az egyik 
gaz bankár elrablását, játékbabává 
változtatását, hipnotizálását két tár-
sa meggyilkolására... Ez különben 
csak kis része a filmnek. Nem mond-
juk el. — Tessék megnézni. Szenzá-
ciósak a fotografikus trickek. Pél-
dául, kisgyerek alszik ágyacskájá-
ban, karjában játékbábát szorongat. 
A baba egyszerre megelevenedik. Le-
mászik az ágyacSka hálóján, bebú-
jik az ajtórésen abba a szobába, 
ahol a gyermek szülei alusszák az 
igaztalanok álmát. A helyes kis 
gyilkosbaba úgy kúszik fel az ágy-
takarón, mint a köUélhágcsón, ma-
gasra emeli mérgezett tőrét és ... 
De tessék csak megnézni. A film 
külön attrakciója hogy a főszereplő 
Lionel Barrymore — az üldözött 
bankár — öregasszony maszkjában 

hajtja végre bosszúját. 
Szerintünk az öregasz-
szony álruha nem is 
olyan ál. Lionel bá-
tyánk (vagy nénénk) 
akkor ölt igazi maska-
rát, amikor mint férfi 
szerepel. 

* 

. . . Mefisztó rejtélyét a köziismert Charlie Chan oldja meg 

Pár új gramofonle-
mezről is beszámolunk. 
Mint szorgalmas rádió-
hallgatók jelezhetjük, 
hogy Anglia legújabb 
slágere »By the chapel 
in the moonlight« 
(Holdfényben a kápol-
nánál) című fülbe-
mászda. Lágy és mézes, 
mint egy darab ragadós 
szultánkenyér. PuSzta 
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hallására azonnal átcsavarjuk a 
rádiót a szomszédos Helsinki felé, 
ahol egy szigorúan ugató férfihang 
irgalmatlanul elnyomja a holdvilág-
csipogást• Az első tavaszi napok 
hangulatába intő szózatként csendül 
Greta Keller igen szép Foolish 
Heart-ja. Foolish Heart az az ostoba 
s'zív, kis figyelmeztetés a legfegyel-
mezetlenebb emberi szervnek, hogy 
becsülje meg magát: Nézd ostoba 
szív, hát már elfelejtetted, hogy leg-
utóbb is hogy jártál? Mindent adsz, 
semmit se kapsz, végül ott maradsz 
egyedül és fájsz. Legyen már egy-
szer egy kis eszed,. Hallgass az okon 
tanácsra, menekülj, amíg lehet. 
Mindezt Greta szép, szívhezszóló 
althangján igen édes melódiában 
halljuk. Aki viszont az optimista 
szöveget szereti, annak ajánljuk a 
Miracles sometimes happen (Néha 
történnek csodák) című foxtrottot. 
Aszongya hogy: történnek néha cso-
dák, a leglehetetlenebb dolgok va-
lóra válnak, de ezek a csodák csak 
néha, egyes kiválasztottakkal tör-
ténnek. Ugyebár, szükségtelen mon-
danunk, hogy a dal előadója férfi. 
Legkedvencebb lemezünket Sara 
Leander a Bécsben szenzációs a iker-
rel szerepelt svéd művésznő adja 
elő. Ennek a nőnek van a legkülö-
nösebb, lngmag ávalragadóbb, édes 
és vad hangja, amit valaha hallot-
tunk. Nem lehet leírni — hallani 
kell. A d.al címe: »Det börjaäe med 
ett glas champagne« A címéből csak 
az utoUió szót értjük, meg az alcí-
met, hogy: »Wienervals«. Nem értjük, 

* de becsíptünk ettől az ismeretlen svéd 
pezsgőtől. Ez az a dal, amit nem le-
het addig levenni a gramofonról, 

míg tűt találunk a dobozban. * 

Az új tavaszi divat körüli meg-
figyelések ugyan nem ránk tartoz-
nak, de kedves kollegánk, Guthy 
Böcke talán megbocsájt, ha pár 
sorban megemlékezünk, három új 
imprimé-mdntáról, melyek ámu-
latba ejtettek. Egyiken sötétkék 
alapon vörös betűkkel, sűrű sorok-

ban ez a szó állt: Amour. Ennyi és 
semmi más'. Száz és száz szerelem, 
szépen sorjába, mint kis piros ka-
tonák. Szerelembe burkolva járunk• 
Másik minta: fekete alapon fehér 
mitológiai jelenet, Leda és a hattyú. 
Leda és a hoMyú három képben. A 
hattyú közeledik, a hattyú jelen 
van, a hattyú távozik. Fogadások 
futnak, hogy melyik pesti hölgy 
fogja ezt a lelkesítő anyagot visel-
ni. A harmadik minta tárgya a ló-
verseny, még pedig trapp-verseny. 
Nincs elég bajunk a versenyekkel, 
nem fekszenek eléggé gyomrunk-
ban, még gyomrunkon fussanak 
(fekete-fehér harántcsíkban)! A 
minta, igen, helyesen, pont azt a 
pillanatot ábrázolja, amikor a hajtó 
meghúzza már-már nyerő paripáját. 
Még ösaJú egy kis szöveg hiányzik 
alája: l?ityót az igazgatóság sza-
bálytalan hajtás miatt szigorú meg-
rovásban részesítette... 

u 

. . . A film külön attrakcTBja, hogy a 
szereplője, Lionel Barrymore öregasszony 

maszkjában hajtja végre bosszúját 
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Hogy megértsük: milyen a mai 
nap színinövendéke, hogy amilyen 
az új színinövendék — előbb tud-
nunk kell: milyen volt a régi? 

Hát a réginek a tipusa most ele-
venedik meg előttünk napról-napra, 
Szép Ernő poétikus »Háromlevelű 
lóheréjében«• Szombathely Blanka 
alakítja ezt a szentimentális, ábrán-
dos, romantiikávai telített édes kis 
fruskát, aki szerelmes az íróba és 
férjhez megy a henteshez. Ami az 
író é& a hentes között történik az 
szerelem, ábrándozás, ellágyulás, 
szentimentalizmus, de semmiesetre 

sem az a mindenekfölött való, tu; 
datos, gomoly, nehéz munka, ami 
az y>új színinövendéket« jellemzi. * 

Hogyan jutott ez a párhuzam 
inost eszemibe? Megmondom: egy 
vizsgaelőadás ötletéből, melyen a 
Színművészeti Akadémia növendé-
kei »vizsgáztak le« a napokiban a 
Jvaimiaraszínházb an. 

Levizsgáztak: még pedig — je-
lesre! 

Az »Érettségit« adták. Es megtör-
tént az, .amire alig volt eddig jpélda: 
az újságok (fölfigyeltek a növendé-

kek vizsgaelőadására. 
Ezeket az előadásokat 
eddig négy-öt sorban 
intézték el a nagy na-
pilapok. Most pedig.. . 
hasábokon át számol-
tak be a »sokat igérő 
tavasz«-ról, amely szó-
lás-mondással évtizede-
ken iát elintézték, a 
»holnap« művészeit. 

Az »Érettségi« mo-
dern levegőjű darab. 
Az »Ifjúság« darabja. 
Es a Színművészeti 
Akadémia helyén volt 
a mai ifjúság iskolá-
jában, levegőjében... 
Neveket említsünk? 
Kormos Márta már 
meglepett bennünket a 
film »Aranyemberének« 
Tímeájában, fellépése 
nyugodt és biztos, te-
hetsége kétségtelen. 
Gyulányi Eugénia ját-
szotta Szalay Klotild 
könnyeken át mosolygó 
szerepét. 

Az egyik tanjár: Kor-
bai Loránd, ia zala-
egerszegi polgármester 
fia, a másik tanár 
Fehér Tibor, Fehér 
Gyulának, a Nem-
zeti Színház volt tag-

- Ez a mi szerződésünk 
KORMOS MARTA ÉS VA-

DAY FERENC 
Színművészeti Akadémia : 
»Érettségi« (Angelo foto) 



A Markó-utcai gimnázium 
VIII. a) osztályának tanulói. 
Első (ülő) sor: balszélső dr. 
Ágai Béla az Újság főszer-
kesztője, 'jobhszélsö dr. Ma-
jovszky Pál miniszteri taná-
csos. Második (áll'ó) sor: bal-
szélső dr. Bakonyi Pál min. 
tanácsos, jobbról a második 
dr. Kemény Aladár min. ta-
nátesos, a harmafdik Heltai 
Jenő. Negyedik (álló) sor: 
balszélső Kern Aurél f , közé-
pen dr. Hóna Péter berlini 

egyetemi tanár 

például egy isereg ilyen 
csoportielvételen kívül a 
Madách Imréről elneve-
zett Barcsay-utcai gim-
názium 1902—1903. évről 
szóló értesítője, amely 
az »Ifjúisági Kör« mű-

A VEI. kerületi álfami (fő-
gimnáziumba jártak: Kara-
fiáth Jenő Budapest főpolgár-
mestere (felső sor jobbról a 
második) és Bárdos Artúr a 
Művész Színház és Belvárosi 
Szinház igazgatója (alsó sor 
balról a második), osztályfő-
nökük dr. Sebestyén Károly 

volt 
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ködéséről «szóló részében 
a következő adatokat 
köalii : Elinök : Benedek 
Marcell VIII. A) osztá-
lyú tanuló, titkár: Ró-
mán Bálint VIII. A), 
jegyző: Darányi Kálmán 
VII. B), karmester: Ja-
schik Álmos VIII. A), 
bíráló bizottsági tagok: 
Galamb Sándor VIII. 
A), Kovács Dénes VII. 
B) (Ifi. Kotváas Dénes 
miniszteri tanácsossal 
azo'nos.) De ott találjuk 
a komoly szavalati ver-
seny díjnyertesei között 
Bálint Lajos VII. B) 
osztályú tanulót iis. 

Persze, így az idők 
messzeségéből nézve 
könnyű dolog következ-
tetéseket levonni, mégis 
van abban valami, hogy 

A tavaszmezé-utcai főgimnázium VIII-ik a) osztályának őt 
diákja. Fenn: Kadosa Pál zeneszerző és Récsey ödön hírlap-
író. Középen: Németh Antal a Nemzeti Színház igazgatója. 
Lenn; Marchis György műfordító és Bodó Béla a Pesti Napló 

segédszerkesztője 

A Sip-uteai polgári iskola IV. a) osztályának csoportképe. Alsó sorban jobbról az első IGaáfl 
Franciska, föltiltől a második sorban jobbról a negyedik Alpár Gitta, fölülről a harmadik sor-

ban jobbról a negyedik Ambrus Irén, aki Londonban színésznő 
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A Szent István-téri «lemi iskola 
II. a) osztályába jártak Vadnai 
László (elsősorban balról a 
negyedik) és Verebes Ernő 
(második sorban balról a har-

madik) 

az légy fonnia érdeklődés 
egy irtány felé indítja el 
az osatályok keretén be-
lül saervezkedő baráti 
társaságokat, vagy az 
ugyanabban az osztály 
ban tanulió vetélytársa 
kat. Az itt közlésre (ke 
rnlő csoportképek 
ges igazolást látsz 
adni erre a tételre. 

A Barcsai-utcai gimnázium 
VIII. a) osztályában 1910-ben 
együtt jártak Roboz Imre, a 
Vígszínház igazgatója (felső 
sorban jobbról a második) és 
Boros László dr., az Esti Kurír 
felelős szerkesztője (főlűlről 
negyedik sorban jobbról a má-

sodik) 
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liS 
MM G A GMK TUDJA 
INTIM PISTA, hogy mi újság a 
Riviérán? 

— Magam is csupán egy-két napot 
töltöttem a Cote d'azure napsütésé-
ben, de találkoztam a két legneveze-
tesebb magyar vendéggel, az olasz 
fertályon Molnár Ferenccel, a fran-
cia verőfényben Korda Sándorral, 
sőt egy ebéden mind a\ kettővel. 

— No, ezt az ebédet mesélje el, 
gyorsan! 

— Az ebédet Molnár Ferenc adta 
a világhírű filmrendező tiszteletére 
egy sanremói kiskocsmában. Vad-
regényes, aranyos környezetben per-
gett le az ebéd, amelynek minden 
egyes fogását napokkal előre meg-
beszélte az illusztris író a tulajdo-
nossal. Az összes olasz specialitások 
szerepeltek az étlapon, elsősorban a 
»nyakinak« nevezett különlegesség, 
amelyet az angol koszthoz szokott 
Korda viharos örömmel üdvözölt. 

— Kivel jelent meg Korda a Ri-
viérán? 

— Cannesba kettesben érkezett — 
az inasával, de természetesen csak-
hamar nagy művésztársaság verő-
dött köréje. Esténként néha megje-
lent a kaszinóban is, játszott egy 
keveset, de korán tért haza, mint 
mondotta azért, mert elsősorban 
aludni akart a francia tengerparton. 

— Otthon nincs ideje az alvásra? 
—Három nagy filmje készül, a,mi 

azt jelenti, hogy a műteremben kora 
reggeltől késő éjjelig dolgoznak. 
Korda átlag négy-öt órát alszik na-
ponta és így érthető, hogy Cannes-
ban rekordot javított a távalvásban. 

— Hogy-hogy? 
— Délután öt órakor érkezett meg. 

»Egy kicsit ledőlök, — mondotta az 
inasának — de a vacsorához se kelt-
sen fel, amíg magamtól fel nem éb-
redek«. Fél hatkor ledőlt és aludt 
egyfolytában másnap délelőtt tíz 
óráig. Ekkoi4 kombinált vacsora-
reggelit fogyasztott, megnyiratko-
zott, — mert Londonban erre sem ért 
rá — majd nemsokára megjelent a 
sétányon, ahol sokan felismerték. 

— Meddig marad Cannesban? 
— Már el is utazott a nagy álom-

tartaléJvIcal, amelyet Londonban 
gyorsan elfogyaszt. Nemrégen vásá-
V&lta meg a vállalata a Victoria Re-

Z. Molnár László és Báthory Gizi leányát Molnár Svát, feleségüli vette Felkai István textil-
mérnök. Tanuk voltaik Földy Mihály, a Pesti Napló szerkesztője és Stein Sándor igazgatói 

(László foto) 

22 



Békeifi István »Eső után köpönyeg« című vígjátékát Krasznai-Krausz Mihály zenéjével mutatta 
be ai bécsi Scala, A főszereplők: Karlweiss, Franz Engel, Anni Horak, Tabódy Klári és Hilde Krahl 

(Foto Harry Seidels) 

gina című híres darab filmesítési 
jogát csekély 175.000 dollárért, ennek 
az előkészületeit kezdik nemsokára 
Denhamben. Edvárd király egyik 
utolsó rendelete megengedte, hogy a 
nagy angol királynő legendás alak-
ját színpadra és filmre vigyék a 
brit birodalom területén. Nosza lett 
egyszerre versengés V iktória-szüzsék 
után. Még a nálunk is játszott »Egy 
királynő leányévei« című osztrák 
darabért is vagyont fizettek és An-
gliában nem kevesebb, mint húsz kü-
lönböző Viktória-darab bemutatásra 
készülnek a színházak és a filmesek. 

— Budapestre újból nem látogat el 
Korda? 

— Most igazán nem futotta az 
idejéből. Sok üdvözletet küldött bu-
dapesti jóborátjainak és néhány 
pompás szivart Heltai Jenőnek. 

— Molnár meddig marad San-
Remoban? 

— Ebben a pillanatban még Ve-
lencében sétál, vagy gondolázik. 
Megérkezett a lagúnák városába és 
csak húsvét után tér haza Buda-
pestre. A világhírű írótól nemrégen 
megkérdezte egyik tisztelője, hogy 
hol lakik. Molnár így felelt: »Pompás 
ötszobús lakásom van. Az egyik 
szoba a bécsi Imperalban van, a 
második a velencei Danieliben, a 
harmadik a sanremoi Royalban, a 

negyedik a karlsbadi Parkban és az 
ötödik Budapesten a Hungáriában. 
Igazán mondhatom, hogy kitűnő la-
kás, csupán az a kár, hogy utazni 
kelt egyik szobából a másikba«. Most 
tehát szobát változtatott. 

— Dolgozott is az olasz Riviérán, 
vagy csak pihent? 

— Teljesen befejezte új darabját, 
amelynek a címe: Delila. Minden el-
lenkező híreszteléssel szemben, az 
idei szezonban nem engedi bemutatni 
sem Budapesten, sem Bécsben, ha-
nem mindkét fővárosbcdn csak a jövő 
évad elején kerül sor a premierre. 
Darvas Lili játssza úgy magyarul a 
szerepet a Vígszínházban, mint né-
metül azon a bécsi színpadon, ame-
lyiknek sikerül az előadás jcgát biz-
tosítani. 

— Van valami köze a darabnak a 
biblui Deliláhozf 

— Sámson szerelmével csupán 
szimbolikus értelemben tart rokon-
ságot. Ez a kései utód modernebb 
értelemben utánozza az ős-asszonyt. 
Mint ahogy a Delila annakidején a 
hajától fosztotta meg Sámsont, mert 
abban volt az ereje, a mai Delila a 
pénzétől fosztja meg azt a férfit, akit 
szeret, hogy bebizonyítsa: íme a ri-
válisom csak a pénzedért akar. Ne-
hogy azt higyjék, hogy gazdag em-
berek a hősei az újdonságnak. Rend-
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kívül érdekes műidben játszódik a 
darab egy határszéli tőurist-épület-
ben, ahol benzint árulnak az utasok-
nak. Teljesen mai az újdonság, 
1937—38-as áramvonalas típus és 
azok, akik olvasták, azt állítják, 
hogy a legjobb Molnár. 

— Ennél nagyobb díöséretet pedig 
darabra mondani nem igen lehet! 

— Molnár egyébként négerszínűre 
sült le a cirógató napfényben és 
pompásan érzi magát. Hatalmas vi-
rágcsokrot küldött Bécsbe Darvas 
Lilinek és azt írta mellé, hogy a 
napkúrát a Dunapaftton fogja rövi-
desen szorgalmasan folytatni. 

— Jöjjön minél előbb! Kivel talál-
kozott még a Riviérán? 

— Mindenki megcsodálta Perezel 
Zita szőkeségét és elegánciáját. A 
fiatal művésznő a vőlegényével je-
lent meg a cannesi kaszinóban, ahol 
általános feltűnést keltett. 

— Mi van a házassággal"? 
— Ennek az esküvőnek az a felté-

tele, hogy Perczel Zita évenként leg-
alább hat hónapot Belgrádban tölt-
sön, hat hónapot utazzon és a szín-
padon vagy filmen sohase léphessen 
fel. Ezt az utóbbi áldozatot mégsem 
lehet kívánni egy bakfiskorban levő 
tehetséges színésznőtől, aki máris 
szép sikereket ért el és akit szerződ^ 
tetési ajánlatokkal halmoznaik el. 

Egerváry Bea Kitzbühelben síel 

M át hé Bözsi a bécsi Volksoperben lépett fel 
a Bigol'ettóban, a Denevérben és a Carmenben 

Ha a vőlegény nem másítja meg 
konzervatív elhatározását, az esküvő 
végleg elmarad. 

— Mi újság itthon? Bekukl antott 
a próbákra? 

— Húsvétba rengeteg premier ké-
szül. Talán László Miklós a leg-
izgatottabb szerző valamennyi író 
között. A Pesti Színházban próbálják 
»Illatszertár« című vígjátékát, amely-
vek mindhárom felvonása egy Pe-
tőfi Sándor-utőai drogériában ját-
szódik. A. lelkiismeretes íróról senki 
sem tudja, hogy tíz napig szolgált ki 
gy drogériában*, ahol környezet-
arkulmányokat folytatott. Főnöke 
ijelentette a búcsúzásnál, hogy 

amennyiben err,e a pályára\ akarna 
lépni, mindig szívesen befogadná. 

—* Nö, csak maradjon a művészi 
pályán, amíg ilyen jól ír és ilyen 
kedvesen játszik. Tavaszi utazások? 

— Hèrczeg Ferenc az idén is hű 
séges maradt a Quarnerohoz és Ab-
báziába utazott. Olaszországba készül 
Bethlen Margit grófnő is. Hunyady 
Sándor először életébMh akar Párizs-
ban pihenni, Harsányi Zsolt viszont 
dolgozni megy Rómába. Galileiről 
szóló kön,yvéhez gyűjt érdekes mu-

ális adatokat. Hölgyet is visz ma-
gával az útra! 

— Mesélje gyorsait! 
—* Még pedig azt a hölgyet, akit 
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MtoctúJctási 
Bulla Elmai valóságos cseléd-konjunktúrát csinált az »Egymillió pengő« 

és az »Édes Anna« nagyszerűen megrajzolt figuráival. Mégsem lehet úttö-
rőnek nevezni, hiszen a »Liliom« két, már klasszikussá vált cselédkéje, a 
Julika és Marika óta egész sereg pompás szerepet írtak a háztartási alkal-
mazott figurájára. Itt bemutatunk pár színpadi háztartási alkalmazottat. 

Fedák Sári (Marcsa) a Három cseléd az Édes Anná- „ T.... „ „„„ , . i < ! h a B 
Mágnás MUkában ban. Dalybukát, Bulla, Simon D a r v a s L l h a Tovaarisben 

Zsuzsi 

Tőkés Anna a »Bakaruhában« Muráti Lili, a »Csoda a he- Dayka Margit a »Pénz nem 
gyek között« kis cselédje minden» című darabban 

Agai Irén a Juliusi éjszakában Biller Irén a Nótás kapitány- Bársony Erzsi a »Nem ismerlek 
ban többé« című darabban 

(Angelo, Halmi és László fotók) 



A\K\É\Z\F 0\G\Á\S 
FOL Ó I G I Á\j\A G R 

A kézfogás, mint üdvözlési mód, a 
legjellegzetesebb emberi megnyilvánu-
lások egyike. A szokás eredete a tör-
ténelemelőtti idők ködébe vész, a lé-
lekelemzés feltevései szerint nem any-
nyira a barátság, inkább a fegyver-
szünet jele volt, legalább is arra az 
időre, amíg két ember egymás kezét 
fogta. Mint annyi más ősrégi forma-
ság, a kézfogás is átlényegült idővel, 
ma inkább a barátságot jelképezi : 
két ember érintkezésének kezdetét és 
ideiglenes megszakítását. 

Kétségtelen, hogy az emberek nem 
egyformán fognak kezet, de azt sem le-
het mondani, hogy ahány ember, 
annyiféle kézfogás. A kézfogás for-
mája igen jellemző az emberre és a 
gyakorlott pszichoanalitikus, aki az 
ilyen banálisnak látszó jelenségeket 
sem hagyja figyelmen kívül, már az 
aktus lezajlása alatt meglehetősen pon-
tos karakterrajzot készít-
het a vele szemben állóról. 

Egy amerikai grafo-
lógus, G. Wat tson, aki 
egyben tenyértudós is, 
(nem összetévesztendő a 
tenyérjóssal), most rend-
szerbe foglalta a kézfogás 
pszichológiáját. Általá-
nosságban, — írja — a 
kézfogás lehet erős, mér 
sékelt, laza, rövid, vag 
hosszú tar tamú, ideges, 
nyugodt, vontatot t , vo-
nakodó, merev, mozgé-
kony, széles gesztusú, 
vagy lefokozott mozgá-
sú, teljes hévvel, vagy 
az uj jak hegyével adott , 
gyors, lassú, közömbös, 
szenvedélyes, élettelen, 
vagy élénk. Mindezek 
a formák jellemzik az 
embert és jó alapot ad-

nak a megfigyelő számára. De tekin-
tetbe kell venni a megfigyelt alany test-
alkatát is. 

A nagytermetű, erős testalkatú em-
ber kézfogása nem mindig felel meg a 
várakozásnak. Előfordul, hogy a kéz-
fogás lanyha, erőtlen. Ez bizonyos mér-
tékű gyengédségre vall, de jelenthet 
óvatosságot, elhárítást is. Az illető túl-
ságosan el van foglalva önmagával, 
csak azok a dolgok érdeklik, amiből 
haszna van. Egyébként aprólékos, pe-
pecselő egyéni-
ség. 

Nagy kéz ér-
dektelenül oda-
nyújtva : zár-
kózott ember, 
aki a saját gon-
dolatvilágában 
nehezen befo-
lyásolható. 

i\agy kéz lágyan, 
finoman nyújtva : a 
gyámkodó, gondos-
kodó, anyás karakter 
jele. Orvosok, papok, 
pedagógusok jelleg-
zetes kézfogása. 

Teljesen áthurkoló 
kézfogás (a kéz a má-
sik egyén kezét való-
sággal birtokba ve-
szi), az öntudatos, 
parancsoló modorú 
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embert m a t a t j a . Az ilyen ember feltét-
len alkalmazkodást követel. Ha az 
ilyen kéíifogás lassú, megfontolt moz-
gással van összekötve, ez arra mutat , 
hogy aÍÍ illető szemlélődő természet. 
Nehezen határozza el magát valamire, 
de amellett aztán kitart . 

A nő általában sokkal lágyabban fog 
kezet, mint a férfi. Még az erősen ön-
álló és férfias karakterű nők is kevésbé 
erőteljesen fognak kezet, mint a fér-
fiak. Ebben a kategóriában : 

a szorítás nélküli kézfogás egyszerű 
lelki alkatra vall. Az illetőnek nincs 
egyéni megfigyelése, a tömegvélemény 

irányít ja min-
den ténykedé-
sében ; 

élettelen, pu-
ha, hűvös kéz-
fogás : nem 
őszinte, alatto-
mos jellemre 
va l l ; 

gyengéd szo-
tás a kézfo-

: rokon-
szenv jele. 

Futólagos, el-

tékos kedélyű, ingadozó, hivatását 
nem tud j a felismerni. Felelősségteljes 
állásra, gyermekek nevelésére nem 
alkalmas. 

Vonakodva nyújtott kéz : figyelem-
keltési célzatot jelent. A nő ezzel 
akar ja kifejezni, hogy támaszra, vé-
delemre vágyik, de egyelőre még bizal-
matlan. De jele néha a szeszélyesség-
nek, önzésnek, számításnak, sőt áll-
hatat lanságnak is. 

Lágy kézfogás : az egyén a változa-
tosságot kedveli, nyugtalan, megbíz-
hatat lan, felületes. 

Magasan felhúzott kézzel, illetve kö-
nyökkel nyújtott kéz : mindig a »drei 
Schritt vom Leib« elvét jelenti, még 
akkor is, ha az illető nagyon szeretetre-
méltó modorú. 

Mélyen leszorított kézfogás, amelynek 
eredményeképpen a két kézfogó testi-
leg túlközel kerül egymáshoz, agresz-
szív védekezést jelent. 

Hosszan és már távolról nyújtott kezet 
olyan ember szokott adni, akinek sok 
leplezni és takargatni valója van, aki 
gesztusaival le akar ja terrorizálni a 
másikat. Ezek rendszerint bőbeszédű 
renomisták. 

Lazán kézbeejtett fo-
gás : gyenge önbizalom 
jele. Magasrendű intel-
lektusnál ez a kézfogás 
elfoglaltságot, szórako-
zottságot, vagy éppen 
alakoskodást, intr ikát 
jelent. 

Rátóti Mihály 

hirtelenkedett kézfo-
gás : egészen fiatal 
korra vall. Velejárója 
a bakfiskorhoz t a r -
tozó általános bizony 
talanságnak. 
nem gyermekek, 
még nem nők. 
korú nő 
dott , futólagos 
szorítása a karakter 

kiforratlanságának 
ele. Az ilyen nő já-

Hirtelen, gyors lendü-
lettel, vállból megrázott, 
erős szorítású kézfogás 
visszavágásra kész, erős 
krit ikájú, gyors felfo-
gású, vérben, testtel-lé-

népszerű embert 
:z. Ha a szorítás 

hosszadalmas, akkor az 
leplezett bizalmatlansá-
got, ha túlrövid, akkor 
gyorsan fellépő érdek-
telenséget jelent. 



•à;-».'.-i> 

f TROYANOFF 
a neves táncművész 

magyar romantikus bal 
letet kreált ós mutat be 
19-ón a Városi Színház 

ban 
Sv (Pécsi József foto) / 



A TÉVES 
HALÁLHÍR 

Kohn legnagyobb 
megdöbbenésére a 
saját halálhírét ol-
vassa az újságban. 
Szalad a telefonhoz 
és fölhívja barátját, 
Grünt: 

— Olvastad, kér-
lek, a halálhíremet 
az újságban? 

— Igen — feleli 
reszkető hangon 
Grün. — Honnan be-
szélsz? 

^ J h à t h u m e t a 

— Mindig mondtam, Mancika, hogy magának a fekete szín áll leg-
jobban• 

KONZERVATÍV FELFOGÁS 

— Nem szeretem ezeket az áramvonalas kocsi-
kat . . . Az ember nem tud hátul felkapaszkodni... 

(Rie et RaeJ) 

S Ï E R K E S Z T I î K A ' L M A ' N 

REVÜSZ1NHÁZ 

33 



t f f c c o Û t n p i k A K 

A HÁZASSAG-
KÖZ VETÍTŐN ÉL 

A kliens: Kérem, je-
gyezze az igényeimet: 
gazdag, fiatal, intelli-
gens, takarékos, hűséges 
és szép asszonyt akarok. 

A házasságköz vetítő: 
Sajnálom uram, de a ma-
gyar törvények tiltják a 
többnejűséget. 

Beküldte: Berocz Pál 
Budapest 

GYORS CÁFOLAT 
Kohn hajnali három 

órakor megy haza. A 
feleség1« fölül az ágy-
ban és szigorúan meg-
kérdi: 

— Hány óra van? 
— Pont egy! — feleli 

Kohn. 
Ebben a pillanatban 

a falióra hármat üt. 
Kohn dühösen ordítani 
kezd: 

— Jó, jó, tudom, hogy 
egy, de mért kell ezt 
háromszor megismétel-
ni? 

Beküldte: H. E. 
Pécs. 

NYERT! 
— Mi van a kisöeslcd-

del? 
—) Fekszik a kórház-

ban. 
— Mi történt vele? 
— Fogadtunk, hogy ki 

tud jobban kihajolni az 
ablakon és ő nyert. 

Beküldte: Schalter Imre 
Szombathely. 

A KÁRTYA VETŐ-
NŐNÉL 

— És mit lát még a 
kártyákból? 

— Látom, hogy ke-
gyed rövidesen talál-
kozni fog egy roppant 
gazdag úrral, aki sze-
relmes lesz kegyedbe 
és rövidesen nászútra 
indulnak Olaszország-
ba. 

— Legyen szíves 
vesse ki még azt is 
hogy mit fog szólni 
mindezekhez a férjem? 

Beküldte: Szabó Mariska 
Kaposvár. 

Nézd a csirkefogó, hát nem ellógott!? 
(Passing Show) 

KÖLCSÖNÖS SZÁMONKÉRÉS 

Az udvarló: Uram, nem t 
méltatlan gyanúval illesse as 
én tisztelek', ha ön mindjárt a férje is! 

(Esquire) 
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Megkezdődtek a ta-
vaszi divatgondok. Er-
délyi M ici szintén 
kommissiózik és egy 
ilyen útjára magával 
vitte férjét is, Ráday 
Imrét. 

Egész délelőtti fut-
kározás után végre be-
lépnek egy belvárosi 
masaimód szalonjába. 
Ráday, aki közben né 
mi gyakorlatra tett 
szert a női bevásárlás 
titkai körül, így szól i 
tula jdonosnőhöz : 

— Nagyságos asszo-
nyom, az első tíz kala-
pot ne is tessék mu-
tatni a feleségemnek. 
Kezdjék mindjárt a 
tizenegyediknél... 

— Fogadni mernék, hogy adós marad a 
honoráriummal. Belelátok a veséjébe... 

(Esquire) 
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KOVÁCSLEGÉNY 
A SZÍNPADON 

A V á r o s i S z í n h á z b a n , 
a h o i K á l m á n I m r e J o s e -
p l i i n - j é r e k é s z ü l n e k , f e l -
f e d e z t e k e g y t ü n e m é n y e s 
h a n g ú k o v á c s l e g é n y t . E l 
i s h a t á r o z t á k , h o g y m á r 
a K á l m á n - d a r a b b a n fö l -
l é p t e t i k . F ö l d A u r é l d i -
r e k t o r b e h i v a t j a aa i g a z -
g a t ó i i r o d á b a az ú j t e n o -
r i s t a - e s i l l a g o t : 

— M i t a d j a k m a g á n a k 
e g y e s t é r e ? — k é r d i t ű -
n ő d v e . 

A k o v á c s l e g é n y a ika-
l a p j á t f p r g a t j a és s ö t é t 
t e k i n t e t t e l n é z i a p a d l ó t . 

— N e tesséik h a r a g u d n i , 
i g a z g a t ó ú r , d e e s t i á t a -
l á n y é r t n e m v á l l a l o m a 
m u n k á t . M i t t u d o m én, 
m e d d i g t a r t a z e l ő a d á s ? 

—1 H á t m i t a k a r ? 
— T e s s é k n e k e m ó r a -

b é r t f i z e t n i . . . 

ERDÉLYI MICI 
KALAPOT VESZ 

A DZSUNGELBEN 

Brown, már megint rémesen horkolsz! 

MŰTÉT 



— Látja, kedves Kassawska kisasszony, így kell 
ezt csinálni, könnyedén, libegve ... 

(Ric et Rao) 

AZ UDVARIAS 
LOJA 

A legnépszerűbb pesti 
futballvezérek egyikét 
Faragó Lajosnak, nép-
szerűen Lojá-nak hívják. 
Ö a Budai 11 vezére, ma-
nagere, trénere és lo-
pénztárnoka egy személy-
ben. így természetesen az 
ő vállaira hárul a csapat 
fizetésiének és győzelem 
esetén a megállapított ju-
talompénznek előterem-
tése is. 

A mindenható Loja 
rendszerint roppant szi-
gorúan bánik fiaival. 
Néha úgy ordít velük, 
hogy a pálya túlsó végén 
is hallani. Az elmúlt he-
tek egyik bajnoki meccse 
előtt történt, hoj^y Faragó 
bement az öltözőbe, szét-
nézett s meglepő udva-
riasságg-al így szólt: 

— Két úr hiányzik! 
Mire a tapasztalt Lutz, 

a csapat veterán középfe-
dezete súgva így szólt 
játékostársaihoz : 

— Gyerekek, ennek egy 
vasa sincs. 

Két palóc, aki egymás oldalán küzdötte vé-
gig a nagy háborút, Budapesten bevetődik egy 
futurista képkiállítás ra. Egyszercsak megáll-
nak egy óriási vászon előtt, amelynek ez a 
címe: »Világháború«. 

A két palóc nézi-nézi a képet, hátrálnak, 
közelednek, egyszercsak az egyik megszólal: 

— Azért, komám, én úgy gondolom, hogy 
ilyen rémes mégse volt. . . 

— Nézd, kigyulladt a kocsijuk! 
— Muszáj rajtuk segíteni. Leg-

feljebb feláldozzuk az ásványvizet... 
(London Opinion) 

t 

PALÓCOK A KÉPTÁRLATON 

FILMFELVÉTEL 



Gozo M Gyula pénteken oste 
háromnegyed hétkor bement a 
Nemzeti Színházba és egyene-
sen az öltözőjébe sietett, hogy 
kimaszkirozza magát az elő-
adáshoz. A díványon jóízűen 
aludt a szabója. 

— Ne bántsuk szegényt — 
gondolta a művész és csönde-
sen leült a tükör elé, kimasz-
kirozta magát, beöltözött, 
majd, amikor a jelenete kö-
vetkezett, kiment a színpadra. 

Lement az első felvonás, a 
második, a harmadik, a szabó 
még mindig aludt. Vége volt 
az «előadásnak, Gézon lemosta 
magáról a festéket, átöltözött 
és rázni kezdte a szabót: 

— Hé, Sipos, ébredjen föl! 
A szabó talpra ugrott, dör-

zsölni kezdte álomtól zavaros 
szemeit, valami bocsánatkérés-
félét mormogott és utána egy 
rántással leszedte Gózonról a 
kabátot. 

TÖRZSVENDÉG 

— Mama, odakünn egy 
szegény, einher ordít, ad-
junk neki egy frankot. 

— Mit ordít szegény? 
— Folyton azt kiabálja, 

hogy csokoládét, cukorkát 
tessék venni! 

(Cyrano) 
ELŐZETES 

INTÉZKEDÉS 
— Hallja, szomszéd, 

miért veri úgy azt a sze-
gény gyereket? 

— Mert holnap lesz a 
bizonyítványkiosztás és 
én ma este kénytelen va-
gyok elutazni. 

Beküldte: Erdélyi Péter 
Debrecen. 

G ÓZON ÉS A SZABÓ 

— Siessen öregem, tíz órakor le akarok feküdni 
félek, hogy addig nem szárad meg . . . 

(Rie et Raie) 
PÓKERPARTI TEXASZBAN 

— Három ászom van .. 7 
— Nekem egy revolverem. 
— Nyertél. 

(Itic et R»a.c) 
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J 
Jit*: SricUi őLjwti 

Ülnek a hotelhallban a Geis hindu tán-
coslányok és fiúk — és úgy Lát szik fáz-
nak, nem melegíti őket frenetikus pesti 
sikerűt! 

De azért csupa jókedv a (hangjuk, mi-
kor 'beszélgetni kezdünk. Különös ma-
dárhangjuk van, magas, éneklő tónus-
ban rövid szavaikat mondanák egymás-
nak, nékünk pedig angolul felelgetnek, 
illedelmes mondatokat. 

Nem, nem nagyon sokat láttak még a 
világból. Csak leginkább a hotelhallokat. 
Nekik — Prága zöld plüssgarnitúrát 
jelent oroszílánkarmokkal, Bécs vörös 
karosszékeket és miárványkandallót — 
Budapest ugyanezt sötétkékben, ök 
maguk akármelyikben nagyon 'különö-
sen hatnak. Az egyik görl ön halványlila 
lepel van, a vállán olcsó strasszcsat 
fogja össze, a másikon virágos imprimé 
—• ezek a trotőrruháik, amik fölött euró-

íjul pedig 
zik, henna-

pai kabátokat viselnek — aJ 
kicsi, barna piskótalábuk látszi 
színű körmökkel. A lábkörmilh az festve 
van, de az arcuk nem. Sápadt és barna 
az arcuk — nem sokkal sötétebb, mint 
nyáron a mienk, reggel, púderezés előtt. 
Osák épp a szeműik más, súlyos kékes-
fekete és végtelenül szomorú. 

Szinte (hihetetlen, miikor az imjprimé-
rufbás hölgy, akinek két kis madárfészek-
szerű építmény díszíti a fejét,, fekete 
fonatokból, — azon kérdésünkre, hoigy 
•mennyi idős, gondolkozás nélkül rá-
vágja: 

— Tizennégy éves vagyok. 
Flérfikísérőjüik, aki a produkció zenei 

részét vezeti, nevet csodálkozásunkon. 
— Nálunk hamarább érnek a 'lányok 

— bizonyos tekintetben! Egyébként vi-
szont jóval tovább maradnák euróipai 
fogalmaik szerint fejletlenek! Köivér 

hiindulány nincs is! — 
mondjia íruosoilyogva. 

Irigykedve mézünk a 
(kislányok testetlen karcsú-
ságára — vastagító vilá-
gos, redős ruhájúk alatt. 

— Hogy csinálják! 
A zeneigazgató úrról 

kiderül, hogy remeikül ért 
a főzéshez és szívesen 
árulja el a hindu 'konyha 
rejtelmeit. 

— Elsősorban rengeteg 
főzeléket eszünk — vilá-
gosít fel hindui ínyesmes-
terünJk. — ^Reggelire gyü-
mölcsöt, remek gyümöl-
cseink valamelyikét esz-
szüjk, melyeknek illatáról, 
zaanlaitáróll az európaiak-
nak fogalmuk sincs! És 
rizst persze, vízben Iküfőtlt 
rizst, nem sokat, de min-
dig és mindemhez. Aztán, 
gyümölcslevet, gránát-
almaszörpöt, meg hasonló 
frissítőiket, anni, szinte 
életszükséglet ia mi éghaj-
latunk: alaitlt. 

— Húst niem esznek 
egyáltalán? 

Ennél a kérdésnél érke-
zik meg Menlaka, moso-
lyog a témán és — hiába, 
a aiő Indiában is nő — 
azonnal belemegy . . . 

— Oh dehogynem — ma-
gyarázza — mi brahmi-
nok eszünik húst is! Sőt, 
van egy nemzeti elede-
lünk, ami teljesen lazomo® 
egy magyar étellel: Önök 

Hlndutánc a pesti hotelszobá-
ban 



t K «  
A napkeleti királylány gulyást 

úgy hívják »rab-lóh-ús«/ 
Csiajk1 mikor a művésznő 
felírja laz étel nevét, de-
rül ki, (hogy a — rabló-
húsról beszél. Mindjárt 
mellé í r ja hindu nevét is. 
Ha legközelebb Bombayha 
utazik valameflyiiklünk, 
csat kérjen nyugodtan 
y>hoshik-kobab<í-Oít (lia ha-
zai eledelre éhezőik). 

— -Különben is nagyon 
emlékestet a mlagyar ikoszt 
a hindura, csaJk' imi 
még sokkal fűszeresebben 
eszünk mindent! Sakkal 
több paprikát használunk, 
borsot, oadomamot, isima-
mwriit, amit talán itt nemi 
is 'ismernek, fahéjat, amit 
nálnník dar-chiney-mek, 
édes fának hívnak és ter-
mairic-ot, ami vaiajmi egész 
különös jó ízt ad a doll-
gqknak! 

Élénlken, kedvesen beszél 
Menalka művésznő, rop-
pant természetes a hangja, 
modora, olyan, mintha 
réigi barátnőjénelk1 mesélne 
ú j recepteket, imdíköaben 

eszik 

úgy néz M pávakék fátylaiban az 
arcával, ami okos, zárt és szomorú az 
európai kikészítés mögött és a kezeivel, 
amikről riport helyett szonettet kellene 
írni, — imint egy igazi »napkeleti; ki-
rálylány«! 

Főztnd is tud (Indiában ezt minden 
lánynak elsősorban tudnia kell) és pil-
lanatnyi gondolkodás nélkül adja Ile ne-
künk: egy hindu ebéd menüjét: 

— Előétel: {kókuszdióiba töltött vag-
dalt hal. A halat megfőztük, megvág-
juk, fűszerezzük, a' felébe vágott kóiktusa-
dió kivájt belsejébe töltjük, azután 
újria összeillesztjük a diót, azi egészet 
agyagba burkoljuk, s ebben a vékony 
agyagrétegben, ami közben keményre 
ég, szobatűziben porhanyósra sütjük! 

Utána banánlevélbe töltött hal kö-
vetkezük, egy réteg banánlevél, egy réteg 
főtt hal, közbe-tközibe ibanánszeletek — 
aiz egészi banánflevéllel létiaikárva, parázs 
fölött roston pirítva. Végül gömbölyű 
tortaalakúra formált édes tészta jön 
Tiuango-lisztből, tojásból s kókusztejből 
— meflynek a te/tejét tejfeles gyümölcs-
krémmel kenjük be „. » 

— Igen, így né z ki egy hindu ínyenc -
menü vad ami ünnepségen — mely után 
»az if júság táncol«. 

Mert tajz if júság táncol Indiában is, 
ha nem is ötórai teákon, különösen 
egyes vidékeiken, például Gugeratbam, 
ahol valóságos gairdempartiikon lejtik el 
a szép, régi, valllásos táncokat. 

Ko-shik-kobab — magyarul: rablóhús a menü 
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A tizennégyéves hindu görl 

— Etoeket a csodálatos rég1! táneolkat 
szeretném én ú j éledre kelteni, a színpa-
don — mondja Meniaka. — Titokzatos 
tánomesék ezek, körtáncok, amiket 
Krishna, a szerelem istenének tisztele-
tére táncolnak ősi ritmusban és mozdu-
lataikkal, dobok és sípok zenéjére, este 
holdfénynél odahaza, 'hindu szüzek és 
ifjaikL 

És most néhány mozdulatot muttat 
Menakia. Gyors, vildanásszerü mozdula-
tot, ami után úgy marad egy-egy pilla-
natáig mieiraven... különös gesztusok 
ezek, titkos szöveget innak hiíhetetle-
mül hajlékony Ikeziei a levegőben, kék 
fátylai ősi szabályok szerint saálltaL 

nak alá — az area régi 
elefántcsont minilaltiirókre 
hasonlít, a szemei önma-
gukba fordult sötét tük-
rokiké lesznek — és itt a 
pesti hotelszobában a víz-
vezeték és ,a nyitott koffe-
rek között valahogy a 
barna karok ívétől s a 
fátyla tudatos omlásától, 
a mozdulattól, ialhoigy 
aranyszandáloe halvány 
lába a szőnyegre dobban, 
egyszerre tele lesz ia le-
vegő holdfénnyel, páva-
tollcsillogással — tudom 
is én: Indiával. 

Menaka és egyik partnere 
(László fotók) 



A TündérLaki lányok előadásának legmegejtöbb mozzanata az 
a gyönyörű vers, Heltai Jenő költészetének gyöngyszeme, 
amit a második felvonásban mondanak el. Itt adjuk a verset. 

... Ha el akarna néha jönni hozzám, 
Kicsiny szobámat szépen rendbehoznám, 
Ha nem is hozhatnám le az eget, 
De beszereznék néhány szőnyeget. 

A pamlagon, hol álmodni szoktam, 
A sok lyukat megfoldanám titokban, 
Rozoga, tintás asztalomon itt 
Elhinteném kedves virágait 

Parancsait komoma-módra lesve, 
Főznék teát, mikor leszáll az este 
S amire nem volt példa soha még: 
Szenet hozatnék és befűtenék. 
Az ára járna és a lámpa égne 
S azt mondanám, ha menni készül: »Még ne...« 
Suttogva kelne ajkamról a szó, 
Hogy élni édes és szeretni jó. 

HELTAI JENŐ 



a »Farizeusok« szerzője 

Operaénekesnő, 
mint drámai hősnő 
Az elámult hét folyamán 

atz Iván-színtársulat rend-
ikívüli sikerrel mutatta be 
Beregszászon Nádas Anna 
iháromf el vonásos társadal-
mi drámáját, a »Farizeu-
soka-sut. Az írániő kedves 
ismerőse a Színházi Élet 
'közönségétneik is, inert Te-
hetségavató versenyünknek 
együk1 legértékesebb felfe-
dezettje volt. Novellái, ver-
sei, ' dalszövegei jelentek 
meg nálunk. 

A bemutató fényes külső-
ségek mellett zajlott le, a 
kritika pedig egyhangú lel-
kesedéssel ünnepli Nádas 
Annát, A »Farizeusok« 
című danab egy boldogta-
lan házasság történetét 
iniondja el: aa asszony, ajki 
az opena színpadát hagyta 
oda a szeretem kedvéért, 
verigődíiík a meg nem értő, 
irigy, kicsinyes polgári 
környezetiben és aimiikor tö-
résre IkleTül a sor leleplezd 
farizeus környeaetét. Egész 
sereg pompásan meglátott 
és megrajzolt figura moz-
gatja az emelllkedő feszült-
ségű cselekményt, iaz írónő 
színpadi rutinjai egyenesén 
imponáló. A fő női szere-
pét S. Jánossy Terífca ját-
szotta. Élettel és szenve-
déllyeli teli alakítását vé-
giig*tiapsolta ia 'bemutató kö-
zönsége. Nagy sikere volt 
a másiik női szereplőnek, 
Hollár Máriának is. A fér-
fiak sközül Bodó József és 
Turóczy Gyula produkáltak 
legelsőrtaugú alakítást, ma-
gyon tetszettet1 még Gabá-
nyi Böske, Kőmíves Erzsi, 
Farkas Páll, Károlyi Vil-
mos, Némethy Zoltán és 
Dudinszky Pál. 

László Miklós új vígjátékának 
az »Illatszertár«-nak próbáján 
a Pesti Színházban: Tamiy , 
Berczy, Pártos Erzsi, Kabos, 

Muráti, Gárdonyi, Peti 

I>ihó Lajos »Üveghintó« cimű vígjátékát próbálják a Nemzeti 
Színházban: Somogyi Erzsi, Kürt h y József, D. Ligeti Juliska 

»Egy ópa a Vatikánban« Emm et Lavery drámája a Magyar 
Színház soronkővetkező újdonsága. Hajmássy, Baló, Kerosz-
tessy, Gonda, Sízigethy, Főidényi, Pataky, Dávid, Tasnády 



A legnépszerűbb ajándéktárgyak közé tartozik Amerikában a »három kis majom«: egyik a sze-
mét, másik a fülét, harmadik a szóját zárja le. Mindegyik alatt kis felirat; »See no evil, hear no 
evil, speak no evllV: »Ne láss majom, ne hallj majom, hallgass majom«. Aki ezeket a szabályokat 
betartja, annak nem lesz az életben semmi kellemetlensége . . . A három kis majom helyett most 
három kis hoUywoodi színésznő képe került forgalomba: Joe Pa»t®rnak »Három kis ördög« című 
filmjének főszereplőiről. A három kis ördög (Barbara Read, N»n Grey és Diana Durbin) kitű-

nően majmolja a majmokat 

S Z E R K E S Z T I : P Á N I M R E 



Myrna l*oy J o a n Har low 

William 
Powell 

Spencer 
Tracy 

(Metro 
fntókj 

^ Miért h 

ÎKêÊêêJ^ harciasak a nők ? 
^r írta : Jean Harlow 

„Harcias hölgyek" cimû filmem hollywoodi 
^m premierje után azt kérdezték tőlem, hogy miért 

^m játszom mindig ilyen veszedelmesen harcias nőket ? ^ 
W Ez a tipus — mondták — a modern nők forradalmának 1 
• legkellemetlenebb teremtménye. Harcias nők mindig 
F voltak — feleltem — példa erre Xantippe, Shakespeare 

Makrancos hölgye, vagy akár maga a Szókimondó asz-
szonyság. A férfiak ugylátsjtik nem veszik észre, hogy 
a nők csak azért bocsátkoznak harcba, hogy legyőzzék 

L őket Üj filmemben szerencsére én is és Myrna Loy is 
I olyan férfiakkal kerültünk szembe (William Powellel 
H és Spencer Tracy vei), akik ezt hamar észrevették. A i 

küzdelem tehát, bármennyi reményünk volt a győ- A 
zelemre, mégis egyenlőtlen volt. Szerintem igenis AI 

minden nőnek harciasnak kell lennie, mert ^ f l 
különben nem veszik föl vele a harcot. ^ f l 

^ ^ Harc nélkül pedig a szerelmi párbaj ^ ^ 
Bfet, is unalmas. Hiába, ezt őszin- jj/kI 

Igte^ tén be kell vallanunk! 



F O T Ó I N T E RJU M A R L E N E D I E T R I C H - H E L 
Az egyik londoni bárban, az új Marlene-film, az »Allah kertje« pre-

mierje után készült Marlene Dietrichhel az itt következő fotointerju 

— Ugy látom, tetszett az 
embereknek »Allah kertje« 

című filmem . . . 
. . . nagyon sokat szenvedtem 
a behóz felvételek alatt . . . 

. . , de talán érdemes volt, 
nem? 

— Ma már az a véleményem, 
hogy az élet nem is fontos, 

cstak a film . . . 

. . . a film mindenesetre 
szebb . . . 

• . . nem, szó sincs róla, nem 
vagyok blazírt, csak fáradt... 

. . most újra dolgozom, Kor-
ánál; a munka mindig fel-

frissít . . . 
. . . egy-egy jó jelenet után 
nagyon tudok örülni az élet-

nek . . . 
. . . a legnagyobb öröm mégis: 
premier után, elégedetten ül-
ni egy bárban és hallgatni a 

dicséreteket! 
(Horváth István felvételei) 



A Daily News hatalmas cikket közölt Pásztor 
Béla »Sárga csikó« című filmjéről, amely most 
kezdte meg külföldi karrierjét. Amerikában 
csillagokkal osztályoznak minden filmet; a 
»Sárga csikó« két és fél csillagot kapott, ami 
már igen előkelő rangot jelent. Tessék megfi-
gyelni milyen hibátlanul írják az amerikaiak 
a magyar neveket. Pásztor Béla egyébként 
éhét en fejezte be új filihjének felvételeit a 
Hunnia filmgyárban. Cime; »Hol alszunk va-
sárnap?« írója Nóti Károly. Főszereplői: Gomba-
szögi Ella, Kabos Gyul'a, Sárossy Gizi, Kiss 
Manyi, Latabár Kálmán és Komlós Vihnos. A 
képen: Latabár, Kabos, Komlós és Gomba-

szögi Ella 
(Foto Bioscop) 

F I L M 
C O C T / y L 

SZONET A HUNNIÁBAN, 
INPIG HLM-A FILMIRO-
DÁBAN 

Hunyady Sándor és Szé-
kely István » J ú l i u s i é j -
saaíkia;« c í m ű f i l m j é n e k 
f e l v é t e l e i az a n g o l v e r -
z i ó r ó l f o l y ó ' t á r g y a l á s o k 
m i a t t e l t o l ó d t a k . E g y e -
l ő r e te lhát n e m d o l g o z n a k 

Hortense Raky, Willi Forst 
»Burgszwház«-beli felfedezettje 
karriert csinált. Uj filmje az 
»Asszonyok paradicsoma«, új 

partnere: Petrovics Iván 
(Foto Harmónia) 

Soul of Peasantry 
In Hungarian Film 



Érdekes vendégek az új Garbo 
film bécsi díszbemutatóján: 
Darvas Lili, Hans Járay és 

Jarmila Novotna 
(Foto Willinger) 

a Hunnia hatalmas stú-
dióiban. 

A Filmirodia műtermié-
ben Ináig Ottó »Torockói 
mehyassaon y « - át forgatja 
Keleti Márton recndező. A 
két főszereplő : Day ka 
Margit és Jávor Pál. 
RÁDAY IMRE ÉS A KÉT 
BÁLINT ISTVÁN 

Ráday Imre egy Bál in.lt 
István nevű újságírót 
játszott aiz »Évforduló« 
című filmben. Most ki-
derült, hogy él egy Bá-
lint István újságíró. Fel-
jött hozzánk a szerkesztő-
ségbe és megmutatta régi 
színházi lapját, amelyet 
anTuakideján Mohácson 
szerkesztett és amelybem, 
többek közt egy Fekete 
Imre nevű színész fény-
iképét is iközli, azzal, hogy 
erne a fiatal színészre 
rendikívüli jövő vár. 

Ebből a Fekete Imréből 
lett azóta Báday Imire. 
A jóslat tehát bevált. Bá-
day Imre talán hálából 

választotta filmjében a 
Bálint István neveit... 
GARBO 
most kezdte forgartmi hu-
szonegyedik filmjét. Címe: 
Madame Walewska. Na-
poleon 'híres kegyeltjét 
Wialewskia grófnőt játssza 
beninje. 
hlARRY BAUR 
UJ SZEREPE: 

Jaurès, a híres ifnamcfiia 
nép vezíér aűlajkját viszlil 
filmre. 
DEVAL MEGNŐSÜLT ! 

Jacques Deval, a Towa-
ris szerzője [megnősült, 
mégpedig Hollywoodban. 
Else Ar g alt, »Lányok egy-
más közt« című filmjének 
egyiik szereplőjét vette fe-
leségül. 

A »Hiányoík egymás közt« 
főszerepílője: Danielle Daxr-
rieux is Hollywoodba (ké-
szül. Fantaszttilktus gázsi-
val sraejződtette az Uni-
versal. 

Leleplezzük Svéd Sándor festményét, a »Mária nővér« című 
filmből! Sokan csodálkoznak ia moziban azon, hogy Svéd Sán-
dor milyen kitűnően fest. Ott áll a vászon előtt, palettával a 
kezében, kinyújtja kezét és mindenki szemeláttára festeni 
kezdi Szörényi Éva p o r t r é j á t . . . A kinyújtott kéz azonban 
már Gaál Ferenc festőművészé, aki Svéd helyett a portrét 
megfestette. A képen Gaál Ferenc festeni tanítja Svéd Sándort. 



Hogyan hi totta meg i d a i Bovary másodszor is M 
Amikor 1857 februárjában; Michel 

Lévy párizsi kiadó zöldfedelű regény-
sorozatábain megjelent Gustave Flaubert 
Miadlaane Bovaryjának két szerény kis 
kötete, kötetenként egy frankért, az ak-
kori legnevesebb francia bírálók pattogó 
cikkekben adtak kifejezést felháborodá-
suknak. Jóformán egyöntetűleg cse-
pülték le a regényt és támadták a szer-
zőt. Ennek ellenére a mű kivételes kö-
zönségsikert aratott, <az első kiadást el-
kapkodták, Flaubert, akit addig csak 
benfentesei ismerték, máról-iholnapria 
híres emberré lett.. 

1936 őszén Gaston Báty társulata a 
Momltpamasse-szkiíházban az igazgató-
rendező átírásában színre hozta a Ma-
dame Bovaryt. A bírálók megint neki-
estek, éppúgy lerántották, mint kartár-
saik annakidején magát a regényt. És a 
színdatrab éppúgy rácáfolt a kritikára, 
mint a regény. Fergeteges siker lett a 
Madame Bovaryból; túlzás nélkül állít-
hatjuk, hogy idekint alig akad olyan 
színházlátogató, legyen az snob, vagy 
midinette, aki meg ne miétzné. 

Gyakran megesik velem, a legváltoza-
tosabb helyeken és alkalmakkor, estélye-
ken, lóversenytéren, délelőtti sétán a 
Bodsiban, délutáni teán, kávéháziban, a 
Börze lépcsőjén, sőt a képviselőház fo-
lyosójián is, hogy különböző rangú és 
rendű ismerőseim ezt a kérdést szege-
zik a mellemnek: »Látta-e már Mi 
Bovaryt? ...« Mintha enineh 
váratlan csattanót, mlníSt - felsülést, 
minden cs&lk-azért-is sikert kétszeresen él-
vefflő, irgalmatlan, kötekedő városinak 
a pénzügyi bajok, a Szajna rakonoátlan-
kodása, a világkiállítás találóskérdlései, a 
kül- és belpolitika, szociális harc, társa-
dalmi alakulás s egyéb földi' gyönyörök 
közepette egyéb gondja se volna, mint 
ellenőrizni, leplezetlen kárörömmel, ho-
gyan tréfálja meg Monsieur Báty nap-
ról-napra a hétpróbás, hüledező szakér-

Párizs, március. tőket egy olyan darab diadalával, ame-
lyet a főpróba estéjén az illetékesek el-
temettek. 

MARGUERITE JAMOIS Bovaryné szerepében 
(Foto Lipnltzki) 

A Bovarynié szánrealkalmazásának; 
gondolatai egyáltalán nem új, nem elő-
ször próbálkoznak vele; annakidején már 
annyian ajánlkoztak rá, hogy magának 
Plaubertnek kellett tiltakoznia: »Ez az 
Ötlet szerencsétlen. Madame Bovary nem 
színpadi téma.« A század elején, ponto-
san líMM>-lban, William Busnach, a »N'ana« 
éa »Patkányfogó« adaptáló ja mégis meg-
próbálkozott vele. Bar ab ja a roueini 
Théâtre des Arts-ban került színre és 
akkorát bukott, hogy a Boulevard nem 
kért belőle. 

Ilyen előzmények 'után a kitűnő pá-
rizsi bírálóknak ezúttal óvatosabbani kel-
lett volna kezelniük ezt a kényes dol-
got. Éppen azért, mert Báty vállalkozása 
jóelőre fiaskónak látszott. Éppen azért, 
mert maga Flaubert nem tartotta regé-
hyélt színpadra alkalmasnak. Éppen 
azért, mert Busnadh »átültetése« kudarc-
cal járt. A kitűnő párizsi kollegák nem 
vették kellőképp figyelemlbe, hoigy a 
színháznál nincs megdönthetetlen igaz-
ság, alapelv, dogma, mert a szímlház a 
Nagy Ismeretlen (bárhogy húzódozom 
tőle, kéinlytelen vagyok nagy N-ned és 
nagy I-vel irnl), a legvonzóbb X a® 
emberiség kultúrtörténetében. A bírálók 

j^V^/osra mentek s ezért jártak pórul. 
"Szímlhiázniál semmi sem biztos, még a 

bukás sem és ez a legelképesztőbb. El-
felejtették — ó, csak egy pillanatra, de 
ez elég volt —, hogy épp mivel mindetnl 
logikusan mérlegelt tényező az ú j pró-
bálkozás ellen szólt, hogy éppen mert 
bukásiban gyökerezik a családfája, bu-
kástól erősödött a törzse és bukástól 
lombosodott ki, éppen ezért nem volt 
tőle olyan megközelíthetetlen, idegen, 
kegyetlen messzeségben a siker. Végül 
nem számoltak az utolsó évtizedekben 
színpadtechnikai téren beállott csekély 
változásokkal és az ú j Madame Bovary 
adap tálójának személyével, illetve ké-
pességeivel sem. 

* 
Gaston Báty a' háború utáni híres 

fracia rendező-négyes (Copeau, Bulim» 
Jo/uvet, Báty) egyik tagja. A húszas 
éveik eleijén a Studio des Champs Ely-
séesben németes utánzónak indult, az 
úgynevezett »felsőbb színházi1 tízeaer« 
inyenokcdö helybenhagyása mellett. Ko-
moly erkölcsi! sikereket aratott s ebbe 
tönkrement, mint minden becsületes em-
ber. Kövid tűzhely keresés után átvette a 
Montparnasse-negyedben meghúzódó Ru,e 
de la Gaîtéiben, a Vidámság utcájában 
egy drámai színtíáz, a Théâtre Montpar-
nasse igazgatását. A tiszeletreméltó hom-
bárt, amely 1886-ban egy még tiszte-
letreméltóbb, 1817-ben épült hombár'" he-
lyébe került, átfesttette, kicsinosította, 
kis szímfpad'át modernizálta, szűk néző-
terét otthonossá tette, azután elkezdett 
benne újjáalakult társulatával kevésbbé 
németes stílusban, kevésbbé (érthetetlen 

54 



d arabokat játszani. » Avant garde« ma-
radt, vagyis a inai színház előőrsének 
nHevezte magát, de amellett Dullin pél-
dájára fölfedezte, hogy a régi francia 
színműi,rodaloaniaak is vannaik remeikéi, 
egy bizomiyos Molière, viaigy egy bi;z|nyos 
Musset alkotásai, amelyeket talán nem 
ártana új| köntösben bemutatni a mad 
színházlátogatóknak is. Iyy közelebbi 
kapcsolatba került a néppel, a kliséin be-
rekkel, akik nem kíváncsiak. Jeanj-Vj p-
tor Peilerinre, de Molière neve még S né-
kik is jeleinlt valamit. Leszállította a® 
áraikat. Azi dmyienceik pár évig oserb«ni-
hagytálk, mondván, hogy csalódtak benne, 
kasszájának bevétele edlenbeinJ roihamo-
iSian emelkedett, mitsem törődve a rossz 
»konjuinjktúrával«. Erre ú j ra becsempé-
szett műsorába pár »mai« művet. Az 
Ínyencek megbocsájtottak aieki, a nagy-
közönség is megbocsájtotta az Ínyencek 
bocsánatát. í gy érkezett el mai kiegyen-
súlyozottságának és kiforrottságának 
korszakába, amikor a Moniltpaíraasse viig 
utcájának drámai színházát igazgatja, 
fejleszti, de emellett a Comédie rendező-
bizottságának meghívott dísze, számon-
tartott büszkesége. 

* 
Báty sok tévedéssel jutott el a döntő 

sikenekig. A Madame Bovary miai tu-
dásának és színpadérzékénlek legékesebb 
tanúbizonysága. 20 képre tördelte a cse-
lekményt, de nem ia mozi technikát utá-
nozva le, hanem mert ténylegesen szük-
sége volt erre a húsz képre: nem valódi 
di'ámai maggal, de lelki történéssel, egy 
polgárasszony epd'kus tragédiájával ál-
lott isizeimben. A modern; szíinipad legtöbb 
segédesziközét kiaknázva felvonultatja a 
világítási hatásokat, a zenét, beszéltet 
a színfalak mögül, a nézőtérről is, de 
ezt sem »l'art pour l'art«, nem magának 
a rendezésnek!, mint (kiélési lehetőségnek, 
/kedvéért, ihanem hogy minél finomab-
ban, csisizoltabban, leheletszerűibiben érzé-
keltesse a szegény Emma vergődésének 
szerinte »leghálásabb« mozzanatait. Rö-
viden, Báty az a rendező, aki elég gyakratu 
nyúl fényszórókhoz, álomfüggönyökihöz, 
az elsötétitéshea, a modern kórushoz, mi-
egytébhea, de ugyaniakkor el is hiteti ve-
lünk — talámi mialga ia elhiszi —, hogy 
mindez a darab szerves felépítése, lég-
körének visszadása, jellemeinek aláfes-
tése szempontjából, nem pedig az ő saját 
rendezői mindenhatóságának hamgsúlyo-
zássá miatt elengedhetetlen. Madame Bo-
vary ban nem is rendezői »bravúr« a leg-
meglepőbb, hanem az a különös, ma jd-
nem hihetetlen tény, hogy ezt a mozaik -
világot teljesnek találjuk. Ha elfelejt-
kezünk magáról a regényről, ha pár 
órára kitöröljük emlékezetünkből, akkor 
ez a színdarab nem korcs, tniem utánér-
zés, ez önmagában is életképes, meg-
kapó, változatos, eredeti alkotás. 

Meséjét föliösleiges elmondani, min-
dtemiki ismeri a regényből. A képeket fö-
lösleges felsorolni, a Színházi Élet ol-
vasóinak legnagyobb xésze úgyis meg-
lát ja majd őlket a Vígszínház színpadán. 

Ami a hibákat illeti, rendezési' szem-
pontból talán azt a mégy csinos hölgyet 
lehet kifogásolni, akiket Báty, mint hol-
mi modern » angyal ok-kairát« a két szélső, 

álomfüggönnyel fölszerelt páholyba ül-
tetett; túlgyakran kísérik fölötte költői 
megjegyzéseikkel a romantikus Emma 
azíittpadi kálváriáját . Az utolsó kép, 
Emma mennyországba érkezése, teljesen 
fölösleges; úgy látszik, a zseniális ren-
dező attól tartott, soikan lesznek még 
ma is, akik Emmát »elvetemült«-nejk 
találják s a közönség szemeláttára 
akarta néki megadatni a mennybéli föl-
mentést. Nyilván, mert akiknek odafent 
megtbocsájtanak, afölött a bal támlás-
szák tizenhatodik sorábatm ülő Monsieur 
és Madame Durand sem törhetnek egy-
könnyen p á l c á t . . . 

* 
A párizsi végetlen előadássorozaton 

a címszerepben nagy sikert arat a te-
hetséges Marguerite Jamois; kár, hogy 
olykor egyhangúvá viáliilk és orrhangja 
már-már nyafoglásba csiap át. A mi 
Bajor Gizinknek kitűnő alkalma nyiliik; 
ismét bébizonyítani, ihoigy az ő dús, szí-
nes és igaz művészete fölér a külföld 
legismertebb színésznőiéivel. A többiek 
közül a kiváló Georges Vitray (Charles 
Bovary), a néha túlzó Henri Beaulieu 
(Bornais gyógyszerész), a tökéletes Lu-
cien Nat (ÍLéon), a markáns Ma/rtial 
Rebe (Lheiureux), az utánozhatatlan 
Marguerite Coutain-Lambert '(Madame 
Homais) és Justin kényes szerepében a 
filmről színpadra szerződtetett, f iatal 
Robert Lynen válnak ki. De az egész 
együttesen érzik Báty mesterkeze; pom-
pás összhang, a naturalista és impresz-
sziotnistai ábrázolások sehol sem bántó 
keveréke, a legkisebb vontatottság, vagy 
durva hatás nélkül. 

A Vígszínház gáird'ája bizonyára fé-
nyesen fogja megállni ez't a nem minden-
napos erőpróbát. Madame Bovary pesti 
sikere méltó lesz a párizsihoz. E sorok 
írója előre irigyli azokat a szerencsés 
nézőiket, akik Budapesten is, Párizsiban 
is megfordulva, összehasonlíthatják majd 
a két »ensemble« teljlesítményét. 

Mert ennek a feltámadt Madame Bo-
varynak aranyi lelke lesz, ahány ország-
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LUCIEN NAT ES MARGUERITE JAM OIS 
(Léon és Emma) 

(Foto Lipnitzki) 



S Z t R K E S Z T I J E 
A ZSERBÓ-BÓ-BAN 

— Mit tudtok ti, angyalom, a leg-
nagyobb újságról, a tavaszról, amely 
úgy/látszik végre komolyan bekö-
szöntött s ennek köszönhető az is, 
hogy az elmúlt napokban wiár nem 
jégünnepély volt soron, hanem ta-
vaszi lovasparádé, amelyet fáradha-
tatlan invencióval rendezett meg 
Cs. Szabó Kálmán s dámák és urak 
lóháton és bakon valóban pompás 
teljesítményekkel gyönyörködtették 
a publikumot. Ugyancsak az elmúlt 
hét megható eseménye a Melczer-
aranylakodalom, amelynek tisztele-
tére előkelő közönség gyűlt egybe a 
Várban, továbbá a dunaparti korzó 
vasárnapi premierje, amelyen i az 
összes napimádók és rügyvizsgálók 
megjelentek, valamint mindazok, 
akik már tezidén egyszer találkoztak 

N D f t Û D Y B É L A 
a tavasszal, vagyis elébeutaztak a 
Riviérám. 

— Szávai a rivierai magyar in-
vázió magcsappant már s inkább a 
pesti Dunapartot választja terepül? 

— A legtöbben hazajöttek már, kö-
zöttük a pápaszemes koromfekete 
tünemény is, aki egy csodálatos 
brilliáns melltűt nyert a roulette-
asztalnál. Csák az afrikaiak marad-
nak még el egyelőre, Wenckheim 
Lajos grófék, továbbá Herzog 
András báróék, míg Horthy Jenő, 
aki már novemberben utazott el na-
gyobb afrikai vadászexpedícióra, el-
indult hazafelé, lévén küszöbön a 
tavaszi lóverseny-események, ame-
lyekről nem lenne illendő elmarad-
nia. 

— Kisebb szenzációk? 
— Egy ismert és előkelő ifjú hölgy 

nagy fába vágta, a fejszéjét. Meg-
állapította, hogy több 
pesti szórakozóhelyen 
újabban a dizőzök jeg-

külötibözőbb vállfajait 
tapsolják, az egyik he-
lyen rekedt dizőz, a má-
sik helyen dadogó di-
zőz, a harmadikon sely-
pítő dizőz szórakoztat-
ta a közönséget. Illető 
hölgy a számos példán 
felbuzdulva s meggyő-
ződve arról, hogy a nor-
mális dizőzök unalma-
sak, most »őszinte di-
zőz« akar lenni, aki 

minden vendégnek meg-
nítond mindent, vagyis 
kiénekli legféltettebb 
titkaikat is a pesti es-
tében. 

— Hát ez már fenye-. 
oető veszély, angyalom! 
Az őszinte dizőz netán 
azok névsorát is el 
fogja énekelni, akik egy 
budai vendéglő tompa-
világítású boxaiban va-
csorázgatnak édes-ket-

— No még valamit a 
tavaszi mozgolódások-
ról! 

— Tisztújító közgyű-
lés előtt áll a Lipótvá-
rosi Kaszinó s ebből az 
Alfonz spanyol exklrály uno-
káival: Maria del Pilar astu-
riai hercegnővel, Alfonz sala-
riai herceggel és Sandra 
Victoria Kerlaniiai hercegnővel 

(Foto Szombati, Róma) 



A ZÜRICHI MAGYAR BALON 
Gróf Wenckheim, F. Wolfensberger, Marcel Hofer, Maria Pizsol, báró A. v. Teichmann, őrgróf 

v. Oppersdorf^ Jörg v, Rand és Heidi Howald 

alkalomból Stein Emil vacsorára 
látta vendégül a kaszinó vezető tag-
jait. A vacsorán elhatároztatott, 
hogy budai Goldberger Leó lesz a 
Lipótvárosi Kaszihió új alelnöke. 

—- Egy másik tavaszi vacsora is 
a kaszinó ügyeivel állt összefüggés-
ben, ezt a vacsorái K iszab Elemér 
és felesége adták s a meghívott ven-
dégek itt'ialálkoztak étidén először 
aZ — idei libával. Remek francia 
borok ringatták a libuskákat s 
vacsora után néhány meghívott férj 
felesége is megérkezett, majd egy 
nagyobb és egy kisebb chemin-par-
tie alakult, a kisebb inkább asszo-
nyokból s egy finom úrból, aki ko-
moly vésztő-szándékkal ült a zöld 
asztalhoz. 

— Hogy-hogy vesztő-szándékkal? 
— Örömöt akart szerezni az asz-

szonyoknak s elhatározta, úgy fog 
játszani, hogy a hölgyek nyerjenek. 
A start azonban rosszul sikerült. 
Az ismert színigazgató angyali fele-
sége adta a bankot, a finom úr tar-
totta, a bankarnő leosztotta a lapo-
kat s azt mondta: adok! — kérek! 
— mondta a finom úr határozott 
vesztő-szándékkal, mert hatja volt, 
amire nem szokás bevágni. A ban-
kámé leadott egy hetest a finom 
úrnak, akinek így háromja lett, vi-
szont a bankáménak két figurája 
volt, amihez hozzávett egy harmadi-
kat. Kiszámíthatatlanok a kártya 
útjai, hiába, a finom úr veszteni 
akart s elhalászta a bankámé nyerő 
hetesét. 

Guhr Valér és Heyzsl Olga háziasságot kö-
töttek 

(Foto Rozgonyi) 

— Bánatos történet, halljunk ví-
gabbat! 

— Hát akkor gyorsan egy kis pót-
farsangi revüt, miután újabban fel-
tűnően zajlik a házibáli front. Azaz 
szép és nyugodt sorrendben számol-
junk be az eseményekről. 

— Tehát március másodikán Aczél 
Armand adott vacsora utáni teát 
Kata leánya tiszteletére, harmadikán 
Alföldy Jenőéknél volt nyolcórai tea, 



A szentmártani bálon: Csató Böske, dir. Barabás Béláné, dr. Szánthó íPálné, gróf 
Béldy Gergelyné, Pekri Gézáné, Kovácsy Kiaitalin, Pap Erzsi, Kovácsy Gizi 

á-én Lederer Bernátéknál nagysza-
bású házibál. Ezen a bálon mulatsá-
gos nyitás volt a luftballon-táncver-
seny, amelynek folyamán a táncoló 
párok egymás luftballonjait igye-
keztek elpukkasztani s az a pár, 
amelyik utolsónak rendelkezett ép 
luftballonnal, az lett a győztes. 
Mindez nem is új dolog, de az már 
kedves újítás volt, hogy a házi-
gazda a győztes párnak értékes dí-
jat tűzött ki s a díjat a versenyző 
kedvemelésére még a start előtt ber 
mutatták. A díj egy gyönyörű faj-
tiszta, élő magyar komondor volt, 
el lehet képzelni, micsoda lelkes 
luftballonpukkasztás következett ez-
után a csfoda-kutya miatt! 

— Március negyedikénél hagytuk 
abba, gyerünk tovább! 

— Maradjunk csak március negye-
dikénél, mikor is még PhilippovicU 
Viktoréknál volt összejövetel, azon-
kívül estély a Nemzetközi Klubban. 
Március ötödikén aztán a MAC 

klubvacsorája következett az Orszá-
gos Kaszinóban, hatodikán pedig 
Wilhelm Károlyék adtak Magdi leá-
nyuk tiszteletére kalikó-bált. A száz-
húszszemélyes bál remekül sikerült, 
a hölgyek éjfélkor lemaszkírozták 
magukat, aztán ültetett vacsora kö-
vetkezett s utána újra tánc kivilá-
gos kivirradatig. Ugyanezen a na-
pon Gévay-Wolff Nándor Ferencék 
úriutcai palotájában volt estély, 
amelyen többek közt megjelentek: 
Práznovszky Iván és felesége, Fe-
renezy Izsó és felesége, Tabakovich 
Pál és felesége, Kesserű István 'és 
felesége, Horváth Arisztid és fele-
sége, Istvánffy Márti és -Klári, Gé-
vay-Wolff Éva stb. A hatodiki ese-
ményeket a Marek Lórántné nagy-
szabású estélye zárta be, amely va-
sárnap délelőttig tartott s amelynek 
során a fiatalasszonyok körébén 
szépségversenyt rendeztek, amelyre 
a háziasszony két értékes díjat 
tűzött ki. A szépségverseny győzte-

sei Kunder Antalné és 
Hornyánszky Lajosné 
lettek. 

— Tovább, tovább! 
Március 7-én István-

f f y Sándoréknál volt 
ötórai tea, de hogy dél-
előttre is jusson valami: 
déli 12-kor Kutas Ilinél 
volt koktél-parti. Dr. 
Taubinger László és fe-
lesége Antalffy Zsiros 
Judit, is estélyi adtak. 
Többek között résztvet-
tek uz estélyen: vité? 
Cseh Kálmánék, Héjj 
Lászlóék. Padányi Gu-
lyás Béláék, Vig Györ-

A •Kanadai ötös ikrek« a 
Lévai Torna Egylet álarcos 
estélyén; Trébits Márta, Simkó 
Ella, Grünwald Edit, Trébits 
Juci, Blumenfeld Rózsi. A 

nörsz: Blumenfeld Aranka 
(Foto Hajdú) 



ÍJ y ék, Haidekker Lajosék, Korom-
pay Imréék, Komáromi Katz Ró-
zsi, Szőke Paulette, Ferenezy Zsófi 
és Martsényi Kató. Hétfőn, március 
kilencedikén a MAC régi gárdájá-
nak vacsoráján búcsúztatták a téli 
szezont, aztán néhány hét még s 
megnyílnak a margitszigeti klubház 
termei. Valamivel hamarabb a Ten-
nisz Klubé is. Ennek a hétnek a vé-
gén különben Samarjay Leölkes Bé-
láéknál, Gaál Lászlónál, Algya-Papp 
Sándoréknál és Fleischer Elemérék-
nél lesznek házibálok, Szőllőssy 
Auréléknál tea s végül az Országos 
Kaszinó teájával zárul le a mulat-
ságok sora. 

— Most kérjük a megszokott édes-
séget. 

— Két barátnő sétált u napokban 
a tavaszi korzón. Az egyik, aki szí-
vesen kérkedik azzal, hogy művelt 
és olvasott, arról taiv„ 't előadást a 
másiknak, hogy Kínában csak egy-
szer kell számlát fizetni az év fo-
lyamán, de aki ezen a napon nem 
fizet, azt büntetés sújtja. Ilyen eset-
ben a hitelezőnek jogában áll a 
nemfizető adóst lámpával kísérni az 
utcán, ezzel jelezve, hogy a hitelező 
számára még nem virradt fel a fize-
tés napja. A barâtnç mérgesen hall-
gatta a tudálékos előadást, egyre 
idegesebb lett, de sehogyan sem jött 
rá, hogy hallgattassa el a művelt 
fecsegőt. Végre eszébe jutott neki, 
hogy az cik-cakban jár a_ Váci-utcán, 
így kerüli el azokat u boltokat, 
ahol tartozik, 

— Szerencse, — mondta kárörven-
dőn — hogy Magyarországon nem 
ismerik ezt a szokást, mert akkor 
te már egy egész fáklyásmenettel 
közlekednél, angyalom! — adieu! 

Schechter1 Manci Virág Zsuzsi, Körner Magda, Hirschl Kató, Désy Éva, Rappaport Rózsi, Koll 
mann Agi és Ormos Lya a »Hétfői Társaság« estélyén ^ ^ 

Ebinger Lilo, mint hollandi halászlány, a ta-
vaszi szexén egy jelmezes házi bálján 

(Belvárosi Fotomühely felvétele) 



Mvidvádal 
Két héttel ezelőtt 

a Phöbus villanyoz-
ta meg a Ferencvá-
rost, most az Elekt-

Sport Egyesülete okozott 
rövidzárlatot a Ferencvárosban. 
Valami baj van a ferencvárosi 
akkumulátorral. Sürgősen mérnö-
köket és villanyszerelőket kell 
hozni, hogy a huzalokat s az egész 
áramfejlesztő gépezetet rendbehoz-
zálk. Mert még egy rövidzárlat és 
akkor kiégnek a bajnoki remények. 

Űj áramvonalas centercsatár tünt 
fel az Elektromosoknál: Szendrődi-
nek hívják. Viszont volt, aki túlfe-
szítette az áramot, neve: Melicha-
rik. Kocsis jelentette a villámcsa-
pást a ferencvárosi támadásoknál. 
Toldi dinamója nem működött. Ál-
talában a labda sokat esett a Du-
nába, emiatt vizes volt s így sokat 
szikrázott. 

Az Elektromosok mindig újabb és 
újabb áramot tudtak bekapcsolni, 
addig a Ferencváros villanyhiány-

ban szenvedett. Egyébiként az 
Elektromosok elektrifikálták a 
Hungáriát az első helyre. A kék-
fehérek megtréfálták a közönségü-
ket és hagyták, hogy az óbudaiák 
jussanak vezetéshez, aztán nagy-
nehezen kiegyenlítettek, majd a ve-
zetést is megszerezték. A viharfel-
hők csak akkor kezdtek tulajdon-
képpen oszladozni, amikor a szü-
netben Schaff er Alfréd, mint vala-
mi békebeli őrmester megmondta 
a véleményét azoknak, akik a rnecs-
cset alkarták felhasználni pihenésre. 
És Schaff er hangja segített. Reme-
kül játszott a Hungária a második 
félidőben, ezért ie győzhetett nagy 
gólaránnyal s végül valósággal fel-
villanyozta őket a hír, amikor meg-
tudták, hogy az Elektromosok jó-
voltából feljutottak a bajnoki ta-
bella első helyére. Nincs is szándé-
kukban innen elmenni. Viszont ne-
héz lesz ott maradni! Az idei baj-
nokság ugyanis' nemcsák a Hungá-
ria, a Ferencváros és az Újpest 

(Pálházy foto) Müller fejes gólja 



Berecz gólja a Szeged FC— 
Nemzeti meccsen 

(Foto Liebmann) 

párharca, hanem az 
idén bajnok lehet a 
Phőbus is. 

Az Újpest Budafokot 
látogatta meg, ahol 
hétputtonos valódi új-
pesti gólaszút ajándé-
kozott a lelkes budafo-
kiaknak. A szombat-
helyi Haladás pedig 
nein tudta megállítani 
a Phőbust a haladás 
útján. 

A sportbeszámolóhoz 
tartozik meg az az es-
tély, amelyet a futball-
bírók rendeztek fenn-

állásuknak 20 éves ju-
bileuma alkalmából. A 
szokás hatalma folytán 
a futballbírák majd-
nem fütyüléssel hono-
rálták a kitűnő előadó-
művészeket és egész 
este egyszer sem hang-
zott el a tribünök csa-
takiáltása, hogy Pfuj 
bíró! Az előadást tánc 
követte és sok szép 
asszony megtáncoltatta 
a futballbírákat. 



A szép Cacilia Colledge a műkorcsolyázás új világbajnoknője dijai között 

A világbajnoknő tejeskulacsa 
London, 1937 március 

Mialatt Hollywoodban Sonja 
Henniet filmezik, azalatt London-
ban új jégkirálynőt koronáztak. 
Sonja Hennie'nyolc évig diadalma-
san uralkodott, nyolcszor egymás-
után nyerte meg a műkorcsolyázás 
világbajnokságát. A szép szőke, 
fitosorrú Sonja búcsút mondott az 
amatőr sportnak, professzionista 
lett és filmszínésznő. A jégkirálynő 
elárvult trónját az elmúlt napok-
ban egy alig 16 éves szép, örökké 
mosolygó angol kislány foglalta el. 
Cecilia Colledge, aki már a mult 
évi olimpiászon erősen veszélyez-

tette Sonja Hennie elsőségét, most 
megnyerte a világbajnokságot. 

Angliában mindenlki örül annak, 
hogy a norvégektől sikerült elhódí-
tani a szigetország számára a mű-
korcsolyázás világbajnokságát. 

A verseny után úgy ünnepelték, 
hogy majdnem kifogták' Rolls 
Royce kocsijából — a lóerőket. 
Mert Rolls Royce ja van az új vi-
lágbajnoknőnek, aki egy gazdag 
özvegyasszonynak egyetlen gyer-
mdke. A Park Lane-i Colledge pa-
lota egy teljes emeletét egyedül 
lakja az új világbajnoknő az édes-
anyjával. Amikor meglátogattuk, 



(Berlin, március 
Évekig suttogtak és 

pletykáltak mindenütt 
Willy F rit ich és Lüian 
Harvey közeli házasságá-
ról. Nagyon sokan voltak, 
akik azt állították, hogy már 
össze is házasodtak, de nem hoz-
zák nyilvánosságra. Most azután 
dön-tő cáfolat jött ai híresztelésre: Willy 
Fritsdh a héten tartotta eljegyzését. Hi-
vatalosan; de nem Iüttiaa Harveyvel, ha-
n«m Dinah Gface-e1. 

A »Boccaccio« díszbemutatóján talál-
koztam vele. Osak néhány másodperce 
volt, mert a közönség tapsolt és neki 
meg kellett jelennie a függöny előtt. 

— Igaz a hír! — kérdztem tőle. 
— Igaz — felelte. 
— Boldog? 

G IN A F ALSENBERG 

men is 

Még egyetlen happy 
sem voltam 

ennyire boldog — mond-
ta nevetve és kiment a 

színpadra. 
A menyasszony Berlin egyik 

igen gazdag nagyiparosának a 
leánya, aki egy-két év előtt, 
inkább osak szórakozásból fil-
próbálkoaott. SLkere volt, de 

mégsem lehetett sztár belőle; csak azért 
engedték szülei ki az ateliébe, mert azt 
hitték, bogy meg fog bukni. 

Tévedtek. Sikere volt. Nemcsak a kö-
zönségnél, Willy Fritschnél is. 

Amikor a színpadról visszamegyek a 
nézőtérre, látom, hogy egy igen csinos 
leány hajol ki a középpáholyból és lelke-
sen tapsol — Boccacciónak, a szerelem 
lovagjának. Dinah Grace volt. 

WiUy Fritech — Boccaocio ét H«ft FÍOJCMMIIM-
65 (Foto Ufa) 

házasodik 



66 Vándor Lia Portugáliában táncol 

Vámosi György tánccsoportja Port Foudban 
vendégszerepel' 

Szánthó Mária, a neves spicctáncosnö München-
ben adott önálló estét 

1 

Zoli, a pesti cirkusz ueavence 
Brüsszelben telel, a Busch-

eirkuszban 



Kinsky Róbert a buenos-
airesi Tsatro Coton kar-

mester* 

Császár Teri Milano 
ban lép fel 

Losonczy Teri zongormüvósznő és J. Reuhwal-
dw szálloda igazgató házasságot kötöttek Mero 

Tripoliban 

Zádor Ann y 
Varr«6b«n tárt-

col 

BMy Tarés és Emilia, két post! U»y Túliak en 
és Mir aévwi New-Yorkban « Trench Casinó-



Józsi bácsi 
írta: ERDŐS RENÉE 

I R O D A L M I 
É L E T 

SZUNYÁI ZOLTÁN 
Hova tűnnek a földről az ilyen ala-

kok, amilyen Józsi ibiácsi volt! 
Csak úgy, egyszerűen meghalnak, 

mint a többi emberek! [Elmúlnak, min-
den nyom nélkül a földről, daliás és ex-
kluzív agglegény! mivoltukban s mint-
hogy utódokat nem hagynak hátra, hát 
senki sem emlékezik meg többé felőlük! 

Em magam is, akinek pedig mestersé-
gélhez tartozik a kegyelet, elmúlt és új 
emberi figurák számontartása, már jé 
egynéhány évtizede, hogy nem gondolok 
többé Józsi bácsira. IMiért! Mert meg-
halt! Hát ok ez arra, hogy az ember 
végleg elfelejtsen valakit, aki valaha 
olyan nagy szenzációt jelentett az életé-
ben! 

Nem is a magam feledékenysége, vagy 
hálátlansága az oka annak, hogy nem 
gondoltam rá annyi ideig. Hanem az, 
hogy ez a típus kihalt a földről, a Józsi 
bácsi típusa. Kihalt, megszűnt, elmúlt 
és így semmi sincs, ami az embert emlé-
keztesse rá. Mintahogy az ősemberre is 
csak akkor gondolunk, ha valami mú-
zeumban meglátunk belőle valamit: egy 
koiponyát, egy állkapcsot, vagy más 
egyéb ilyen apróságot. 

Ragyogó, szép öreg gavallér volt Józsi 
bácsi, az ő titokzatos életkorával, amiről 
tilos volt beszélni, ö állandóan ötven-
évesnek mondta magiát, és mi, három 
lány, Ilona, Emma, meg én, el is hittük 
ezt neki. Nem találtuk különösnek, hogy 
Józsi bácsi ötven esztendős. Nekünk ez 
az ötven év is rettenetes nagy kornak 
számított akkor! Ilona húszesztendős 
volt, Emma tizennyolc, én pedig tizen-
hat. Ilyen korban az ötven esztendő 
száznak számít. 

Egyszer, inaikor szó esett a Józsi bácsi 
koráról, Ilona anyja hangosan elnevette 
magát. 

Milyen buták vagytok ti, lányok — 
mondta nekünk — hogy elhiszitek az ő 
ötven évét. Hiszen nekem udvarolt lány-
koromban és én már akkor is öregnek 
találtam. 

Igen, hogy a Józsi bácsi udvarolt haj-
dan Katalin néninek, ezt mindenki tud-
ta a házban. Miklós bácsi is, a Katalin 
néni férje. De lehet ,hogy a cselédek is 
tudták. És talán ezért, mindenki meg-
különböztetett tisztelettel és szeretettel 
bánt vele. Minden hónap első vasárnap-
ján nálunk volt ebéden és ilyenkor a 
szakácsné nagyon kitett magáért. Az ő 
kedvenc ételeit főzte már évtizedek óta 
és Miklós ibácsi azokat a vörösborokat 
hozatta fel a pincéből, amik külön az Ő 
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számára voltak ott letéve. Majdnem fe-
kete vörösborok voltak ezek. Mi lányok, 
ha egy cseppet ittunk belőle, mindjárt 
megkótyagosodtunk és elkezdtünk ok 
nélkül nevetni. 

Az öreg gavallér soha sem ivott töb-
bet egy pohárnál ebből a borból. Min-
denben nagyon mértékletes volt. Az ő 
kedvéért készített tyúklevesből is csak 
két kanállal vett ki. A zöldséget hozzá 
kellett adni a leveshez. Kivett a leve-
sébe egy zellert és egy darab sárgaré-
pát, aztán a tyúknak az egyik szárnyát. 
Többet nem evett. A sülthöz már hozzá 
sem nyúlt, azt mi megehettük magunk, 
ö beérte a garnirungigal. A zöldséggel 
ós egy kis Iburgonyiával. Az édességet is 
éppen hogy meigízlelte, Inkább a gyü-
mölcsből evett. Ha megkérdezték tőle, 
hogy lehet beérni ilyen kevés étellel, 
azt mondta: 

— Okos ember nem eszik sokat. 
Ilona anyja azt mondta, azért eszik 

olyan keveset Józsi bácsi, mert fél az 
elhízástól. Nem akarja, hogy pocalkja 
n&jjön. 

Hát nem is nőtt annak. Karcsú volt, 
mint egy huszonnégyesztendős fiatalem-
ber. A járása könnyed, kellemes, bár 
egy kissé gyanúsan aprókat lépett, ami 
megint a korára árulkodott. Ilona anyja 
azt mondta, hogy ebben az időben, mi-
kor neki udvarolt, Józsi bácsi hosszab-
bakat lépett. 

Mi nem bántuk. Mi így szerettük Józsi 
bácsit, ahoigy volt. A mosolygós, rózsa-
színű arcával, deres hajával és szénfe-
ketére festett bajuszéval. 

Mi rajongtunk az eleganciájáért, a fi-
nom szivarjaiért, amiknek illata betöl-
tötte a házat. Imádtuk a selyemzsébfken-
dőit, amik a kabátba zsebéből kilátszot-
tak, s amiket Londoniból hozatott, éppen 
úgy, mint az ingeit is, amiknek tökéle-
tes vasalása és ragyogó fehérsége elbá-
jolt 'bennünket. Szerettük a finom arany 
óraláncát, az apró zsuzsukkal, a negy-
ven pár cipőjéből azt, ami éppen a lá-
bán volt, s ami úgy állt rajta, mint a 
belvárosi cipészek kirakataiba kitett 
modélcipök, olyan ránctalan volt és 
olyan fényes. Hát még hogy szerettük 
az ő kölnivizét, ami a ruhájából, hajá-
ról áradt, s amiről Katalin asszony azt 
mondta, hogy üvegje harminc koronába 
kerül, — dh, a vén bolond, hogy nem 
sajnál kidobni ennyi pénzt! 

Az öltözködésről eaekután már be-
szélni sem akarok. Józsi bácsi minden 
évben egyszer elment Londoniba és ott 



varratta a ruháit, mindig a velszi her-
ceg modelljei után. Azokról beszélni 
sem lelhet ma már, hogy milyen ruhák 
voltak. Állítólag mikor eladta Őket, 
ment rájuk unt, vagy már viselteseik 
voltaik, még mindig annyi pénzt kapott 
értük, amennyibe egy jó férfiruha kerül, 
amit nem varrtak Londoniban. Külön-
ben Józsi 'bácsinak ügyvédi irodája 
volt Pesten és azonkívül képviselő is 
volt és jogtanácsosa egy nagy urada-
lomnak. Sok pénzt keresett teihát. De 
sokat is költött. Nagy gavallér volt. 

Ha kijött hozzánk, sohasem jött üres 
kézzel. Katalin asszonynak vinágot, ne-
künk lányoknak bonbont, könyvet, apró 
kis ajándékokat hozott. Én idegen vol-
tam neki, még se feledkezett meg rólam 
soha. Ügy vett, mintha a családhoz tar-
toztam volna. De ezeknél a látogatások-
nál szebbek voltak azok, amikor mi men-
tünk el íhozzá, minden Ihónapíban egy-
szer. Gsalk minket lányokat (hívott meg, 
az öregek maradjanak otthon — mondta 
kedvesen. Ebédre voltunk; híva, de ott 
voltunk még uzsonnára is és ijó, ha va-
csora előtt elengedett ibennünket. 

Boldogok voltunk, ha a lakáséiba lép-
hettünik, ami ott volt a Belváros egyik 
régi utcájában, egy kis palotában, az 
első emeleten. 

Micsoda elegáncia íogadott itt ben-
nünket! Micsoda sokasága a perzsa sző-
nyegeknek, az öblös karosszékeknek, a 
hatalmas dívánöknak, amiken táncolni 
lelhetett volna! Mennyi szép régi bútor, 
régi ezüst, régi kép volt ebben a lakás-
ban! És micsoda tisztaság és jóillat! 

Pedig csak egyetlen cselédje volt Józsi 
bácsinak, egy hosszú, szikár termetű, 
feketehajú, sárga arcú nőszemély, aki-
ről Katalin néni azt mondta, (hogy va-
laha jobb napokat látott úrinő volt, 
Józsi bácsi választotta el az unától, azt 
hiszi egy kis techtlimechtlije is volt 
vele, végül pedig egészen magához 
vette, (hogy vezesse a háztartását. Ennek 
is jó sok éve már. A nő egészen meg-
aszalódott ebben a foglalkozásiban és 
egyre sárgább és vékonyaibb lett, ellenére 
annak a nagyszerű konyhának, amit 
tartott, de úgylátszik Ő is magáévá tette 
Józsi bácsi elvét, (hogy okos emiber nem 
eszik sóikat. 

Ez a nő, — Borbálának hívták — ha 
mi lányok hárman bevonultunk, nem 
mondhatnám, hogy valami nagy nyá-
jassággal fogadott volna bennünket. 

Emma ezt azzal magyarázta, hogy fél-
tékeny reánk, a fiatalságunkra, mert 
még mindig szerelmes Józsi bácsiba. 

Hogy mi ott aztán micsoda barbár 
lakomázást csaptunk, azt nem lelhet 
írni. 

Hogy miket pusztítottunk velős 
csintában, rántott csirkében, 
fánkokban és hasonlóikban, leírni 
sol: volna. 

Józsi bácsi csak biztatott bennünket 
a maga üres tányértja mellől; 

— Gyerekek, még maguk ehetnek! Ma-
gúiknak imég fejlődni kell! Ne szégyeljék 
magukat! 

Ebéd után Ilona a zongorához ült és 
játszott. Emma énekelt. Józsi bácsi sze-
rette a Schuibert dalokat. Mindig azt 
kellett énekelni. En énekelni nem tud-
tam, hát verseket szavaltam. Néha tizet 
is egymás után. Ha szabódtam vagy szé-
gyeníkeztem, Józsi bácsi figyelmeztetett: 

— Nem úgy van az! Meg kell szol-
gálni az ebédet. 

Miikor a koncertnek vége volt, akikor 
Józsi bácsi íigy szólt: 

— Most pedig itthagyom magukat 
lányok és megyek egyet szundítani. Ma-
guk is levetihetik a miderülket és le-
heverlhetnek ahova akarnak itt a sza-
lonban. Ha Ikialudták magukat, izenje-
nek és alkkor bejövök. 

Mit volt mit tennünk, csakugyan le-
vetettük a fűzőnket és kényelembe tet-
tük magúikat a 'hatalmas pamlagokon, 
inig Józsi bácsi távol, a hálószobájában 
aludta Iki magát. Megtörtént, hogy mi 
is elaludtunk. De legtöbbször csak be-
szélgettünk és beszélgetésünk tárgya 
mindig Józsi bácsi volt. 

— Azt, hogy mamát szerette, — 
mondta Bona — én természetesnek talá-

móg mindig beszé l t . . . 
(O. Brdéíyi Aranka rajra) 



lom, uaort, mama. nagyon szép volt. Még 
most is szép. De Ihogy aztán, (hogy mama 
őt kikosarazta, tovább is olyan kitartó 
barátja maradt, minden harag és ne-
heztelés nélkül — még ezt is megértem. 
Hogy apával úgy megbarátkozott és 
minden dologban a segítségére van, ezt 
gyönyörűnek tartom. De (hogy soha meg 
nem házasodott, erre már azit mondom: 
bolondság! Meg kellett volna házasodnia 
és boldoggá tenni egy másik asszonyt. 
Nincs igazamÎ 

— Mama azt mondta, Ihogy rengeteg 
kalandja volt életében — mondta most 
Emima. — Egyszer hallottam, amint azt 
mondta valakinek: Józsi bácsi azért nem 
nősült meg, mert akkor egy csomó asz-
szonyt boldogtalanná tett volna. Ezt 
nem vette a lelkére, hát inkább aggle-
gény maradt-

— Még most is jókor volna, — mondta 
Ilona — hiszen még olyan jól -bírja ma-
gát és olyan szép! ÍE1 tudom képzelni, 
hogy egy negyven éves asszonyt nagyon 
boldoggá tudna tenni. 

így beszéltünk akkor, mert nem tud-
tuk, hogy Józsi bácsi már régen elmúlt 
hatvan esztendős is és mert nem ismer-
tük a negyvenéves nők természetrajzát. 

. . . Miikor aztán Józsi bácsi belfegezte 
a délutáni álmiát és előbujt odújából, 
már mi három lány is rendbeszedtük ma-
gunkat a ragyogó fürdőszobában, fel-
tűztük a hajunkat, ami a hempergésben 
megzilálódott, megmosakodtunk és üdén, 
szappanszagúan vártuk Józsi bácsit. 

Uzsonna után következett a nap fény-
pontja. 

Ha Józsi bácsinak még volt ideje a 
számunkra, aikkor odarendelt két gumi-
rádlist a ház elé. Az egyikbe felültette 
Ehnmát és enigem, a másikba ő ült Ilo-
néval s akkor hajrá, ki a Stefánia-útra, 
alhol akkor már állt a kocsikorzó, Buda-
pest színe-java ott volt és lengtek a 
tollak a kalapokon és virítottak a nagy 
csokor művirágok, színes napernyők 
világítottak, mint óriás lámpaernyőtk, 
finom dámák, ünnepelt színésznők 
cikáztak fel s alá, akik most jöttek ki 
a Gerbaud kioszkjából, ahol jegeskávét 
ittak. Az egész ISteflánia-út olyan volt, 
mintha valami nyári karnevált tartot-
tak volna Tajta. Mi három lány pedig 
szomijas szemekkel és nyitott szájjal 
ittuk ezt a sok fényt, ezt a sok színt, 
ezt a zsibongást, az életnek ezt a hangos 
derűjét, a belvárosi divatszalonoknak 
ezt az eleganciáját, 'ami itt felvonult s 
úgy éreztük magunkban: ez egy kis 
előleg a jövendőre, egy kis kóstoló 
abból, ami majd jönni fog, ha mi is 

, leszünk valakik. Mert Ilona és Emma 
ekkor a zeneakadémiára jártak, én pedig 
drámai hősnőnek készültem a színiaka-
démián. 

Józsi bácsi boldog volt, amikor így 
látott hármunkat csillogó szemekkel, 
megittasodva ettől a nagyszerűségtől, 
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ami az Anldiróssy-út és a Víztorony kö-
zött elibénk tárult. 

De néha valami dolga volt és nem 
jöhetett velünk, akkor a markunkba 
nyomott egy húszkoronás bankót és azt 
mondta: 

— No gyerekek, most menjenek egy 
kicsit kocsikázni. Eigy óra múlva ma-
gúik után megyek. Ilyenkor hárman ül-
tünk egy kocsilba és élveztük az é le te t . . . 

H. 
És most visszaemlékszem arra a napra, 

amikor utói jár a voltunk Józsi bácsinál. 
Ez a nap is úgy indult, mint a többi. 
Délben megérkeztünk és várt bennün-
ket az ebédlőben a felvirágozott asztal. 
Aikkor még az volt a divat, hogy min-
den teríték előtt egy kis fayenoe vagy 
kristály váza lállt, egyetlen szál virág-
gal és már feltűnt nekem, hogy míg a 
mi vázáinkban egy-egy fehér szekfű 
volt, addig az Ilona vázájában egy 
pompás piros rózsa virított. De nem 
szóltam semmit és Emma is hallgatott. 
Az ebéd úgy folyt le, mint máskor. 
Sokat ettünik és sokat nelvettünk, mert 
noha hétköznap volt, Józsi bácsi mégis 
pezsgős üveget tétetett a hűtőbe és maga 
is velünk ivott, bár ez nem volt szo-
kása, különben sem szerette a cukros 
vizet, ahogy a francia pezsgőt hítta. 
Néki a bor az egri bikaivérnél kezdő-
dött. 

Még valami feltűnt nekem az ebéd 
alatt, hogy iBorbála asszonynak, aki 
fekete selyemruhában szolgált fel az 
asztalnál, a szemei ki voltaik sírva. 

Mi ezt — gondoltam magamban — 
miért sírt Borbála? És ijedten néztem 
a sovány karvalyprofilját. 

Különben sem volt nyájas hozzánk, de 
ezen a napon szinte ellenséges volt min-
den mozdulata. Józsi bácsi ügyet sem 
vetett rá. Jókeldtvű volt, ragyogott és 
töltögette a rózsaszínű pezsgőt a poha-
runkba. 

Eibéd után a koncert, mint mindig. 
Józsi bácsi a nagy szivarjával egy 

zsölye mélyében, a zongora mellett, foly-
ton Ilonát nézte. Furcsa volt, ahogyan 
nézte, azzal a makacs odaadással és lep-
lezetlen gyönyörködéssel. A két fekete 
szemben valami úi kifejezés volt. ide-
genszerű, nem is nagyon rokonszenves. 

S amikor már a dalok elhangzottak, 
nem hagyott ott bennünket és nem 
mondta, hogy pihenjünk le. Az egyik 
asztalifiókból elővett egy csomag kár-
tyát és azt kérdezte tőlem és Emmától: 

— Nem akarnak egy kicsit pikétezni? 
8 ezzel otthagyott bennünket, ő pedig 

Ilonával leült a nyitott erkélyajtó elé 
és beszélgetni kezdtek. 

Mi hát Emmával pikéteztünk de já-
ték közben néha odanéztem hozzájuk és 
láttam hogy Józsi bácsi hevesen és 
sóikat beszél, egészen a szokása ellenére, 
Ilona nedig néha fölveti a fenét és éde-
sen felkacag, mintha valami tréfás dol-



gokat hallana. Ez a kacagás még sok-
szor (megismétlődött a délután folyamén. 
Már a pibétet is ahbaihagytuk és Józsi 
bácsi még mindig beszélt. Hona pedig 
kacagott, kacagott. Miikor az uzsonna 
ideje is elérkezett, Józsi bácsi kiment a 
konyhába, hagy megkeresse Borbálát. 
Mi azalatt megtámadtuk Ilonát, hogy 
mondja meg mi volt az a hosszú beszéd 
és mért nevetett an nyit Î 

Hona bossrusan legyintett a kezével. 
— Ugyan hagyjatok békén. Az öreg 

már egészen megbolondult. 
Mi még kérdezősködni akartunk tovább 

is, de ékkor Józsi bácsi visszalőtt és lát-
ható zavarral, kissé kipirult arccal 
mondta. 

— Nem uzsonnázhatunk itthon, Az a 
vén bolond eltűnt valahova. Elmegyünk 
Gerbe audihoz. 

Mi Emmával összenéztünk, de nem 
szóltunk semmit. Józsi (bácsi ékkor át-
ment a dolgozószobájába telefonálni 
kocsikért s a két gumi ráüli s tíz perc 
múlva már ott állt a ház előtt. Beül-
tünk, Emma és én az egyikbe, Hona 
Józsi bácsival « másikba és reipültünk a 
Liget felé. Uzsonna után pedig a szokott 
sétakocslzás a Steíánia-úton. Nyolc óra 
volt, amikor végre hazamentünk. Józsi 
báicsi elkísért bennünket egészen hazáig, 
pediig jó messzire laktunk, fönn a Sváb-
hegyen. 

— No hogy mulattatok! — kérdezte 
tőlünk Katalin méni. aki a verandán ült 
cigarettázva és várt bennünket. 

— Nagyon jól, — mondta Ilona — de 
ezúttal utóljára. En nem megyek föl 
többet Józsi (bácsihoz. 

— Miért! — lkérdezte az anyja meg-
lepetten. — Borbála talán utálatosko-
dott! Vagy mi történt! 

— Az történt, — mondta Ilona félig 
haraggal, félig nevetve — hogy az a 
vén szamár szerelmet vallott nékem és 
megkérte a "kezemet. Azt mondta, hogy 
már évek óta szeret engem titokban, de 
nem mert szólni addig, amíg olyan 
fiatal voltam, megvárta, míg megérik 
az eszem. Most úgy érezte, eljött a kellő 
pillanat és nyilatkozott. 

Katalin néninek meg kellett fogódz-
kodnia, hogy le ne essék a székről. 

— Elment az esze annak a vén em-
bernek! — kérdezte felháborodva. — 
Legalább megmonjdtad neki a magadét! 

— Dehogy mondtam, — felelt Ilona — 
nagyon megsajnáltam szegényt és min-
denre, amit mondott, csak nevettem és 
azt mondtam, nem hiszek semmit, csak 
tréfál velem, komédiázik. Ő pedig eskü-
dözött, hagy szeret. Hogy én egészen 
olyan vagyok, amilyen te voltál az én 
koromban. Hogy ő sohasem szeretett 
igazán senkit, csalk téged és hogy most 
ezt a szerelmet töretlenül és tisztán át-
ruházta reám és hogy ezzel a sors tar-
tozott neíki, ha miár te nem lehettél az 
örvé. Hogy, azt mondja, egyszer minden 

emiberre rákerül a boldogság, ő éppen 
eleget vért és megérdemli ezt. Aztán, 
hogy én leszek a legboldogabb asszony, 
ha a feleséige leszek. Ne higyjem, hogy 
ő öreg ember, ez csak olyan látszat. Ö 
az én közelemben huszonnégy évesnek 
érzi magát s több efféle hülyeséget, 
hogy alig vártam, hogy egyszer már 
vége szakadjon és hazajöhessünk. 

Katalin asszony összecsapta a kezét 
és szája is nyitva maradt csodálko-
zástól. 

— Hát ez hallatlan! — mondta, — Ez 
a Józsi bácsi már egészen agyalágyult. 
No ezt el kell monldanam az apátoknak. 
Ilyen vén csacsit! Hát tudjátok ti hány 
esztendős az öreg! Hatvannyolc. Egy 
hatvannyolc éves aggastyánt No de 
ilyet! 

Es már rohant befelé a lakásba, hogy 
az uránalk elmondja az esetet. 

Mii lányok ott maradtunk a verandán. 
Három lány, fiatal és szép és néztünk 
az estébe, a kigyúlt város felé, amely 
eltakarta előlünk Jóizsi bácsit. 

És egy kicsit sajnáltuk őt mind a hár-
man, bár alapijában kíméletlenek és 
kegyetlenek voltunk, ahogy ez 'korunk-
hoz illett. 

Sajnáltuk őt és képzeletünkben láttuk, 
ahogy ül a gumikerekű elegáns kocsi-
ban, remekül szabott ruhájában, kar-
csún, illatosan, a szénfekete bajuszával 
és a szép ezüstös fejével. Ahogy megy 
hazafelé s öreg szivében viszi az ifjú 
szerelmet Hona iránt . . . 

Ahogy belép a filnom legénylakiáaba, 
ahol a kisírt szemű Borbála várisi az éles 
karvalyprofiljával és ki tudlia milyen 
szemrehányásokat tesz neki. 

És felvillámlott előttünk az élet a 
maga rejtelmesséigében — az élet, amit 
még nem ismertünk s ami ilyen kompli-
kált szituációkat teremt... 

Későlbb Miklós bácsi is kijött a veran-
dára és tréfásan odakiáltott Ilonának. 

— Gratulálok a hódításhoz Ilus! Iga-
zán büszke lehetsz rá! 

Mire Hona megszólalt s az illatos 
nyári estében a hangja olyan volt, mint 
valami mély harangbúgás. 

— Jó, apa, (hagyjuk ezt! Azért kine-
vetni nem kell! 

— Én nem nevetem (ki, — mondta az 
apja — mellesleg nem is olyan rossz 
parti! 

Mire Ilona szó nélkül otthagyott min-
ket és bement a lakásba. 

. . . Józsi bácsi azután is eljött még 
hozzánk minden hónap első vasárnap-
ján, de mi lányok nem mentünk el többé 
hozzá. 

Vége volt a nagyszerű lakomáknak 8 
a stefániaúti kocsizásoknak. 

Egy évvel később meghalt. Állítólag 
tüdőgyulladásba n. 

En még ma is azt hiszem, hogy a re-
ménytelen s/erfilem ölte meg. 
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QpVux Aaîawc 
A villamoskalauznál jegyet vált az em-

ber az Operáig; az Opera pénztáránál je-
gyet válthat a nézőtérre; Lányi Viktor 
»Opera kalauz«-a azonban az operák tel-
jes megértéséig kalauzolja el az érdek-
lődőt. 

Észrevették, hogy milyen érdekes vál-
tozáson mentek keresztül az utóbbi idő-
ben a könyvek! Nemcsak szórakoztatni, 
hanem tanítani akarnak; mint a XVELL 
században, a francia enciklopédisták ko-
rában. 

Az olyan könyv, mint Lányi Viktor 
»Opera kalauz«-a, hasznos és megbízható 
munkatársa marad az embernek egész 
életén át. 

»100 opera meséje, ismertetése operailá-
togatók és rádiósok számára« — mondja 
a könyv cíimlapjia. Nos, ez tévedés. Nem 
száz, hanem százhuszonhat operát ismer-
tet a könyv, 

óriási szám, különösen, ha arra gondol 
az ember, hogy a budapesti Operaház 
(és rádió) állandó műsorrendje körülbe-
lül negyven operáiból áll. 

Az operaszínpadok zenében és szép-
ségben rendkívül gazdag világát nyitjuk 
m/eg, aimikor felütjük a> könyvet. Lányi 
az ábécé sorrendjében sorakoztatja fel az 
operaszerzőket, elmondja életrajzukat, is-
merteti muzsikájukat, majd sorraveszi 
operáikat. Az operák meséje: egy-egy 
izgalmas kis novella. Ami természetes is, 
hiszen a Grál lovagok, a fából f(traget t 
királyfi, Don Juan, Polichinelle, a ka-
méliás hölgy, a tofpádor Escamillo, a II-
dérckirálynő, Falstaff, a kékszakállú 
herceg, ia nürnbergi m ester dalnokok, sel-

lők, manók, tündé-
rek, félistenek, 

toalkürök és csoda-
tévő cigányok 
főszereplőik. 

Lányi Viktor hu-
szonöt éve él az 
operák között. Mi-
után igen sok ope-
rát fordított és 
dolgozott át ma-
gyarra, nagyon jól 
ismeri e heroikus 
műfajj lelkét. Te-
hát elsősorban hi-
vatott arra, hogy a 

nagyközönséget 
elkalauzolja a» 

operák kulisszái 
mögé. 

Magyarország 
felfedezése 

Minden orvosi (ke-
zelés diagnózissal 
kezdődik. Az orvos 
először kikérdeizi a 
beteget, aztán Jd-
kopogtatja a -fájó 
részt. Ilyen diagnó-
zist végzett most 
az országon tíz, ki-
tűnő, fiatal ma-
gyar író: Féja Géaa, Illyés Gyula, 
Kodoilányi János, Erdei Ferenc, Néttneth 
László, Szabó Zoltán, Ortutay Gyula, Er-
dős Jenő, Kovács Imre és Boldizsár Iván. 
Nem vaktában láttáik rneki a nagy mun-
kláinak, mindegyük meghatározott miars-
rútával indult. Hárman a Dunántúlt 
konzultálták, volt, aki a Drurua-Tiszaköz 
földjét és népét vette vizsgáltat alá, egy 
másik a fővárost és környékét tanulmá-
nyozta, ismét más a Mátra', Bükk és 
Cserhát vidékére vette be magát. Meg-
keresték a Hegyalját, a Rétközt, a Nyir 
földjét, Szatmlárt és Bereget, a Középső-
és atz Alsó-Tiszavidékiét, úgyszólván min-
den talpalattnyi helyet vizsg'áLat alá vet-
tek, kikérdezték a föld népét, a szegénye-
ket és gazdagokat, a hivatalos köröket, 
s köziben nemcsak kérdeztet, de maguk 
is néztek, figyeltek, tanultaik', hogy 
pontos, áttekinthető jelentést tudjanak 
admá a beteg állapotáról. Persze, nem-
csak bajokat láttáik, megtalálták az élet-
erőnek gazdag ősforrásait is. 

űk felfedező útnak nevezték el est a 
diagnosztizáló eljárást. A tíz magyar 
író és szociográfus, aki ezt a kalandos 
és hősi expedíciót végigcsinálta, tíz iz-
galmas kötetben számol be felfedező út-
járól. Nem szépítettek, de nem is torzí-
tottak: közös művükből, amely ai »Ma-
gyarország felfedezése« című sorozatban 
lép a közönség elé, méhol komor őszinte-
séggel, de sok vigasztaló csillogással is 
(bontakozik ki a magyar föld képe. 

A sorozatot, amely éles és tiszta vilá-
gításban mutatja be a mai Magyarorszá-
got és amely bizonyára utat jeíöl majd 
más »doktoroknak« a segítés módjaira 
is, Sárközi György szerikeszti. Az olvasó-
közönség egy része, amely eddig veaér-
tíükk-szólamoűdból és ködös frázisodéból 
kapta a közállapotokról való ismertetést, 
izgalmas és tanulságos olvasmányhoz 
jut ezzel a szép, 'becsületes, belső és külső 
formában egyaránt előkelő tanulmáaiy-
sorral. 

A sorozat első könyve most jelent 
meg. Féja Géza írta. Címe: »Viharsarok« 
és az alsó Tlszavidék földjéről és aijépé-
ről szól. 



mit akar és ms 
Srta: 

QKagyery Sári 
Isabelle egész lényének, A képzeletének 

is uralkodó vonása a fegyelmezettség, 
így jelemaii Rebecca West, ez a legdiva-
tosabb ango 1 -am erilkai írónő a regény-
hősnőjét. Ritka sajátság « sorstól amy-
nyira elkényeztetett asszonynál, aki tár-
sadalmi és vagyoni helyzetéinél fogva 
kénytelen a kiváltságos nők elpuhító, 
luxuséletét élni. Mennyi értéke« gondolat 
a gazdaságtól fülledt levegőben, meny-
nyi emberi felelősségérzés az émelyítő 
pompában, mennyi kánbaveszett jószán-
dék, mennyi hiába elfo-
gyasztott energia ebben 
a környezetben. Olvasás 
közben szinte szeret-
nénk kitépni ezt a ren-
des, mindenáron ember-
ré lenni akaró asszonyt 
— a világ*» színű szi-
rupos sűrűségű kokté-
lekkel átitatott édeskés 
ízű gyermekzsúr-h&n-
gulatú mulatságokból, 
amelyeknek hatása idő-
vel elnyom minden elé-
gedetlenkedő, lázadozó 
hangullatot. A véglete-
kig felfokozott öltözkö-
dés, testápolás, evés, 
ivás, »port, autókirán-
dulások, víkendek és 
főleg emberek köziül, 
akik, ha egy percig szó-
rakozás nélkül marad-
nak, panaszosan kiál-
toznak: »Jaj, de unat-
kozom!« Akiknek az 
unalom valóságos tra-
gédia1. Es mégha osak a 
nők1 lennének ilyenek! Nem, Rebecca West 
igazságos és megmutatja, hogy a férfi 
mindig olyan társat kap, amilyent meg-
érdemel. Ezek az üresfejű, remekbe fa-
ragott profilú bábok, ezek a vagyono-
kat elkártyázó, minduntalan gondnok-
ság alá kerülő dologtalan milliomosok, 
ezek a galambszürke pulóveres pletyka-
rovatszerkesztő grófok, kitűnően érzik 
magukat a buta' és kotnyeles nők »bűv-
körében«. Akiknek az érdeMődéee a kö-
römiakk-színproblémai körül forog, iakik 
nem beszélnék, de nyafogva pötyögnek, 
akik félnapokatt késnek és festett virá-
gokkal díszített gmimiilabdával játszanak 
a tengerparton. Ezek azok a férfiak és 
nőik, akik ba darabokra szedhetnék a vi-
lágot és újra felépíthetnék : utána pon-
tosan olyanok maradnának, mint ami-
lyenek azelőtt voltak. A férfi meren-
gene elgondollkozva: »Ma golfozni fogok«, 
vagy: »Ma nem fogok golfozni«. A nő 
pedig továbbra is egyre m aneát pude-
nozná és továbbra is azt nyávogná: »Jal 
drágám, okvetlenül telefonálnom tkettl...« 
Milyen jól ismeri Rebecca West ezeket 
a típusokat. Nagyon sokat kellett, hogy 

közöttük éljen hűvösen, okosam, újabb 
és újabb megfigyeléseket gyűjtve. Meny-
nyire érezhette minden szépet megrontó 
hatásukat, hogy még a hősnőjét is fel-
áldozza, mert hiába Isabelle nagyszerű-
sége, komolysága, jobbra-hivatottsága, 
idővel ő is csak alkalmazkodik a töb-
biékhea Hozzájuk idomul, azít az életet 
éli, amit a barátaitól lát »Mint a nád-
szál« leng ide-oda, a legkisebb fuvallat 
a földre hajlít}«, nincs ellenálló ereje 
és amíg egyre azon töpreng, mit te-

gyen, engedi, hogy a 
körülmények uralkodja-
nak' rfújta. Tudatos 
»férfikeresésében« min-
dig azé, akit lenéz. 
— nem ahhoz megy 
feleségül, akit kivá-
lasztott, — de akiihez 
a véletlen sodorja és 
bár úgy tekinti az éle-
tét, mint egy szobát, 
amelyet teljesen újra 
kell ibűtorozni, még any-
nyi önállósága süncs, 
hogy egy fölöaíleges 
diszt elmozdítson belőle, 
özvegysége után az első 
legjobb külsejű férfibe 
beleszédül, akit nem sze-
ret, de aki, ha átöleli, 
olyan hatással van Tá, 
hogy nagyképűnek és 
nevetségesnek tartaná, 
ha ellenállna. 

Ez & regény a hason-
latok könyve. Szinte 
mind idézni szeretném. 
A férfi, amikor az asz-

sacxnytt megcsalja és elhagyni szándéko-
zik, ellágyultan teszi a kezét a hajára, 
mintha egy gyermeket simogatna, akiről 
tudja, hogy szomorú jövő áll előtte. Re-
becca West kedvesen gúnyolja ki az ame-
rikaiak és angolok naivitását. Nem félnek 
ta háborútól, olyanok, minit a kisgyere-
kek, akik szentül hasaik, hogy holnap 
azért nem eshetik az eső, mert apuká-
val az állatkertbe készülnek. 

Kevés úgynevezett »gondolkozó« könyv-
ben találni ilyen plasztikus természet-
leírásokat. A hősnő olyan francia vidé-
keken jár, amilyeneket az ember csak 
gobelineken és tájképeikén láthat. Monte 
Carlo hátterében a sziklaioezlopok, az 
Estorel mögött leáldozó nap, a lassan 
tintaszínűvé változó »Angyalok öble«, a 
bíboros íényben égő hegyek, az antibes-i 
kikötőben a kis vendéglő, ahol iá magas 
fal boltooJatos (nyílásán ált a kök messze-
ségből előfeketéllő árbocokat s közöttük 
a ragyogó csdllagafcatt látni — olyan 
szépségek, amelyek az olvasót bőven 
kárpótolják a szereplők jellemgyönge-
ségeiért. 
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VERSEK 

ÉJFÉL 
írta i Karinthy Gábor 

Hallgat a lantod idege 
(ahogy ezt a régidk írták, 
<5 dalosok, régi pacsirtáik) 
s megvesz az isten hidege. 

Fázol, dideregsz, te szegény. 
Hova lett körüled a jóság 
s belőled a régi forróság? 
Nines csil lag a Mked egén.. 

H o g y eilfutott az az idő! 
Rózsák a peroek, kik roihannak, ' 
rózsáik, ikilknek lábaik vannak: 
í g y tûniik az aranyidő. 

Ülsz egyedül, sírsz íkönnytelen, 
a ikarmos ég lassú szelében, 
lelked éjfél i mezejében, 
mint egy rideg, nagy szőnyegen. 

Ijrf®S|J RÉOI SÉTÁNY 
s j f l írta : Urr Ida 

A gázlámpák hervadt lángja: 
kigyulladt, mint feslő mályva. 

Szívünk úgy vitt, nem is léptünk, 
akkor még aggódták értünk. 

Apánk, anyánk volt és ágyunk, 
meleg szobánk, szivárványunk. 

öntudatlan hit halomba 
harangozott a toronyba-

Ha jöttünk a szív megállott: 
érezték a titkosságot. 

S a gázlámpák hervadt lángja: 
kigyulladt, mint feslő mályva. 

BÚCSÚSOROK 
írta : Dénes Gyula 

Elolvastam utolsó leveled. 
Azt írod, szenvedsz. 
Majd kihevered! ... 

Nem féltelek. 
Te könnyen fogsz feledni, 
Mert lángolón tudsz élni és szeretni, 
S a lángoló szerelem mindig édes ... 
Nincs sok hözöd a nagy keserűséghez! 

Mennyire más a lélek tiszta vágya! 
Száz kétkedésből van vetve az ágya: 
Ezer »talán«, ezer »miértt« és »meddigfa 
Nem is tudom, hogy mért szerettél eddig... 

Bogy én miért szerettelek, tudom! 
Elindultál velem, de félni kezdtél, 
S megálltál ijedten a félúton! ... 

Lásd, nem haragszom, 
Ballagok tovább 4.. 
Számomra még oly messze él a Távol! 
Neked már itt van, 
Ablakod világol, 
Szobádban vidám rözse duruzsol... 
Te ülsz a kályha mellett s arra gondolsz, 
Ki tudja merre sírok valahol,.. 

Kétféle élet... 
Tán tiéd a jobb, 
De mégis az enyém a gazdagabb... 
En álmodom, én most is látlak, hallak!... 
Sajnáltak is.,. 
És most is vigasztallak! ... 

A SAJÁT EMLÉK-
KÖNYVEMBE 
írta: Botár Béla 

Csodáld a távoli zúzmarás fákat, 
Hal fényben pompáznák ott kiinni a 

h e g y e n . 
De ne menj feléjük, fékezd vágyad — 
Egy szerény kis bokrod a völgyben 

(legyen. 

Beborul egyszer: ha viharok1 járnak — 
S ha tomboló szél egy percre elül, 
A völgyi bokor új életre támad — 
Es a nagy fák ott állnak — disatele-
• n u l ! . . . 
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fl teniszöajnoknö 
/fo»vctL 

Irta: WARWICK DEEPING-
A hálókocsi-ellenőr kirakta az 

előkelő podgy ászt ia folyosóra: 
— Beau-lieu, Mademoiselle. 

Joan Fortescue kiugrott a kocsi-
ból. A vörös teniszpályák világítot-
tak! az alkonyatban. A Hôtel Bristol 
nagy, fehér homlokzata jéghegyként 
ragyogott. Ez a szálloda emlékezetes 
volt a lány emlékében. Itt találko-
zott először Fräulein Finkikel, aki 
megverte őt. Nos, dbben az évben 
re vans ot vesz rajta. Jó formáiban 
van. A szállodában naigy tisztelettel 
fogadták. A legelső, aikit meglátott 
a német nő volt. Egy szék karfáján 
ült. A szákben egy vajszín szőke-
hajú fiú terpeszkedett. Fräulein 
Fink nevetett és minden fogát mu-
tatta. Eávicsioirította fogát Joan 
Fortéscuera és kezét nyújtotta. 

— Halló, Mis® England, örülök, 
hogy látom. 

— Jó estét, Fräulein. 
A vadszánhajú fiú, alki 

az osztrák championniak 
bizonyult, felállt és 
meghajtotta miagát. 

—•Jó formában van, 
Miss Fortescue ? 

— Dehogy is. Gyen-
gén játszom az idén. 

Fräulein Fink neve-
tett, éles bánitó nevetés-
sel: 

— Val amennyien ezt 
mondjuk, csupa szerény-
ségből. 

Joan a tavalyi te-
niszversenyre gondolt. 
Fräulein Fimik vörös 
haj szalagj ára, és örökké 
villogó fogaira, ame-
lyek játék közben kihoz-
ták a sodrából. — Moso-
lyogj — gondolta magá-
ban, amíg »a felvonó 
felé ment. — Az idén 
nem fogod megzavatrni 
ia játékomat. De a szíve 
mélyén érezte, hogy 
Fräulein Finik mégis az 
idegeire megy. 

Másniap reggel Ma-
dame Boulanger-vei, a 
francia bajnoknővel, 

gyakorlatozott. Joan servirozott. 
Labdát! — 'kiáltotta és tekintete a 
labdaszedő fiú feje felett egy első 
soriban ülő, figyelmesen néző fiatal 
férfira esett. A férfi szomjasan kí-
sérte minden mozdulatát. Jóindulatú 
nézés volt és mégis, mintha a lelke 
mélyéig hatolt volnia. Zavarta 
Joant. Elveszítette a két első játsz-
mát. A férfi szeme úgy szegeződött 
reá, mint a fotográfgép lencséje. 
Joan haragosan visszanézett. 

— Ne bámulj úgy reám, nem lá-
tod, hogy zavarba hozol — gondolta 
dühösen. 

Már elveszítette az első game and 
set-et. Aihogy helyet cserélt a part-
ner,nőjével, lopva a sötéthajú fiatal 
férfi felé nézett. A férfi hal-kan, je-
lentősen mosolygott. Cs;aik nem mu-
lat a veszteségén? Joan annyira dü-
hös lett, hogy egyszerre megtalálta 
a megsizoikott formáját. Gyönyörűen 

Halló, Miss England, örülök, hogy látom 



mozgott. Hosszú, vékony teste szinte 
repült a levegőben. Szőke haja rep-
desett 'komoly, fiatal arca körül. 
Játsava megnyerte a két következő 
settet. Boldogan mosolygott. 

— Rossz természete van. Csak ak-
ikor tud mosolyogni, ha győz — 
mondotta valaki a nézőközönség kö-
zül A barnahajú férfi undorodva 
nézett ia (mellette fecsegő, (kifestett 
ikéipű asszonyokra. 

Az asszonyok olyanok asszonytár-
saikkal, mint az álnok macskák. 
Joan kéik szvetterébe bújt. 

— Nem szeretem, ha bámulnak 
reám játék közben — mondotta vala-
kinek a hotelhiailban. 

A második délelőtt éppúgy játszó-
dott le, mint iaz elíső. A barnahajú 
férfi ott ült az első sorban. Jiotan 
azonnal meglátta és a pokol fene-
kére kívánta. Most egy spanyol 
leánnyal j átszőtt, aki éppoly gyors-
kezű és ügyes volt, mint ő. Az 'áll-
hatatosan rászegezett férfiszemek 
zavarba hozták. Egyszer majdnem 
elcsúszott. 

— Ha ez iaz ember itt ül, amikor 
Finkkel játszom, végem van — gon-
dolta. Alig tudtam megverni a spa-
nyolt. 

Aznap este Lady Glandover nagy 
estebédet adott a Hôtel Bristoliban. 
A barnaihajú férfi ott ült SLady 
Gilandover oldala mellett. 

— Mutassam be, Miss Fortescue-
mak? — kérdezte a háziasszony — A 
sport-cíhampionioik fölöttébb elikiapa-
tottaik. 

A férfi mosolygott. 
— Nem féléik tőlük — mondotta. 
Ebéd után táncoltak. A barna-

hajú fiéirfi nem vehetett részt a 
táncban. A nézők között ült. Mankó-
ját jól elrejtette a széke mögött. 
Lady Glandover odahozta hozzá Miss 
Fortescuet. 

— Mister Julian Peters, Miss For-
tescue — mutatta be őket egymás-
nak. 

Julian nem emelkedett fel széké-
ből, hogy meghajtsa magát a lány 
előtt, de a lány ezt észre sem vette. 

A férfi, aki őt olyan állhatatosan 
bámulja. A mankót sem látta, sem 
a béna lábat. Majd leszoktatja ezt 
az alakot a bámulásról. Közömlbö-
sen elfordult. Az osztrák champion 
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táncba vitte. Később félrevonta Lady 
Giliatndovert. 

— Szívességre akarom (kérni. 
Mondja meg annalk a fiatalember-
nek, hogy ne bámuljiom úgy rám já-
ték (közben. Zavar engem. Valóságos 
tortura. 

— Micsoda? — szegény Julian. 
— Természetesen, csiak tréfálok. 

De komolyan kihoz a formámból. 
Lady Glandover visszatért Julián-

hoz. 
— Üzenetet kell átadmom magá-

nak. Megzavarta a felkelő teniszcsil-
lag nyugalmát. Miss Fortescue arra 
kért, hogy adjiatm tudtára, hogy ne 
nézze többé játék közben. 

— Pedig milyen szépen mozgott — 
mondotta halkan, szomorúan a férfi. 

— Szépen mozog. De ez az egész 
tudománya — szólt csendes lenézés-
sel Lady Glandover. — Csak a ku-
pákra gtondol, amelyeket nyerni fog. 
örülnénk, hia a Fink leányzó ala-
posan megverné. Az ilyen sportnő 
csupa egoizmus és semmi lélek. Ne 
törődjön vele, Julian. 

Julian óvatosan máskép ihelyezte 
nyomorék lábát. Harmadik nap 
Joan elfelejtette magával vinni 
szemvédőjét a tenisztérre. A kerten 
keresztül visszasaailadit iá szállodába. 
Mankón bicegő, nyomorék férfival 
találkozott. A férfi mélyem köszönt, 
azután elfioirdította a fejét. A leány 
szívét forró szánalom öntötte el. 
Szegény, szerencsi tien nyomorék. 
Most már bánta, hogy szólt Lady 
Glandovernek. Meglelte szemvédőjét 
a halliban, »visszatért a tenisztérre. 
Egy szék üresen tátongott az első 
sorban. Ez az üres szék állandóan 
zavarta. A szegény ember nyomorék 
és ő meglbámtiotta. Xantos kisasz-
szonnyal játszott. Ha nem győz, úgy 
kiesik a döntőből, össze sem kerül 
a Fink nőszeméllyel. Nagy kínnal 
győzött. 

Negyedik napon szünetelt a játék. 
Joan elszökött a lármás társaságból, 
St. Jean felé sétált. A magányos 
'homokparton járt. Egyszerre kiáltó 
hangot hallott: 

— Hallói Halló! 
Angol férfi kiáltása volt. A domb-

oldali pinealigetből hangzott. Joan 
felszaladt a dombra. Félig ülő, félig 
fekvő alakot látott a fák között. Rá-
ismert a nyomorék férfira. 



— Bocsásson meg, — mondotta az, 
alázatos keserű ségged — megbotlot-
tam egy áitkozott gyökérben. 

Szégyenpír égett az arcán, hogy 
egy asszonyhoz kellett fordulnia se-
gítségért. Egy asszonyhoz, aki köny-
nyü mozdulatú, erős és gyorslábú, 
mint amilyen ő vtalt egykor. Miss 
Fortescue egyszerre megváltozott. 
Meleg, ösztönös védelemmel hajolt 
a nyomorék fölé. 

— Megsértette magát? 
— Csiak egy kis fieamodás. Rette-

netes dolog az, nyomoréknak lenni. 
A leány letérdelt a férfi mellé. — 

Hívjak orvost? 
— Nem, nem, csak egy taxira lenne 

szükségem. Es ha az útig támogat-
hatna? 

— Hioigy történt magával ez a hal-
eset? 

— Repülőgép szerencsétlenség. A 
legelső badiirepülők közé tartoztam. 

— Hozom ai kocsit — kiáltotta a 
lány. 

Nagy nehezen (kocsit 
talált a St. Joan-i kikö-
tőben. Julian, mint a 
türelmes gyermek, ült 
a f öldön és mosolyogva 
várt rá. A leány fölse-
gítette Vállára fektette 
a férfi karját: 

— Támaszkodjon reám 
»a® egész súlyával. 

Amikor a kocsiban lüil-
te!k, a férfi azt mon-
dotta: 

— Sajnálom, hogy 
megzavartam a játékát. 
Látja, hogy én nem mo-
zoghatok töblbé, és olyan 
jól esett, hogy elgyö-
nyörködlhettem a maga 
szép mozdulataiban. 

— Nem hiszem, hogy 
megéri a fáradtságot — 
hajtatta le fejét a lány. 
— Futni a la'bda után 
és ez legyen az egész 
életcél. Azt hiszem, el 
fogom veszteni a döntő 
játszmámat holnap. 

— Kérem, ne tegye. 
Nyerje meg az én ked-
vemért. 

— Nekem már mindegy — rázta 
fejét a lány. 

— De énnékem nem — mondotta a 
férfi. — Eljöhetek és végignézhetem 
a játékát holnap? 

— Kérem, hogy jöjjön el — súgta 
titokzatosra változott arccal a lány. 

A trilbünök zsúfolva «voltak. Joan, 
amikior Fink kisasszonnyal a pá-
lyára ment, az első sor szélén álló 
szék felé nézett. Julian ott ült. Joan 
intett felé a raikettjével. Fräulein 
Fink a fogait csillogtatta. Erősen 
bízott önmagában. Fortescue kisasz-
szony idegesnek látszott. 

A játék megkezdődött. A német 
lány könnyedén megnyerte a; két 
első játszmát. A nézőközönség már 
őszintén sajnálkozott Joan felett. De 
egyszerre megváltozott a helyzet. 
Joan megtalálta önmagát. Szárnyas 
mozidullattal lebegett a tenisztéren. 
Fräulein Fink még mindig mosoly-
gott, de a szemében aggodalom ho-
nolt. A harmadik játszana után Miss 

fä - Fortescue szokatlan cse-
lekedetet követett el. 
Odament a szélső szék-

hez. Julian azt mon-

— Megsértette mását? 



— Szervírozna a sarakba a labdáit, 
mint ahogy legelőször játszani lát-
táim, és megnyeri a játszmát. 

A lány engedelmesíkedetit. Az első 
Labdiaiitéstől ikezdve támadott. Ügy 
játszott, mint egy férfi. Seniki sem 
verhette volna meg ezen a niapon. A 
döntő játszmát hat kettős eredmény-
nyel nyerte. 

Taps, Kézszorítások. Szerencsekí-
ván-atok. A nyomorék férfi a tenisz-
tér kijárata előtt várta, 

— Fölségesen játszott. 
— Mintha állmomban játszottam 

vioilna — felelte zavarodottan a lány. 
A férfi nevetett: 
— Gyönyörű álom volt. 
— Gyönyörű álom volt — ismételte 

Julian, amikor magára maradt a 
szobájában. Bár keserű. Mert csak 
múló pillanat lelhet az ünnepelt (baj-
noknő életében. És ha ez iaz ünneplő 
csoport széjjeloszlilk. Más lelkes cso-
portok várják Joant, Monte Carlo-
ban, Mentoneban és Cannesiban. ö 
pedig nem megy utána, sem Monte 
Carloba, sem Cannesiba. Aznap este 
nagy bált adtaik a teniszbajnokok 
tiszteletére. Julián a szobájában 
maradt. Az osztráik bajnok tánoköz-
ben azt kérdezte Joan tói: 

— Természetesen Cannesba utazik 
htodnajp? 

A .győztes teniszbajnoknő fáradt-
nak, szórákozottnak látszott, mintha 
keresett volna valakit. 

W / 

Egrrmáa KSOIJL néztek . . 
(a. Eftíél-yi Aranka rajzai) 
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— Nem megyek — mondotta. — Fá-
radt "vagyok. Nem folytatom a játé-
kot. 

A szakmabeliek között azonnal el-
terjedt a hír, hogy Joan Fortescue 
nem mer másodszor is szembeszállni 
Fräulein Finkikel. 

A ten i sz-champ io nok és kíséretük 
másnap elutazott. Joan egyedül ült 
a kertben, de nem látta Juliánt. Dél 
felé nem bírta tovább a bizonytalan-
ságot. A portástól megkérdezte, hogy 
hogy érzi imagát Mr. Peters? Nin-
osen-e vaillami !baj a lábával? 

A piartás azt felelte, hogy Mr. Pe-
ters St. Jeansiba 'kocsizott. Joan el-
indult St. Jeans felé. A pinealiget 
alatt egy váraikozó taxira talált. 
Mint az alvajáró, szaladt fel a dom-
bon. Talán Julian is ugyanazt az 
àlimot álmodja. A férfi ott ült az 
árnyékos fák iközött. 

—• Ne, ne mozduljon — kérte a 
lány, amitooir leült melléje. 

— Azt hittem, hogy Cannesba uta-
zott — szólt halkan a férfi. 

— Feladtam a játékot. Egész éjjel 
az új könyvét olvastam. 

A férfi a lányra függesztette ra-
gyogó szemét: 

— Mind iazt az energiát, amit nem 
fejthetek ;ki az életiben, igyekszem a 
könyveimbe önteni. De nem únja 
maga a nyomtatott betűt? 

— Maga sem unta az én játékomat. 
A férfi a lány kezét fogta. 
— Az első perctől fogva belesze-

rettem magába, bár tudom, hogy lehe-
tetlen. Nem mehet feleségül egy nyio-
morákhoz. 

A lány a tengerire nézett. 
— Hátha én vagyok az igazi nyo-

morék? A leliki nyomorék, aki együk 
divatos, liéha helyről a másikra ro-
hantam a guruló teniszlabda uitán. 

— Drágám... Szereknem.., 
Egyimás szemébe nézték és meg-

csókolták egymást. így történt, hogy 
minden szákmatbeli teikintély tiltako-
zása dacára a tenisz egéről lehullott 
a győzelmesen világító csillag. Mis-
ter Peters ugyan azt óhajtotta, hogy 
felesége ne tad ja fel a tenisz jájtéíkot 
és Mrs. Peters, mint mindenben, úgy 
most is engedelmesíkedett férje aka-
ratának. Am Mrs. Peters csakha-
mar anya lett és az élet ritmusa 
teljesen megváltozott. Voltak, afkik 
azt mondották: »milyen ikár érte«. 
Mások úgy vélekedtek: »milyen régi 
divatú asszony«. De Joan mit sem 
törődött azzal, amit az embereik Ibe-
széltek felőle, sőt az sem bántotta, 
hogy a sajtó már nem emlegeti a 
nevét. Fordított** Borond Miklósáé. 
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Fekete szövetkosztüm fehér-kék-fekete mintá« 
vászon imprimé blúzzal és övvel. Az öv a kai-
bátba van fűzve és kabát nélkül' a szoknyára 

kötve a blúz meghosszabbítása 
(Creed modell) 

Az angol divat 
A párizsi divatban Creed kollekciója 

jelenti az oázist, a vigasztalást azoknak, 
akik az angolos egyszerűséget keresik. 
Valahányszor visszajövök Párizsból, 
legsűrűbben azt a kérdést hallom, diva-
tos-e az angol kosztüm és az angol ka-
btát? Az angol kosztüm Párizsban mindig 
divat, mert vannak olyan speciális há-
zak, amelyek csak angol divattal foglal-
koznak. Ilyen például az angol szárma-
zású Creed szalonja is. A kollekciója 
nem olyan gazdag, mint a többi híres 
szalonoké, de az a pár modell — ötvennél 
alig több, — amit mutat, majdnem min-
den esetben világsiker. Idén egy fekete 
redingotja és emprimé blúzoe boleró szö-
vet ensembléja, egy pied de poule min-
tájú szövetkosztűanje olyan tetszést 
aratott, hogy a három modellt a világ 
úgyszólván valamennyi nagy szalonja 
megvásárolta. 

Creed sok angol kosztümöt mutat. A 
szoknyája majdnem valamennyinek szűk. 
Hátul szemberáncok, vagy egy-két hói 

riajjtuk. Érdekes és újszerű csupán, 
a szoknyák slusszban mind maga-
ik. Már láttunk ilyen modelleket, 

régebben halcsont volt be* 
Akkor »mider«-szoknyának hív-

ták őket. Most halcsont nélkül puhán 
dolgozva mutatja Creed ezeket az egyéb-
ként egészen egyszerű szoknyákat. A 
kosztümkabátok derékban mind sveifol-
tak, a válluk egy kicsit széles. A gom* 
bolásuk legtöbb esetben kétsoros. Ter-
mészetesen nagyon sok egy- és kétgom-
bos angol kabát is van. 

Aki szereti a háromnegyedes kabátot, 
az szintén Creed kollekciójában találhat 
megfelelő modelleket. A babátok leg-
többje bőhátú, elől nyitott és kockás, 
vagy csíkos anyagból készül. A szövet-
kombináeiót Creed az angol kosztümök-
nél is favorizálja. Nagyon gyakori eset, 
hogy a szoknya kockás, pepita, csíkos, a 
kabát Pedig uni szövetből való. Színösz* 
szeállításban talán legérdekesebb egy 
tűrik iszkék szövetkosjtftümje, mély, ferde 
zsebbel. a galléron keskeny leopárd prém 
szegéllyel és terakotta szíinű smaroken 
blúzzal. Egy szilvakék szövet kosztüm 
kabátját lila posztó reverekkel készíti. 
Ehhez a kosztümhöz a blúz kétszínű, új-
vörös pettyekkel. Érdekes egy pepita 
szmóking kosztümje, a kabáton egy 
gombbal, egyébként egész klasszikusan 
szabva. Ehhez a blúz sötét rózsaszínű 
vászonból készült, nagy reverekkel, úgy-
hogy a reverek kihajtva a kabátra, 
majdnem fedik a kosztümkabát hajtó-
káját. Nagyon sok hosszú, angol kabát 



grosgraln selyem reverrel 
kollekciójából. Kalap BOM 
YialoU 

előharcosa 
van a kollekcióban, széles reverekkel, 
hátul spatígnival. rávarrt zsebekkel. A 
kabát bősége rendszerint a spangni alatt 
van. A blúzzal megegyező színű rever a 
kábátoknál is igen gyakori. Van drapp 
angol kabátja bordószínű reverrel és 
bordó blúzzal. A blúzok anyaga legtöbb-
ször aprómintás nyakkendőselyem, vagiy 
mintás vászon emprimé. Selyem emprl-
mét keveset mutat, legérdekesebb egy 
fehér anyag, amelyet a kosztüm színé-
nek megfelelően meggypiros, vagy kék 
színben tartott bekeretezett holland táj-
kép-minta díszít. 

Érdekesség Creed kollekciójában a de-
rékban sveifolt, ruhahosszúságú, nehéz-
selyem gros grain kabát és gros 
grain kosztümök. Régidivatú, lapos kis 
ginardi kalapokkal, fodros, zsabós mel-
lényekkel egészen a nagyanyáink kora-
beli divatot idézik pel ezek a toalettek. 

Legszebbek talán az egész kollekció-
ban a nyersselyem kosztümök. Nehéz, 
naturszínü shantungból, dohiánybarna 
reverrel és gombokkal, vagy a saját 
színű reverhez négerbarna nyíllal, vagy 
teljesen klasszikus egyszerűségű nehéz 
shantungból, kézi kesztyüöltés tűzéssel 
mutatja ezeket a kosztümöket Creed. 
Nincs az az érdekes és újszerű emprimé 
selyem, amely szépségben versenyezhetne 
ezekkel a klasszikus szabású, finom egy-
szerűségű nyersselyem kosztümökkel. 
Nemcsak naturszínben, hanem feketében, 
rózsaszínben is mutat emprimé kosztü1-

' möt. A naturszínü kosztümhöz tarka 
csíkozású vászon emprimé blúzt készít a 
legegyszerűbb fazonban, kis puffos uj-
jal, lehajtott gallérral, elől báróim 
gombbal. Egy rózsaszínű shantung kosz-
tümhöz blúz helyett nagy tűzpiros vá-
szon sálat mutat Creed. 

(Estélyirulha csak egyetlen egy van 
egész kollekciójában, az is egészen 
angolos, & dereka jumperszerű, elől 
arany gombokkal. A szoknyája szűk, 
két oldalt felsliccelt, anyaga pedig érdé-
kes, kreppes fekete selyem. Egy estélyl-
kabátot és keppet is mutat. Az estélyl-
kabát teljesen angolos, derékban sveifolt, 
hátul gloknis és földi j? érő. Az anyag ne-
héz drapp szövet. Az estélyikepp fekete 
serzsből van, ibaradkszínű taft béléssel; 
ez is földig ér. 

Hogy Creed az angolos holmijaival 
nemcsak az exportban arat sikert, bizo-
nyítja^ hogy szalonjában mindig a leg-
előkelőbb és a legelegánsabb francia és , z t t v e t k , b á t 
angol dámákat láthatjuk ruhát prő- ^ Mebekkei Creed 
bálni. 
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Az idei francia kalapdivat, meg-
lepetésekben, ötletekben nem marad 
a ruhadivat mögött. Van egy általá-
nos divatiránya, az, hogy a fej álta-
lában, lapos, ellentétben a téli magas 
fejjel, de ettől eltekintve, természe-
tesen, ahány masamód, annyiféle 
divatötlettel lép fel. Párizsban nem-
csak a masamódok mutatnak kalapo-
kat, hanem a nagy divatszalonok is. 
Molyneux, Patou, Schiaparelli kalap-
jai éppenolyan említésre méltóak, 
mint Suzyé, vagy Rebouxé. 

Az általános divatdiktátor azon-
ban mégte csak Suzy. Nemcsak a 
világ Összes nagy masamódjai, ha-
nem Párizs majdnem valamennyi 
elegáns asszonya, nála vesz kalapot. 
A szalon mostanában valóságos csa-

tatérhez hasonlít. Száz és száz kalap 
fekszik, székeken, állványokon, kis 
asztalokon, legtöbbje nem is teljesen 
készen, hanem csak nyers spadri for-
mában, amelyre a felhasználandó 
anyagból kis rész van csak rádol-
gozva, a virág- vagy a tolldísszel. 
A kalapokat rendszerint maga a 
vevő próbálja, bár van egy feltű-
nően szép, szőke próbakisasszony, 
akinek a fején csodálatosképpen 
majdnem minden típusú kalap jól 
áll. 

Suzy, az idén, az egészen laposfejű 
kalapokat forszírozza. Meghajlított, 
homlokot beárnyékoló kis karimával, 
hosszú, libegő fátylakkal, sok és vál-
tozatos virágdísszel, a régi francia 
Romnay-portrékat idézik fel ezekben 

a kalapokban a párizsi 
nők. A kalapok anyaga 
szalma, továbbá egy 
speciális szövésű, vé-
kony jersey, amit majd-
nem minden esetben 
sűrű steppeléssel készí-
tenek és gros grain. 
Filckalapot feltűnően 
keveset mutat Suzy. A 
legfontosabb dísze a ka-
lapoknak a virág. Fan-
táziában még a leggaz-
dagabb nyári kertet is 
lekonkurdilja. Van hó-
fehér havasi gyopárral, 
hóvirággál díszített ha-
lapja; nagyon sok mo-
delljén búzavirág, pi-
pacs, rózsa, szegfűszir-
mokból összeállított gir-
land a dísz. Van egy 
sárga lakkból készült 
egyenes girardi kalapja, 
amelyet csupa rezeda 
díszít. Van egy fekete 
kalapja, a tarkón há-
tul két óriási piros 
mákvirággal, amelynek 
szárai keresztül ve-
zetve a karimán, ég-
nek állnak. Van egy 
kis sötétkék, steppelt 
jersey sapkája, karima 
nélkül, újvörös bársony-
szalaggal szegélyezett 
fejjel, hátul a nyakban 
óriási csokor tarka ane-
monával, amelyeknek 
szára a karimán nagy 

Guvrirozott groegrainszalag-tok 
Suzy kollekciójából 

(Photo Saad) 



csomóban felfelé áll. Az egyenes 
girardi kalapok mellett sok kereken 
felhajtott, spanyolos reminiszcen-
ciájú, bolerót mutat, piros pompon-
nai, vagy oldalt az arcba csüngő 
rajttal. Érdekesek a tollal díszített 
modelljei is. Apró és nagy, kiterjesz-
tett szárnyú kis madarak díszítik a 
karimás kalapokat és a tokokat. 
Van egy niodellje, amelynél a pará-
nyi kék és fehér madarak a fátyolra 
vannak rádolgozva. Fátyolban ál-
talában nagy a «változatosság. Van-
nak egészen hosszú fátylai, amelyek 
kétoldalt lecsüngnek és az áll alatt 
kis színes masni fogja össze őket. A 
fekete, finom, csipkésszélű fátyolok 
mellett mutat sok színes fátylat is 
Suzy, a legérdekesebb egy kétféle 
színre festett fátyla. Az egyik rész 
aranyszínű, a másik rész fekete. 
Vagy az egyik rész újvörps, a má-
sik rész zöld. Az aranyszínű és fe-
kete fátyol egy »pain brulé« színű, 
durva szalmájú, egé-
szen egyenes karimájú 
és szögletesfejű szalma-
kalapra van rádolgoz-
va, — olyan gazdagon, 
hogy a kalapon nincs 
is szalag, a fejtetőt csak 
a fátyol díszíti. Van 
egy kerek, laposfejű kis 
tokja, amelyet a. fej 
körül kétujjnyi széles 
tíárs<onyszalag szegélyez, 
hátul a tarkón nagy 
masniba kötve, ezt is 
kétszínű fátyol díszíti. 
{Ez a kalap egyébként 
egyik legnagyobb sike-
re; Párizsban, a Ritz-
ben már egy igen ele-
gáns francia nőn lát-
tam.) Egyébként akár 
tok, akár karimás ka-
lapot készít Suzy, hátul 
mindegyiken ikis félkör-
alakú rész van (a kari-
más kalapoknál a ka-
rima alatt), hogy a ka-
lap jobban üljön a fejen. 

Molynéux kollekciójá-
ban is nagyon sok egye-
nes karimájú, girardi-
szerű szalmakalapot lát-
hatunk. A karima széle 
néhány modelljén kö-
rülbelül kétujjnyi, vagy 
felfelé, vagy lefelé van 
vasalva. A girardik és 
bolerók mellett Moly-

néux sok érdekes szalmaszövetből 
készült sapkát mutat, keskeny kis 
karimával. Körülbelül olyanok ezek 
a kalapok, mint a keskeny sildű 
sport sapkák, amiken azonban a sild 
köröskörül van. Fehér szalmából a 
fejtetőn, ahol egyébként a részek be-
fejezéséül kis gomb szokott lenni, 
sötétkék szalaghurokkal sötétkék és 
felette egy fehér fátyollal mutatja 
ezt a sapkát Molynéux. A sapka 
egyébként hátul egy kicsit mélyeb-
ben pántszerű résszel van dolgozva, 
hogy jobban Üljön a fejen. Délutáni 
komplékhoz sok érdekes gyümölcs-
tokot mutat Molynéux. Kerek, fej-
hez simuló, karimanélküli kalapo-
kat, hamvaskék szilvából, zöld leve-
lekkel, kis piciny szilvaágakkal vagy 
málnából. A citromot is gyakran 
használja, mint kalapdíszt Moly-
néux, széles szalmakalapon, amely-
nek feje olyan lapos, mintha ráültek 
volna, zöldleveles citromággal dí-

Az arconkíviili kalap Is diva-
tos. Patou iekets szalmából 
mutatja, zöld ás fehér grosgrain 

szalagdísszel 



szitve. Áltálában emprimé ruhákhoz, 
organdi ruhákhoz sok rendkívül szé-
les szalma- és filckalapot mutat. 

A legfantasztikusabbak talán 
Schiaparelli kalapjai. Híres, áttört 
szalma, virágkosárkalapjáról az 
egész divatvilágban beszélnek. A ka-
lap oly merészen felhajtott kari-
májú, mint egy kosár és a fejtető 
telistele van tarka, tavaszi virágúk-
kal, sötétbordó szegfűkkel, vagy vér-
vörös rózsákkal. Gyakran alkal-
mazza mint kalapdíszt a vörös futó-
rózsát, amelyből eay ág, zöld levelek-
kel van rátéve a karimás kis tfekete 
szalmákalapra• Sok 
egyenes kis girardí 
kalapot mutat ő is. 
élSl a homlok felett 
nagy csokor virággal, 
vagy tarka pillangóval 
Nagyon érdekesek a 
széleskarimáiú körös-
körül teljesen felhajtott 
szalma- és filcbolerói, 
az egészen széleskari' 

májú, áttört lószőrcsipke- és szálma-
csipkekalapjai, a madagaszkári tur-
bánhoz hasonló tokjai, amelyek raf-
folva, kendőszerűen vannak elöl a 
homlok felett összekötve, azonban 
hátul valami kemény anyaggal ki-
tartva. Ilyenformán magasan fel-
felé állnak és nem simulnák a fejre. 
Ezeket a fantasztikus ^modelleket 
természetesen nálunk nem sokan 
fogják viselni, de annál több köve-
tője lesz érdekes és szellemes filc-
sapkáinak. 

Áltálában az idei kalapdival a ki-
sébbfejü, lapos frizurájú arcoknak 
kedvez. A nyár, u világos kalapok 
mellett rendkívül sok színes pana-
ma- (világoskék, rózsaszín) modellt 
hoz. Nem lenne teljes a beszámoló, 
ha a sok tarka nyári kalap mellett 
nem emlékeznénk meg már az első 
bársony kalapról. Ezt is Suzy hozza, 
egy kis cannotier formájában, 
amelynek lapos feje fekete bársony, 
a karimája pedig piros grosgrain 

- K:- . 

Buxy legújabb fekete Malma cannotier]« piros grosgrain axalagtüsszel 
(Photo Saad) 



W NI VE A  
i l CREME 

Ápolt bőrnek nem árt 

d h á z i m u n k a ! ^ 

Bőrápoláshoz csak 
Nivea-í használjunk, 
mert egyedül a Nivea 
tartalmaz Euceriteí, 
amely a bőrt ellen-
állóvá teszi. Rend-
szeres ápolás mel-
lett táplálja, erősíti 
és tidévé teszi a bőrt. 

NIVEA-CREME ára : P -.30-tól 2.—1 
NIVEA-OLAJ ára î P -.90-161 2.80-1 

PÁcvzs UpfizeM 
Nem könnyű féladiata van a pesti di-

vatszalón-tulajonosnak, akinek a párizsi 
divat minden furcsaságát, újdonságát, 
szeszélyét, ötletét kell átplántálnia Bu-
dapestre, de úgy, hogy az a pesti nő kö-
rülményeinek, anyagi viszonyainak meg-
felelő legyen. A pesti nő ugyan párizsi 
ruháit akar, újat, merészet, elegánsát, de 
praktikusat és olcsót is. Lehetőleg ere-
deti párizsi anyagot, eredeti párizsi sza-
bást, de a ruha mégse kerüljön sokba. 

A pesti nő követelményeinek szinte cso-
dálnivaló tehetséggel tesz eleget Dávid 
és Bihari szalónja. A kollekciókból rög-
tön látni, hopr aki összeállította, leg-
alább húsz párizsi nagy házat nézett vé-
gig, adaptált minden ú j és sziép ötletet, 
rengeteg sok eredeti anyagot hozott. 

Dávid és Bihari kollekciója mindig hí-
nes vo&t a jó angol holmikról, a kitűnő 
kosztümökről, kábátokról és ruhákról. 
Természetes, hogy ezt a kvalitását re-
mekül érvényesíthette az idei tavaszon, 
amikor olyan nagy kosztümdivat van. 
Egyik darabja jobb mint a másik, ne-
héz is válogatni köztük. 

De nemcsak az angol ruhákban és a 
kitűnően szabott, remekül megvarrt kö-
penyekben, hanem a délutáni és a fran-
ciás toalettekben is brillírozott Dávid és 
Bihari. Van egy mintás selyem tüll-
kosztümje rókaprémezéssel — ideális 
verseny-toalett — ennél szebbet Párizs-
ban sem mutattak. Nagyon elegáns egy 

Hrtdettiei PesUu 
fehér-fekete összeállítású ensembléja, fe-
hér kreppes selyemruha, hosszú, fekete 
selyemkabát, slusszban selyem rojttal 
összekötve. Együtt a két darab rendkí-
vül elegáns (Maggy Rouff kollekciójából 
való), külön pedig a kabát egész nyáron 
viselhető, sőt nélkülözhetetlen imprimé-
ruhákhoz. Bűbájosak a kis egyszerű sö-
tétkék fehérrel és hímzéssel díszített szö-
vet- és selyemruihiái, az imprknéruhák, 
derékban sveifolt rendkívül előnyös sza-
bású szövetkahátokkal és a kis imprimé-
kosztümök. 

Akinek estélyiruhára, vagy szép estélyi 
kabátra van szüksége, azt is megtalálja 
Dávid és Bihari kollekciójában. A tarka-
virágos imprimé esrtéflyi toalettek, kis 
bolerókkal a ruha anyagából, vagy tüll 
boleróval, lamélyre a ruha impriméjé-
nek virágai vannak aplikálva, nemcsak 
divatosak, de rendkívül frissek, fiatalo-
sak is. Remek szép egy fekete rózsaszín-
nel kombinált estélyiruhája, derékban 
sveifolt, angolos, földigérő rózsaszín es-
télyi) kabáttal és egy virágos imprimié-
ruhai, fehér ottom ánselyem, földigérő 
estélyi köpennyel. 

A kollekciónak egyik legnagyobb elő-
nye a viseHhetőségen, az egyszerű, finom 
ízlésen kívül, hogy meglepetésszerűen 
olcsóan kalkulált árai vannak, Aki csak 
minimális összeget akar költeni öltözkö-
désre, az Dávid és Bihalrinál biztos jól, 
praktikusan tud választani. 



^Premier 
a „J&a ^Parisienne"-ben 

Sötétkék szövatruha kockás bőhátú kabáttal 
URBACH QBZA szalon modelïja (Váci-u. i l /b) 

(Foto An gel o) 

Ehrenfest Irma nevét minldenki ismeri 
a pesti divatszakmában. Ez a név össze-
forrott a jó ízléssel, a finom, diszkrét 
elegánciáijú modellekkel, amelyeket 
Ehrenfest Irma annyi éven át készített 
szalonjában. Az idei szezónban az Ehren-
fest-modellelk, a Pilvax-közi La Pari-
sienne szalonban láthatók, amelynek di-
rektrisze a pesti divatnak olyan kitűnő 
egyénisége, mint Ehrenfest Irma. 

De nem az ő személyéről, hanem ennek 
az ú j szalonnak tulajdonképpeni első 
jelentős bemutatójáról akarunk beszá-
molni. Több mint száz remekül öltöz-
ködő pesti dáma, közöttük sok előkelő 
diplomata felesége, jelent meg a bemu-
tatón. Az Ú£j modellek megérdemelték az 
értíieklődést. Látszik, hogy aki össze-
állítottal őkeft, nemcsak a párizsi diva-
tot ismeri alaposan, hanem azt is tudja, 
hogy ebből a párizsi modellrengetegiből 
mi az, ami legszükségesebb egy pesti 
társaságbeli asszony számára. Kitü-
nőeík az angol kabátjai és kosztümjei. 
Vonalban egészen újak, viszont mégis 
egyszerűek, angolosak, hogy a nap min-
den szakában, minden toaletthez visel-
hetők. De aki nem szereti az angol kosz-
tümöt, az úgynevezett franciás kosz-
tümmodellek között is bátran válogat-
hat. Maggy Rouff, Nina Rieci és Main-
bocher olyan remek modellekkel vannak 
képviselve a La Parisienne kollekció-
jában, (hogy lehetetlen ezek között a 
modellek között nem a legszebbet, a leg-
jobban megfelelőt találni. Van egy kis 
sötétkék, piros cakkozással díszített 
kosztümje, amelyet minden jól öltöz-
ködő nő figyelmébe ajánlok. Nagyon 
szépék az emprimé ruháik, fazonban és 
anyagban is. Dacára, hogy az anyagok 
Párizs legérdekesebb és legújabb sely-
mei, a La Parisienne szalon árai meg-
lepően olcsók. Az ú j szalonnak célja, 
hogy ezekkel az olcsó árakkal azokat a 
dámákat is visszaszerezze vevőinek, 
akik a régi Ehrenfest szalonban, meg-
változott életkörülményeik folytán, nem 
rendelhették. 

A fiatalos, rendkívül bájos szövet-
ruihák, egészen biztos éppen olyan 
sikert fognak hozni a La Parisienne kol-
lekciójának, mint a remek selyem-
kosztümök és az elegáns vacsorázó-
ruhák. A bemutató közönséigének lelikes 
elismerése és az első nap megrendelései 
erre engednek következtetni. 



Káprázatos divat-
anyagok 

A budapesti divatszalonoknak lénye-
gesen megkönnyítik a helyzetét a pesti 
divatanyag-kereskedők. Talán egyetlen 
nagy városban sem található annyi, 
jó anyagkollekció, mint Budapesten, 
ahol eddig a kereskedőnek nemcsaik élel-
mességével és ügyességével, hanem min-
den energiájával kellett harcolnia, hogy 
behozhassa a külföldi eredeti modell-
anyagokat. Ha végignézzük Binét és 
Barna ú j kollekcióját, a szöveteknek 
olyan végtelen gazdagságával találko-
zunk, amelyet így együtt összegyűjtve, 
még a legnagyobb párizsi cég éhnél sem 
találhatunk. Párizs minden exkluzív mo-
dellanyaga, a legkülönlegesebb, a leg-
érdekesebb angol tweedek, flianellok és 
mintás iköpenyanyagók szerepelnek Binét 
és Barna kollekciójában Az idei en-
semble-divatnál különösen fontos, hogy 
a kockás és csíkos szövetek, amelyből az 
uni-ruhákhozi a kabát készül, ízlésesen 
legyenek összeválogatva. Tudjuk, hogy 
a kosztümök közül is a legtöbbnek a 
kabátja más szövetből készül, mint a 
szoknyája. Finom ízlés és színérzék kell 
ahhoz, hogy ezek a szövetek harmonikus 
egységet alkossanak. Binét és Barnánál 
oflyan nagy válaszJtékot találunk, mint 
talán sehol a városban. Gyönyörűek, feke-
te kosztümszövetei, egészen újszerű, boly-
hos, kissé fényes anyagok, amelyeket 
Sohiaparelli használt legszebb kosztüm-
jeihez és kabátjaihoz. Az angol kosztü-
mök között feltűnően sok idén a flanell-
modell. Szürkében, sötétkékben, uni- és 
csilkos flanellekből, kttasezáikus tailörö-
ket mutatnak. Ezek az anyagok rend-
kívül sokféle minőségben kaphatók Bi-
nét és Barnánál. A kékes-szürkés, a 
beigszinű sima és buklésszövésű fca-
bátszöveteket a párizsi nagy divatházak 
legexkluzívabb modelljei után válogat-
ták össze. Sok nyári ruha is készül az 
idén pasztellszínű porőz szövetből, puha 
angorás fogású nehezebb kabátanyag-
gal. A kollekció minőségére egyébként 
jellemző, hogy a pesti» nagyszalónok 
anyagszükségletüknek egy iggp jelentős 
részét a modellkészítéshez Binét és 
Barna szövetei közül szerezték be. 

A szövetek mellett meg kell emlékezni 
az érdekes, újdivatú, csíkos jerseyekről, 
amelyekből egyszínű ruhákhoz koszttim-
kábátot és jumperruhát készítenek. De 
nemcsak szövetekben és gyapjúanyagok-
ban, hanem imprimé selymekben is igen 
nagy választék van Binét és Barnánál. 
Exkluzív mintáit a párizsi nagy háziak 
modelljei után kizárólag a cég számára 
kötötték le. 

Owwa 
SVÁJCI SAPKA 

élénkszínű, ragyogófényű, 
tartós, világszerteKeresett 

nagyszerű márka 
Kapható kizárólag drogériákban 

és illatszertárakban 
Vezérképviseld: Rekhardt Albin, Bpest, I., Márvány-u. 29 



A Chic Páris sikere 
Még folyik a páriasd kollekciók bemutatása, a 

divathölgyek határozatlanul állnak, hogy a rak 
szép, meglepő, sikkes ós szertelen újdonságok-
ból hogyan állítsák össze tavasai ruhatárukat, 
de abban minden peati nő megegyezett, hogy 
van egy újdonság, amit mindenki magáévá fog 
tenni: a »0 h 1 c P a r i s « garnitúra. A »Chic 
Paris« a toalett színével azonos szinü kesztyű-
ből ós retikülből áll, amely rendkivüll mérték-
ben emeli a toalett összhatását. 

A »Chic Paris c képviseletéi Pesten a I* 5 f f 1 • r 
S á m s o n M a g y a r K e s z t y ű ó s K ö-
t ö t t s z ö v ö t t á r u g y á r (D e s s e w f f y-
u t c a 11.) kapta meg. A gyár minden színár-
nyalatban elkészítette már tavaszi, gazdag kol-
lekcióját és a jólöltözködő hölgyek máris ren-
delésekkel halmozták el, aminek a divatacceseoir 
szépségén kívül az a magyarázata, hogy rend-
kívül olcsó: egy garnitúra (retikül és 1 pár 
kesztyű bármely színben) 8 pengőbe kerül. A 
hölgyek magukkal hozott szövetminták segélyé-
vel maguk állapítják meg, illetve választják Ki 
a toalettjükhöz megfelelő színt. Van olyan pesti 
dáma, aki hat különböző szinü Chic Paris gar-
nitúrát rendelt egyszerre a Löfíler Sámson gyár-
ban. 

A Mezőgazdasági Kiállításra fóláru Jeggyel 
érkező vidéki, sőt külföldi hölgyek közül is 
sokan küldtek már előzetes értesítést a Chic 
Paris képviseletének, hogy pesti tartózkodásuk 
alatt személyasen fogják kiválasztani a gyárban 
a megfelelő garnitúrát. A legtöbben előre el-
küldték a szövetmintát is, így ezek már ké-
szen veszik át a megrendelt készletet. A gyár 
azonban tekintettel a Mezőgazdasági Kiállítás 
várható nagy megrendeléseire, a külön munká-
sok egész seregét állította üzembe, igy aztán 
minden megrendelést gyorsan ós pontosan le 
tud bonyolítani. 

!Hwmí napig, élvezhetik 
fBudape&tea a wndfkwűü 
kedvezményeket a M&zö#az~ 
da&ági JüátíUdA Cátagatéi 

Szerte a világon mindenütt tudják már, hogy 
Kelet-Európában seholsem olyan ragyogóan 
szép a húsvét, mint éppen a magyar főváros-
ban. Ilyenkor különvonatok, autóbuszok, antók 
hozzák Budapestre a külföldi turisták ezreit, 
akik nem tudnak betelni a bimbózó magyar 
tavasz szépségének csodálatával. A Nagyhét a 
katolikus hívőket vonzza Budapestre, ahol a mo-
numentális templomokban az egyházi zene- és 
énekművészet legkiválóbb művelői vesznek 
részt az ájtatosságokban és ahol százezrek ün-
neplik a Feltámadást. Húsvét vidám forgata-
gában és a bontakozó tavasz ragyogásában 
minden pesti látványosság megszépül és a sport-
barátok is parádés mérkőzésekben, versenyekben 
gyönyörködhetnek. 

Ebben az évben mindenki megszerezheti ma-
gának ázt a nagy örömöt, hogy a Nagyhetet ée 
a húsvéti ünnepeket Budapesten töltse, mert a 
márc. 17-én kezdődő Országos Mezőgazdasági Ki-
állítás és Tenyészállatvásár látogatóinak féláru 
utazási kedvezményével feljövő közönség már-
cius 31-ig, tehát a húsvét utáni szerdáig ma-
radhat a fővárosban. 

Hajón és vasúton, minden kocsiosztályon 
egyaránt félárú utazást biztosító igazolványt 
bárki kérhet magának a menetjegyirodákban, 
a gazdasági egyesületek, a gazdakörök, a szö-
vetkezetek útján, vagy a kiállítás rendezőbizott-
ságától (Budapest, IX.. Köztelek-utca 8.). Az 
igazolvány ára 1.30 P. Ez az összeg bélyegek-
ben is beküldhető. A félárú utazási kedvez-
mény március 11-től 22-lg (délig), visszatoló 
március 17-től 31-ig bezárólag érvényes. Az 
egyéb tudnivalók az utazási igazolványon van-
nak felsorolva. 

Az utazási igazolvány melléklete a színházi 
kedvezményeket nyújtó füzet. A füzet szelvé-
nyeinek ellenébén a pesti szinházak egy-egy 
esti előadásra 20—30 százalék kedvezménnyel 
adnak belépőjegyet 

Elszállásolást mindenki kérhet Budapest Szé-
kesfőváros Idegenforgalmi Hivatalától (V., 
Deák Ferenc-utca 2. Interurbán telefon 18—12— 
13.), mégpedig magánosok 5 nappal, csoportok 
7 nappal az érkezés előtt. Mindenki olyan szál-
lást kap, amilyent kér. Olcsó éjszakai szállás 
kérhető a Kivándorlókat Védő Iroda otthonában 
(Budapest, VIII., Flumei-út 4.) is. Ide az órke-
zóst március lS-ig kell jelezni. 

BLUM ES TESTVERE 
V Á C I - U T C A 3 1 - 3 3 . SZÁM 

(Piarista palota) 

Felöltő, 
ragián 

méret után 
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PlVATMAZSOLÄK 
Al tavaszi divat meghozta a lakk rene-

szánszát. Nemcsak lapes, érdekes díszí-
tésű kézitáskák készülnek lakkból, ha-
nem cipők is. A cipődivatban egyébként 
a színjeik1 dominálnak. Világos, pasztell-
szín sevrócipőketö is készítenek nyári dél-
utáni ruhákhoz, amelyek közül néhány 
gyöngyökkel, apró kövekkel van. hí-
mezve Még mindig nagyon divatosak' a 
szöglete sorrá és szögletessarkú, cipők. 
Nemcsak sporthoz, hanem elegáns nagy 
toallettekheß is mutat ják őket, selyem-
ből, antilopból, rendszerint valami szí-
nes szegélyezéssel. 

Mária Guy kollekciójában érdekes fel-
cserélését láthatjuk a ruha- és kalap-
anyagnah Vacsorázárwhá-
hoz ugyanis csodálatosan 
szép, fejnélküli tülltokot 
mutat, amelyet elől óriási 
tüllrózsák díszítenek. Elvhez 
a kalaphoz selyemből ké-
szült a toalett és csipke-
szerű szalmából a rövid 
kis kepp. 

* 
A csipke gyakran szere-

pel, mint kalapanyag. Ág-
nes barettéket, érdekes 'hol-
landi fejkötőkalapokat csi-
nál keményített valencien 
csipkeszerű amyagból. 

Orvosi utasítással vannak 
ellátim a híres Dr. med. 
László V.-féle kozmetikai 
készítmények, melyekkel az 
arcbőr és a haj házi ápo-
lása és szépítése kitűnő 
eredménnyel végezhetők. 
Egyedárusítás: Múzeum-
patika, IV., Kossuth Lajos-
utca 22. 

* 
A divat egyik legérdeke-

sebb új í tása a hímzétt kesz-
tyű. A kesztyűk: majdnem 
mind csuklóiig érnek és a 
kézfejen vannak hímezve. 
Pasztellszínű kesztyűkön 
apró rózsaszínű virágokat 
látunk zöld levelekikel. A 
hímzés legtöbbször nem ké-
zimunka, de a finom gép-
hírnzés egészen az apróőUté-
ses gobelinhímzésre emlé-
keztet Hermes még sport-
kesztyűket is mutat hímez-
ve, igaz, hogy a hímzés 
csalk1 láncöltés és a virág-
nak csak a kontúrjait mu-
tatja. * 

A legérdekesebb estélyi-
kalapok egyikét Ágnes mu-
tatja vékony, hólzsinársze-
rű, aranyanyagból horgol-
va. A széles karimájú ka-
lap elől egészen felhajtott, 
hátul majdnem a vállig ér. 

M pesti tavaszi divatszezon egy ú] szalonnal 
gazdagodott, amelyet a szakmának egyik el-
ismert, kitűnő munkása alapított. Urbach Géza, 
aki ismert női szabódinaszti&ból való, most ön-
állósította magát a Váci-u. ll/b. szám alatt. Ér. 
demes megnézni azokat a kitűnő modelleket, 
melyeket párizsi impressziiól és eredetijei alap-
ján készített. Természetes, hogy mint új cég, a 
legolcsóbb árakkal startol, hogy necsak munká-
ban, modellekben, hanem árban is versenyképes 
legyen. 

* 
Lucienne most megnyílt üzlete (Mária 

Valiériia-<u!toa 10., a Eitz és a Hamgli 
között) küllsejébeni olyan, mint az elő-
kelő fürdőhelyek intim boltjai. Minden 
egyes modellje kifinomodott ízléssel' vá-
logatott. Meglátszik, hogy Lucienne éve-
iket töltött Párizsban, a divat forrásánál. 
Á/llandó modellbemutatás. Naponta vál-
tódó kirakat. 

Hunyadi János 
T £ R M O Z £ T £ S É O £ £ A 5 S Ö . 

Nélkülözhetetlen t á s b a n ! 
Alkalmas úgy egyszeri használatra, mint hosszabb Ivókúrára a 
gyomor, epe, vese és máj betegségeinek gyógyftására, — a 
vérkeringés élénkítésére. — Fogyasztókúránál biztosan hat, 

amellett teljesen ártalmatlan. 



primé, aanelyet egymásra -helyezett te-
nyérnyi nagyságú gramofonlemezek 
díszítenek. 

* 
A muszlinzsebkendők még mindig na>-

gyon divatosak, nemcsak estélyi, hanem 
délutáni ruhákhoz is. Az emprimétoalet-
teket kezükben muszlinzsebkendőt tartó 
manaiekenek mutatják be. A zsebkendő 
ismét egészen új ötletü. A francia iro-
dalom kiválóságainak, Verlainenek, Mus-
setnek, Clement Mmotnak, Baudelaire-
nek egy-egy verse, va\gy a francia tör-
ténelem egy-egy kiválóságának híres 
mondása van minta helyett rájuk nyom-
va. A divaitszalon lassankint á könyv-
kereskedést fogja pótolni. A divathöl-
gyek kiasszwus és szép verseket, híres, 
szerélemre vonatkozó mondásokat 
zsebkendőről fognák tanulni. * 

A rendkívül változatos és mulatságos 
párizsi emprimédiiviait egyik legjobban 
favorizált selyme a cirkuszmintás em-
primé. Fekete alapon elefántoík, tigri-
sek, oroszlánok láthatóik1 kék, sárga vi-
rágok között. Az elefánt hátán hatalmas 
trónszékben hindu figura ül, a tigrise-
ket ugrásra készen ábrázolják, az orosz-
lánok előtt pedig hialtalmas karikáikkal 
idomító áHL, akárcsak a ci r!ktusában. Má-
sik bűbájos emprimémintát, amelyet 
Paquin után egész Párizs favorizál, fe-
hér alapon tenyérnyi nagyságú, széleg-
fcairimájú, fekete kontúrt! szalmakalapok 
díszítenek, piros sZalaggal. Koppant mu-
latságos a friss, üde emprimérufoa, a sok 
kis színes szalagos kalappal. Francevre-
menlt kollekciójában legnagyobb siker 
egy fekete emprimé, kis piros ribüzli-
fürtökkel és egy másik feketealapú em-

A tavaszi koaztümékszerek között Párizsban 
még mindig 8 legnépszerűbb, a legdivatosabb 
a gomblyukban, a kabát »varién, varr a 
kosztümkabát kis zsebében viseörotö bőr-
láncra (űzött óra. Ezekben a divatos órákban 
most fantasztikus nag? a változatossá*. Van 
kerek, van négyszögletes kicsiny gömbalakú, 
bőrbe, iába, yzines gaileritba, kristályszerü 
átlátszó anyagba foglalt óra — egyik szebb, 
mint a másik. A legelegánsabb üzletben éppúgy, 

M E G N Y Í L T 
ANTOINETTE 

! H Ö L G Y F O D R A S Z -
S Z A L O N 

- DEÁK FERENC-U. 12 
TEL. 18-10*05 

mint a legelőkelőbb divatsza-
lonban, angol kosztümökhöz, re-
veres angol kábátokhoz mint 
egyedüli ékszert mutatják eze-
ket az órákat, amelyek osodá-
latos rövid Idő alatt szorítot-
ták ki a karkötőórákat. Ná-
lunk Arkanzae Yáoi-utcai 
boltjában gazdag választékú 
modelleket mutatnak ezekből 
a legújabb ée minden nő szá-
mára kedves kosastüméksze-
rekböl. ^ 

Hooott anyagból elsőran-
gú kosztümöket és kabáto-
kat férfiszabó munkával 
24 pengőért, a legújabb pá-
rizsi modeQlruháfcat 14—19 
pengőért készít a Feanina-
szalon KJCossuth iLajos-
utca 11., Fórummal szem-
ben). 

Petkó József, Kerekes András, 
Dózvald János, Parti István 



Tavaszi koiapli: A két minta közül feltétle-
nül a nehezebbet Tálasam. Ha a ruhát hosszú 
ujjal csináltatja, a kabát lehet csípőig érő és 
ujjatlan. Sötétkék ruhájának egészen egysze-
rűen angol taaónt válasszon, berakott saoífcnyA-
vaOí; a szioknya elejém, legyen egy hói és attól 
jobbra-balra három-három kis berakás. A dere-
kat pikóvei díszítse, a fehér piké gallér angolos 
reverrel készülhet, de lehet gömbölyűén slinge-
iésszerüen cakkozott kis bubigad&ér is, vagy 
egész tola m ateóz gallér, elöl parányi masnival. 
A kompiéhoz sötétkék bőrövet csináltasson. — 
Margareta asszony: A felkiete szövetkompLé na-
gyon helyes. Most már díszítheti a ruhát kis 
pliszlrozott grosgiarin «tallérral, vagy fehér 
pikégallérral. Taorminában már áprilisban na-
gyon meleg van,, ezért fekete nyersselyem kosz-
tümöt ajántlanék, teljesen angolos szabással. Eh-
luaz kis rövid/ujjú battisztblúzt csináltathat sae-
gőzéisisel, a gallér ssé'lén kis valenclen osípke-
f od orral. A másik ruha lehet fek-e te, ujjatlan 
vászon, csipölgérö nyitott kis kabá-ttal. Ha a 
mély gyász ideje elmúlt, nagyon csinos lenne a 
kabát fehér csikozású fekete vászonból és a ru-
háihoz is viselhetne fehiér vászonsálat és fehér 
övtet. Sajnos, nagyon nehéz az ön helyzetében 
nyári garderobot összeállítani, mert vacsorázó, 
iiíletve kis estélyi ruhára is feltétlenül szüksége 
volna. Erre a célra nagyon szépnek tartanék 
egy fekete guvrirozott vagy térdtől kezdve Kilök-
ni» muszlinszoknyát, ujjatlan derékkal egybe-
dolgWBva és hozzá kis fekete musalin kosztüm-
kabátot. A kabátot egészen angolosan kelll elké-
szíteni. úgy, mintha szövetböl vagy selyemből 
volna. Ez nem na«y estélyi toalett, úgy, hogy 
egyszerű vacsorához is viselheti, viszont a ka-
bát reiverjén alkalmazott nagy fehér muszilinvi-
rággal a legnagyobb estélyre Is felveheti. Kel-
lennie ezenkívül egy egészen apró feliérmmfcájú, 
könnyű fekete selyemruha meleg délutánokra. — 
Julika kosztüm: Sötétkék kosztüm: nagyon csi-
nos volna, derékban svejfolva. két gombbal, 
övvel és sötétkék fehérpettyes nyakkendős^lyem 
blúzzal aminek a reverjét, illetőleg gloknis asa-
bószerű gallérját kitehetné a kabátra. Ugyaneh-
hez a kosztümhöz még egy fehér szegözött fcat-
taztblúz* is ajánlok, esetleg egy-két csipkefo-
dorral elöl a mollényrészben, úgy, hogy két-
három blúzzal a kosztüm nagyon változatos 
volna. Később a sötétkék szokny-th.m csináltál -
hatna fehér-kék csíkos piké angol ko®z.tümkabá. 
tot, vagy fehér-kék mintás nehezebb imprmé-
kabátot. A terakotta kosztüm nagyon csinos len-
ne rövidujjú, sötéíkiék. elöl berakott, teljest n 
.üjgoloft battiszttlúzzal. Ha a sfitjtkék kosztümje 
megvan, azt felváltv,a r selh'iti a tavasai kabát-
tal. Ez alá könnyű drapp szövciruha volna tr.fiv, 
kis csípőig érő bolleróvial. hogy melegben, kabát 
nélkül is viselhesse. A nyári holmikról ráír 
gondolkozni. Majd ha aktui'is lesz, megbeszél-
jük. — Minette: A drapp tevesizőrkabát alá ve-
bet sötétkék ruhát, egésaen könnyű szövetből, 
drapp antilop őwel , drapp antliLopgombokkil 
és a gallér szélén drapp antilop szegéllyel. 
Vagy ha ezt nem szereti, a fehér hímzett bat-
tisztot be lehet teával festeni ecrü színre és eb-
bőa osiniáItatni a gallért, sajátjából az övet, 
gombokat és manzsettát a rötvid ujjra, hogy en-
semble alkosson a drapp kabáttal. Ha a ruhá-
hoz csináltat slusszlg érő rövid bolerót, vagy 
csípőig érő, ujjatlan nyitott kis kabátot, megvan 
a kompléja is. Sötétkék cipő, sötétkék drapp sza-
lagos, angolos fiilckalap lenne szép hozzá. A 
fekete selyemből csináltathat kis angolas kosz-

(Folytatás a 93-lk oldalon) 
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UaistuuA'm fedés nélkül 
Tetszés szerinti új árnyalatot és fényt 

ad hajának 13 színben 
a világhírű párisi „INECTO hajf estikgyár" készítménye 

Kérje szaküzletekben és egyszeri haszná-
lattal meggyő'/Jődóst szere® kivélóságiáwVl. 
Kánitz Iván és Társa Kertész-u. 43. 

(Folytatás a 9i-lk oldaltól) 
tiimöt, fehér hímzett hatitisztblúzaal, aminek zsa-
bója van, vagy pedis; fehér gros grain selyem 
mellénnyel. A blúz lehet rózsaszín is. A szUrke 
kosztümhöz szintén jó az ajámlorfit sötétkék ka-
lap. — Falun lakom: Leginkább elegáns, fekete 
szövetkosztümöt ajánlanék, de ez kisebb utazá-
sokra nem alkalmas, mert a. por nagyon meg-
látszik rajta. Válasszon tehát vaiaani szép kékes-
szürke szövetet, ebből klasszikus szabású, an-
gol kosztümöt csináltasson, ami évekig nem 
megy ki » divtaiból. A blúzok közüli az egyik 
lehetne Hevendulakék krepdesln, angolosan meg-
varrva, kis sötétkék grosgrain masnival az áll 
alatt, lehajtott gallérral. A másik hűvöistebb ' 
időre szóte blúz nagyon csinos volna meggy-
piros trikóból. Ezt jumperazerűen csináltatnám, 
négy zsebbel, övvel, a, kosztüm reverjén nagy 
bordó szegfüvei. Sötétkék sevtnó cipő, sötétkék 
angol filckalap, sötétkék táska és kesztyű lenne 
elegáns az ensembléhez. — Nyuszi: A drapp an-
gol kosztümhöz nagyon csinos volna egy apró 
drappmintás bordó twill japon, vagy vékony 
nyakkendöselyem blúz, de ha szereti, levendula-
kék vászon vagy trikó angol blúz iö csinos, 
egészen rövid ujjad. A eelyemlk08®tümö<t visel-
heti utcára is. saját anyaggal behúzott giombok-
kad, a rózsaszín muszilinblúz pliszimoaott, vagy 
gloknils zsabóval, »melyet kites« a ka.bátr%. Na-
gyon csinos lesz. Háromnegyedes kabátnak na-
gyon szép volna akár a sötétkék, a drapp, eset-
leg a szürke esik, mindegyik harmonizál a ru-
hája színeivel. Természetes, hogy inkább an-
golos filckailapot vegyen, mint szalmát. Nyári 
délutáni ruhának, ha már imprimétoa lettje van, 
nagyon sœép tenne egy sárgaszínű lenesipke-
fcosztüm, n,agy bordó szegfüvei a kábáit rever-
jén, saját «Etnü kombinévat. De div&itos tesz a 
sárgia is, tehát csináltathatna sárga klokése-
lyem ruhát, barna, vagy sötétkék aiccessoirok-
taail. A sötétkék marokénanyagot világosabb, le-
venduláskék színnel dL&zltse, ügy, hogy két 
pánt szegélyezze alul a szoknya szélét, a kivá-
gás és a boleró szélét is. Az egyik oánt legyen 
ujjnyi széles kék, azután kis hézag és egy ujj-
nyi széles febér pánt. — Huszonhatévá» aez-
tzony : A szürke flaneilkobztiünhöz nagyon izép 
tenne a sötétkék blúz, tfo akkor vagy szürke, 
vagy sötétkék clpö ós kalap illik nozzá 11« 
azonban ragaszkodni kell a fekete cipőhöz, csi-
náltasson meggypiros selyem piké vagy krep 
desln blúzt és a fekste kalapra meggypiros sza-
lagot, amit természetesen iki tehessen cserélni, 
ha a kalapot nem ebbez a toalmíhez viseli. Ki 
esetben viselheti a f ekce táskáját és kesztyű-
jét a kosztümhöz. A bársonykabátot jó lenne elöl 
angolosra átalakítani, hogy reverje legyen és 
arna egy nagy fehér vlrájgot tehessen kitűzni. 
Az ujját mindenesetre át kelt sztabni: ne puf-
fos, hanem egyenes amgolos ujj legyen. — Nagy 
probléma: Azit hiszem, régi szővetholmijalt még 
válaihogy helyre lehet hozni és új toalettnek in-
kább valami fehér-fekete mintás, Imparimése-
lyemTuhát ajánlanék, hosszú, nyitott feketeka-
báttal. Ez a kabát nyáron este mindig hasaináű-
ható. Ha van fekete szokny.a-anyaga, ahhoz 
csináltathat fehér grosgrain selyem kis kosz-
tüinkiabátot, egészen angolosat (nem kajakosat, 
mert az nem divatos) este efölé is viselheti 
a hosszú fekete kabáitját. így két nagyon ele-
gáns darabja volna. A béas kosztümhöz a blúz 
nem feltétlenül törökös, lehet bama-fehér pöty-
työs is, vagy valami sœép imprimiéanyag. A ta-
vaszi szoknyához, ha nincs gallérja, viseljen, 
élénk narancsszínű sálat, a sötétkék kosztümhöz 
pedig fehiér pikéblúzt, aminek ,a gallérját kite-
heti a kabátra is. A kék szoknyához viselheti 
ugyanazt a fehér kabátot, amit a fekete szok-
nyához ajánlok. A cerizkabátból ne blúzt, ha-
nem inkább csípőig érö jumpert csináltasson, 
igy azt a szoknya színével megegyező sállal 
kis kosztüm helyett viselheti. A bézskosostüimhöz 
a barna accessoirok jók. 
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A KONUUP MŰVÉSZETE 
SZEfiiaSZTiS 

Hughes elnök teritéke mellől 
sohasem hiányozhat az ezüst 

elefánt sótartó 

Cardoso teritékének főkeUéke 
ar oellofanba csomagolt két 

sonkás ssendvics 

Butler h író fehér cseréptányért 
f . , használ, de babonásan ragasz-
i g kodik »KT kis kék csészealjhoz 

Az „öreg uralt" asztala 
Az egész világ éűndetóLő-

déssel kíséri azt a gigászi 
harcot, amelyet a» USA 
elnöke, Roosevelt vív a 
washingtoni Supreme 
Court, a legfelsőbb bíróság 
tagjaival, akiket népsze-
rűen csalk öreg urak néven 
emlegetnek azt EgyeoülLt 
Államokban. 

A sajtó most mindem vo-
natkozásban levadászta az 
»Öreg urák« életének inti-
mitásait és különcségeit. 
Egy riporter még a leg-
felső bíróság épületében 
lévő közös ebédlőtermet 
is fölkereste és képekben 
mutatja be azokat az ap-
rólékos külsőségeket, ame-
lyékihez az étkezésnél ra-
gaszkodnak. 

A 77 éves Van Devant er 
például csak a legdrágább 
meiszeni porcellánról eszik, 
antik ezüst evőeszközölk-
ke(l. Ezzel szemben a de-
mokrata Butler, aki 70 
éves, egyszerű fehér cse-
réptányért használ az ét-
kezésihez, viszont ragasz-
kodik egy csészealjhoz, 
amelyen a kenyeret szer-
vírozzák föl neki. A 74 
éves Hughest nem érdekli 
a többi külsőség, de ja j 
lenne a (komornyiknak, ha 
hiányozna a teríték mel-
lől masszív ezüst elefánt-
sót ar tója. A korelnök, a 
80 éves Brandeis bíró, 
csak megszokott csontnye-
lű késével tud enni. A fia-
talabb korosztályhoz tar-
tozäik a 66 éves Cardozo. 
Le se ülne az asztalhoz, 
ha nem látná baloldalt a 
terítéke mellett a cefllo-
fianba csomagolt két son-
kás szendvicset, amelyet 
előételnek rendel minden 
napra. A legfiatalabb Ro-
berts bíró, {mindössze 61 
éves) ki nem állhatja a 
pirítóst, neki külön e cél-
ra napon szárított pirí-
iós kenyeret tálalnak. 

Mindez persze jelenték-
telen apróságnak tetszik, 
de egyet meg lehet álla-
pítani belőle: akik az élet 
külső formáihoz ilyen 
változatlanul ragaszkod-
nak, valószínűleg még ma-
kacsa'bbul tartják magu-
kat azokhoz a jogokhoz, 
amelyeket az elnök el 
akar raeradni tőlük. 

Roberts biró pirítós helyett na-
pon szárított kenyérszeleteket 

eszik 

Brandau a, a korelnök • évtize-
dek éta megszokott csontnyelfi 
kését használja as étkezéshez 

Van De vanter a legdrágább 
metszeni poroellánról eszik és 
antik «fist evőeszközöket 

használ 
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FIATALOS, ÜDE 
arcszínt biztosít a 

KHASANA 
ARCPÍR ÉS AJAKPÍR 
HATFÉLE SZÍNBEN KAPHATÓ 

Csók-, víz- és hőálló . 

Sacelláryné receptjei 
TÖLTÖTT ROSTÉLYOS. A jól kivert vé-

kony szelet rostélyosokat a 'kővetkező töltelék-
kel töljük: X kiló húshoz « dtíka viajat, 3 to-
jássárgáját, (20 deka főtt darált talst, 20 deka 
főtt kockára vágott burgonyát, kevés borsot, 
sót, 2 evőkanál tejfelt és a 3 tojás habját ke-
verjük! jól össze. 3 evőkanál zsirbam 2i fej vö-
röshagymát plfíitunk világosra, 15 deka zöld-
séget metéltre vágva adunk bele, kevés piros 
paprikát és beletesszük a már megtöltött gön-
gyölít rostélyosokat, 10 deka kockára vágott 
füstöltszalonmát tessilnk rá és jó puhára párol-
juk, iha kell kevés viz hozzáadásával. Ha a 
hús már félig puha, kevés citromhéjat és ba-
bérlevelet adunk ibeíe és addig pároljuk, mig 
egészen megpuhul. A teljesen puhára párolt 
fel&álgöngyölékeket kivesszük a lábasból, a 
mártást szitán áttörjük, 2—3 deci tejfellel Íze-
sítjük, felmelegítve ráöntjük, a már tália ra-
kott nagy karikákra vágott töltött rostélyosra. 
- PARMEZÁN DUZMA. 12 deka rajat « tojás 
sárgájával babosra keverünk, S deka reszeli 
sajtot, 15 deka lisztet, megyedliter tejfelt, ke-
vés sót és a 6 tojás habját adjuk belle. Vajjal 
kikent formában téve, 1 óráig vizben-gözben 
pároljuk. Kiborítva tálra. 8 deka olvasztott 
vajjal leöntjilk és reszelt sajttal, meghintve tá-
laljuk. Beszelt sajt foelyett 12 deka. darált 
füstölt sonkával megszórva is tálalhatjuk. — 
IKRÁS KÁPOSZTA. Félkiló savanyúkáposztát 
3 deka apróm vágott vöröshagymát. 10 deka 
zsírban kissé megpirítunk. Negyedüiter fehér 
borban, negyedkiló toalikrát megfőzünk, fél-
kiló felszeletelt pontyot besózunk, piros papri-
kával megszórjuk. Tepsibe belerakjuk a ká-
posztát. ráhelyezzük a ponty szeleteket, meg az 
ikrát, ba nem találjuk elég zsírosnak, kevés 
olvasztott zsírral megöntözzük. 2 deci tejfelt 
elkeverünk 2 tojás sárgájával, ráöntjük a. tep-
siben levő káposztás, ikrás, pontyra és sütő-
iben lassú tűznél addig pároljuk, mig a hal 
megpuhult. — BÖLLÉR BELES: Vékonyan 
kinyújtott rétestésztalapot zsírozott tepsibe te-
szünk, lúgyhogy egy sor tészta, a sor töltelék, 
legfelül fontos, toogy tészta kerüljön. Bőven 
zsírral meglocsolva, sütftbea megsütjük, nagy 
négyszögekre felvágva, külön gomba», vajgy 
sajtmártással tálaljuk. Töltelék: 26 deka Ktt 
dairáüt, füstölt liúst, S deka vajat, ü tojás «Sáir-
gáját, 4 evőkanál tejfelt és a 4 tojás habját 
jól pépesre elkeverjük és rákenjük, mindég 
rétegenként a tésztára. — SONKÁS FÁNK. 
3 tojás sárgáját 3 deka vajjal jól elkeverünk, 
28 deka llisztet adunk hozzá, 10 deka főtt át-
tört burgonyát 3 deka élesztővel, kellő meny-
nyiségü sóval addig verjük fakanállal, míg 
hólyagdkat nem vet. Ruhával letakarva kelni 
hagyjuk, azután kiszaggatjuk, darált sonká-
val töltve, kettőt összetéve, forró zsírban 
megsütjük, sajttal meghintve, forrón tálaljuk. 
- RÁNTOTT BORJUVELO PARADICSOM-
MÁRTÁSSAL. A borjuvelőt leforrázzuk, hár-
tyájától megtisztítjuk és tetszés szerint saéb-
osztva, lisztbe, tojásba szitált morzsába for-
gatjuk és bő forró zsírban kirántjuk. Paradi-
csom-, vagy tartármártással tálaljuk, citrom-
szelettel diszitve adjuk fel' as asztalra, burgo-
nyaköretet is adhatunk mellé. — MANDULÁS 
KÉTSZERSÜLT. 4 tojás sárgáját, 2 egész to-
jást, 14 deka cukorral, kevés vanillaporral jól 
kikeverünk. 6 deka darált mandulát adunk 
hozzá és 14 deka lisztet. Vajazott tepsibe 
Onto* 'megsütjük és tetszés szerinti dara-
bokra vágjuk fel. — CSOKOLÁDÉS GO-
LYÓCSKÁK. 2« deka darált diót 3 evőkanál 
méazel, kevés reszelt eitromihéjjal, fél narancj 
levével, fél evőkanál jó rummaili és 15 deka» re-
szelt csokoládéval ba.büstberí viz-gőz felett 3 
—4 percig főzzük, folyókat formázunk belőle, 
ba kissé kihűlt és csokoládéporban megfor-
gatva adjuk feL melegen; felvert cukrozott 
tejszínhabot adjunk mellé. 

M I N D E N S Z A K Ü Z L E T 
KÉSZSÉGGEL BEMUTATJA 

FORGALOMBA HOZZA» 

M I H Á L Y O T T Ó 
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Egy h e t i é t l a p . 
SZOMBAT. Ebéd: Rizsleves, Tejfeles 

borjúsirelet, Tojásosgaluska. Cékla, Citrom-
felfújt. Vacsora; Párisi ecettel-hagy mával, 
Burgonyaláagos, Did — alma. 

VASÁRNAP. Ebéd: Tejfeles gombaleves. 
Sonkával töltött meleg tojás. Ráütött bá-
rány. Majonéstes burgonya. Krémeslepény. 
Mandarimkrém. Vacsora: Kocsonyázott 
ponty. Töltött kekszes sütemény. Párolt 
füge. 

HÉTFŐ. Ebéd: Rámtorttleves káiflikocká-
viaJ, füstölt taria. Sárga borsópliré. Diós-
mákospatkó. Vacsora: Tüadelt borjúmáj. 
Burgonyapüré. Vanília sodó piskótával. 

KEDD. Ebéd: Paradicsomleves. Párolt 
felsál. \Kel'káposztafőzelék. Csusztaitott part 
lacsimta. Vacsora: Rántott <borjúláb, tartár-
mártás. Tört burgonya. Kirántott almasze-
letek. 

SZERDA. Ebéd: Gulyásleves. Grizesme-
tédt. Meleg barackizes tojáshab. Vacsora: 
Paprikásburgonya virslivel. Madártej. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Zöldborsóleves, Ser-
penyős rostélyos 'burgonyával: Hagymás 
burgonyasaláta. Riizs felfujt — Ibor sodió. 
Vacsora): Székelygulyás, Csúsztatott pala-
csinta. 

PÉNTEK. Ebéd: Halikraleves. Rántott 
ponty. Mustáros iburgonya. Kirántott rizs 
— csokoládéöntet. Vacsora: Csőiben sült 
karfiol. Naramcssiailáta. 

tfizwü /ftliviù&a htevptjt 
MARASCHINO-KREM. 

25 deka, cukAot 12 tojássárgájával 
habosra verek. Mikor már hólyagos, 
lassacskán hozzákeverek másfél liter 
nyers tejet vagy tejszínt. Ha nem bi-
zonyos, hogy hamisítatlan a tej, 
tönkreteszi az egészet. Gőzben kré-
met főzünU belőle, szakadatlan keve-
rés közt, miközben öt lap fehér zse-
latint olvasztunk fel benne egyen-
ként; azután az egészet áttörjük a 
szitán 1és keverjük előbb az asztalon, 
de mikor már kihűlt, jég között, mi-
közben 5—6 kanál maraschino-likőrt 
adunk hozzá. Egy jól lezárható for-
mát mandulaolajjal kikenünk, belé-
töltjük a krémet, lezárjuk a formát, 
melyet a nyílás körül vastagon be-
vajazunk, hogy a só« jégnek, melybe 
a formát beleágyazsxuk, a leve be ne 
szivároghasson. 3—i óra alatt át-
fagy. Tálra borítva, ostyával vagy 
apró piskótával tálaljuk. 



2. ábra. 
(Foto Saidner) 

2. TÜLLTERÍTŐ. Alapanyaga lehet 
fehér vagy nyersszínű (ekrü) borsóttill. 
Mintáját a már többször ismertetett 
változatos öltésekkel vastag gyöngyfo-
nállal vagy gyapjúfonállal hímezzek. 
Lehet színes vagy egyszínű. Az eredeti 
terítő ekrü. A tüllbeszövéseknél legjobb 
a papírra rajzolt és tüll alá férceit 

— mintának előbb a körvonalait behúzni 
9 a tüllbe és azután kitölteni a formákat. 

A kész terítőt körülhurkoljuk. 

97 

1. RECECSIPKE 18 sor 
szélességben. Tetszéssze-
rinti oélra horgolható 
vagy recézhető. 

1. ábra. 



1. és 2. KÉT ÉJJELISZEKRÉNY-
TAKARÓ. Készíthetők horkolásban 
vagy reoében. Méretük egyformán 
69X79 lyuksor. Horgolásukhoz 12-es 
gyöngyfonalat vagy 80-as hongolócér-
nát vegyünk. A Fyuknagyságtól függ, 
hogy milyen nagy terítőt kapunk. A 
legáltalánosabb méretet félcentiméteres 
lyukakkal nyerjük. Nagy leszámoló-
mintájuk egy lapon kapható 708-as 
rendelőszámmal 70 fillérért a Színházi 
Élet Boltban (Erzsébet-körút 7.). Postai 
rendelésnél belföldről 12, külföldről 20 
fillér portóköltség előzetes beküldését 
is kérjük. Kapható még: Jugoszláviá-
ban, Putnik hírlaposztályánál, Űjvidék-

3. ábra. 

2. ábra. 

Novlsad. Ára 8 dinár. Romániában, 
Journal Import. Nagyvárad-Oradea, I. 
C. Bratianu 4. Ára 24 lei. Postai rende-
lésnél Jugoszláviában 1.50' dühár, Ro-
mániában 15 lei portóköltség előzetes 
beküldését is kérjük. Az összegek levél-
bélyegekben is beküldhetők. 

3. TOROCKÓI HÍMZÉS. Párnára, fal-
védőre, asztalterítőre, függönysaár-
nyakra, drapériákra és egyebekre hasz-
nálható. Álapanyagnak házivászon, 
hímzéséhez pamutfonál alkalmas. 
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1. HORGOLT KOSZ-
TŰM. Fefoete-féhér, 
barna-sárga vagy ízlé-
süniknek megífelelő más 
kétszínű zefírből hor-
goljuk. Legelőször ala-
kunkra készített papír 
szabásmintára van 
szükségünk, hogy a 
horgolasmáil igazodhas-
sunk a formáikihoz. Az 
egyes részeiket külön-
külön (készítjük, ós alsó 
szélükön megfelelő szá-
mú levegtőszemsonral 
kezdjük. Azután a vi-
lágos színiméi: 1 levegö-
szeim és 1 hosszú pál-
cika felváltva miniden 
második leivegösaemlbe 
öltve. A sötét szinmel: 
1 rövid páLciika és 1 
levegőszem az előző sor 
két pálcikája közé. A 
világos színnel isimét 
hosszú pálcika és 1 le-
vegiősaean felváltva a 
két rövid pálcika közé. 
összeállítás után az 
összes széleiket irövid 
pálcikával 'kell Ibehor-
golni. A faalbát és ujjak 
alsó széle, valamint a 
zsebek több sor rövid 
páltoükávál v-ainnak rneg-
ihorgolva. 

* 
2. HORGOLASI MIN-

TA a fentó. ikosztűimihöz. 
Leírás ugyanott. (Arnberg József tervei) 

2. ábra. 
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1. ábra. 

Fü s s ö n y , függönyanyagok 
kézimunkák, ajándékok 

a Vígszínházzal szemben 

Lőwy Oszkár-Mti 
V. , L i p ó t k ö r ú t 1 3 

é s VII., I s t w á n - ú t 3 8 (Murányl-utoai oldal) 



(13. folytatás) 
Három órám járt az idő, a szalonlban fanyar csend ült. Vica, (hogy a 

gondjai elől meneküljön, átment a műhelybe a lányok munkáját ellen-
őr izni. A varrólányok é g y néztek rá, mint valami cmjegifejthetetlen termé-
szeti tüneményre. Ok, szegénykék, még asz örökös gép zakatolás közben 
sem tudták a gondolatvilágaiktól száműzni a regényt. Alhányan voltak, 
szépek és rútak, csinosaik és testihübásak, fiatalok és túl, az Isten tudja, 
hányadik csalódáson, heteik óta Jóséról, a tündérMrályfdról ábrándoztak. 
Ha a socrs valaiha ilyen udvarlót sodort voíaia az útjukba! Igazi millio-
most, aki amellett fiatal is, szép is! Délben, amint Vica kitette 
a lábát a lépcsőházba, hogy a lent várakozó Jóséval találkozzék, 
Blanka ujjongó csatakiáltása odacsalta őket az utcai ablakokhoz. 
Ugy tolongtak ott az izgalom elmondhatatlan kéjében, mint a diák 
lányok, akiik randevúm, kapták a szigorú tanárnőt. »Istenem, — mondta 
a gurgulyaszemű Zsuzsi, a műlhely ihumoristája, — íha egy (ilyen anil- • 
liomosfiút föl lőhetne váltani, 'mindenkire jutám közülünk vagy húsz-
ezer pengő!« »Győőnyörűű!« — sóhajtott Maca, a legfiatalabb tanuló-
lány és a fejletlen mellére szorította a két kezét. »Lányoik, én Isten bizony 
ilyennek, álmodtam, de az imég szebb vaűlamivel!« — kiabálta Teca, a 
sztár, akiről mindenki tudta, ihogy egy idősebíb bankcégivezetövel fut, 
akinek már két egyetemista f i a van. Egy ábrándosan nagyszemű, szép-
arcú, de csenevész alakú lány rosszul lett: akkor vették észre, amikor 
az autó már rég eltűnt a szemük elől. Képtelenek voltak visszatérni a 
munkához, ott ültek a szalonban és Blankat (hallgatták, aki, mint Vica 
bizalmasa, (hitelesnek 'látszó csacsliságokat fecsegett össze-vissza. 

— Többet már be se jövünk, legföljebb ibúosúmi . . . Mert engem 
persze magával vtisa társalkodónőnek. . . 

Képzeletbeli uszályt fogott föl és roppant előkelően járkált a nevető, 
ámuldozó és sólhajtozó lányok előtt. 

— De mielőtt elmegyünk, — mondta naigylelküen — megvesszük az 
egész kollekciót! Szegény méltóságos asszony úgyis megpukkad. Ha 
netán túlélné a 'szerencsétlenséget... (legnagyobb sajnálatunkra! — visí-
totta közibe Zsuzs i ) . , . akkor Vilma lép elő társnak, mert a grófné any-
nyait ért az üzlethez, mint a tyúk az ábécéihez. 

— Ne beszélj (hülyeségeket! — szólt rá mérgesen Vilma, de arcának 
pipacspiros színe elárulta, ihogy a kislány kitalálta a legtitkosabb gon-
dolatát. Iis terelni kezdte a fecsegő társaságot a műhely felé» 

De azért szemeühúnyt, amikor a lányok később se nagyon nyúltak a 
munkáihoz. Olyan volt a Ihantgulat, mint az iskolában azokon a bizonyos 
nem (hivatalos 'nemzeti ünnepeken, amikor még a tanároknak sincs ked-
vük a tananyaggal foglalkozni. A grófné beteg1, Vica pedig úgysem jön 
be ma délután. Alaposan megnyúlt az arcuk, amikor a maneken fél 
három körül mégis megjött és mintha semmise történt volna, ott járkált 
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közöttüik. Sőt észrevette a lanylha iramot és tapintatlanul lecsapott nájuk, 
mintha nem is az 6 érdekében ábrándoztak volna. 

Valóságos megkönnyebbülés volt, amikor a maileken visszavonult 
az irodáiba és idegességét azzal próbálta levezetni, (hogy föl és alá jár-
kált a ikét szembenálló íróasztal (között., Ugy volt a gondjaival, mint a 
kis csau-csau, amely űidiőtniként elkapta a saját farkát és körbe-köribe sza-
badt vele. A zárt, kerek vonaliból seholsem volt kilépés. Ittmaradni mean 
kecsegtet semmi örömmel. örökös birkózás les® aa élete. A pesti pletyka 
olyan, imlimt a mithoszbelá Ihidra: Iha leütik a fejét, imáisíük) (kettő no a 
helyébe. Mondjuk, Ihogy sikerül tisztázni a Maionyay-ütgyet, amely alap-
jában véve ártatl'an szamárság. Miit ér vele? A bizonytalan helyzet (hol-
nap új szakításra vezet és mert együk, fél sem őszinte, az ütközőpont 
mindig ő lesz, Vica. Most még itt van, mint kibírhatatlan tehertöbblet, 
László növekvő ingerültsége. A festő igazi hörcsög-természet : az is csak 
a nász (heteiben taid gyengéd lenni, miiíhelvt betelt a szerelemmel, ott-
hagyja a nőstényt és saját magának vermeid a galhonát. Eddáig valalhogy 
ki tudott -térni az útjából, de most vége a fegyverszünetnek: László ma 
délután Ibejelentette a ihadfiáűlapotot. 

Jóséval elmenni . . . (összehúzta a szemöldökét és a iszeme mintha egy 
á-rnyalattai sötétebb lett volna) . . . pillanatnyi megoldásnak elég kézen-
fekvő. Nem is erkölcsi meggondolások tartották vissza, mint inkább az 
élet» ami előtte állt. A modern háremhölgy élete és hivatása: szórakoz-
tatni, szórakozni és tetszeni. Vica a Melanie-szalonlból és a korzóiról 
ismert egy sereg pesti »(babát« és nem látott a sorsukban semmi irigy-
lésreméltót. Az utolsó néhány év küzdelmei után kiiviirágzott (benne a 
dolgozó nő (büszkesége. Szeretett volna gazdag lenmii a függetlenség ked-
véért, de a szépséget olyan ütőkártyának tartogatta, amit csak végszük-
ség esetén) játszik ki az ember. Talán, ha rá leíhetne venni Jósét, (hogy 
szalont nyisson neki Párizsban . . . De (hát szamárság ilyenre még csak 
gondolná is. Szalon legfeljebb végkielégítésnek jó, imiajd Iha megunják 
egymást. Vagy, ami még valószínűbb : iha megúnják őt, a »babát«.. ; 
Nem sok tisztelettel gondolt magára az eljövendő szerepkörben és mégis, 

®a töké le tes í te t t O D O L je lzése, m e l y n e k fer-
tőtlenítő hatását nagy mértékben fokoztuk. 
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mit leihet mást csinálni? Az előtte álló este jutott eszébe, amely talán 
sok mindent el fog dönteni. Ha José nagyon szerelmesnek mutatkozik, 
ő . . . neim fog ellenkezni a józan ész határain túl. Máért i s tenné? Kinek 
tartogassa magát? Kikiabált a műhelybe: 

— Blanka! 
A kislány előjött. 
— Menj át a v irágtkereskedésbe és (küldess haza a lakásra tíz szál 

szép orchideát. 
Blanka sunyin elmosolyodott. Vica piros lett a haja tövéiig. 
— A ruhámra ikel1! — mondta oktalanul. 
— Mind a tdzî! 
Vica pofonütötte a k i s szemtelent, de most már nem volt ibenne se 

harag, se zavar. 
— Menj és el ne járjon a szád ! I g a z . . . (Ikissié letompította a hang-

ját) . . . iha ;hazamégy, magaddal viszed a világoskék ezüstlaimá fogadó-
ruhát, amit 'majd kikészítek, de ezt senkiinek se kell tudni, Vilmának se, 
érted? 

— Igen — mondta a kislány és most, amikor áhított sejtelmei valóra 
kezdtek válni, majdnem elsírta magát. Egyszerre iboldogtalan lett, félté-
kenység rázta belülről. A körmeit mélyen 'belevájta átnedvesedő markába 
és a szíve úgy elfacsarodott, mint amikor otthon az édesanyjával még 
egy utolsót préselt a kiimosott fehérneműn. 

A lépcsőn szinte fejjel nekiment a felfelé iparikodó Malonyaynak. 
— Nana, kislány, hova olyan sizeiLeœn? 
Blanka még nem tudott beszélni, osaik a fejével tett valami bizony-

talan mozdulatot. 
— A grófné itt van? 
— Csaik Vica (kisasszony . . . 
'Elrohant, mert úgy érezte, hogy h a nem jut hirtelen saalbad levegőre, 

ököllel kell utat törnie. A képviselő fölment a néhány lépcsőfokon. Rossz-
kedvű volt és gondolkodó. Vicát a szalonban találta. 

— Tudja már? — kérdezte, miután körülnézett és megállapította, 
hogy Marion csakugyan nincs itt. 

— Igen! — mondta Vioa. — Es elhiheti, hogy sóikért nem adnám, ha 
valahogy tisztázni lehetne ezt a kínos helyzetet. 

A képviselő leült egy fotőj'be, a kalapját a térdére fektette. 
— Tulajdoniképpen maga miatt restellem a dolgot. H a iáikkor este sej-

tettem volna, hogy ez kerekedik be lő l e . . . 
— Most ne engem sajnáljon! — mondta hevesen Vica. — En meg-

vagyok, láthatja, nincs semmi ibajoui. De Marion szenved! 
— Igen, emiatt jöttem. A dologiban tudniillik az a (borzasztó, hotgy 

éppen tegnap este eszméltem rá valamire, amit eddig magam se tudtam 
biztosain . . . Hogy tudniillik . . . 

Elfordította a fejét, fölkelt és az ablakihoz lépett, mintha roppant 
lekötné a figyelmét, ami a szemközti ház ablakai mögött történik. 

— Tudni i l l ik . . . a fene egye meg, milyen nehezére esik kimon-
dani az embernek az ilyen közhe lyeket . . . no, szóval, hogy szeretem 
Mariont! 

Mikor megszialbadult a szó textilétől, megfordult és mosolyogva nézett 
Vicára. A manelkent őszintén boldoggá tette a közlés. 

— No végre! De mért nékem mondja ezt és (mért nem egyenesen a 
címzettnek? 

Malonyay végigsimított a haján. 
— Ismeri az, Aesopusi mesét a pásztorifiúról és a farkasról? 
— Ne mondja el. Az utóbbi időben nincs sok szerencséje az anek-

dotákkal. 
— De ezt kénytelen vagyok elmesélni. A mesebeli pásztorgyerek 

elhatározta, hogy megtréfálja a falu lakosságát. Egy nap elkezdett ordí-
tani a mezőn, hogy »jön a f a r k a s . . . jön a farkas!« A parasztok vasvil-
lát ragadva, a veszélyben forgó nyáj védelmére szaladtak, persze kide-
rült, hogy csak a jókedvű gyerek szedte rá ő k e t . . . 

— Most már emlékszem. Harmadnap előjött a farkas és akkor a 
pásztorgyerek hiába ordított segítségért, széttépte a bestia. í g y volt? 

— Szóról szóra. Es ez az én esetem Marionnal. Attól tartok, ha ma 
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őszintén megmondanám neikii, atmi a szívemen fekszik, nem (hinné e l . . . 
Csak a régi szólamot tudnám ismételni és valószínűleg még kevesebb 
páfchosszal, mimt amiikor Ihazuditaim.. 

Széttárta a két karját: 
— No, íhaza bölcse, most segítsen! 
J- En? Sajnos, velem egyáltalán nem óhajt szóba állni. Különíben az 

én tanúbizonyságom pont annyit ér öbben az ügyiben, mint amikor a 
gyanúba vett, udvarló becsületszavát adja a férjnek, hogy kedves1 neje 
nem vétett a Ihitvesd ihűség ellen. 

— Buta dolog, annyi (bizonyos! 
A képviselő a fotöj karfáján helyezkedett el és megjátszotta a tanács-

talant. Holott nagyon jól tudta, mit akar mondaná. 
— Igen — szólt szórakozottan, megnyújtva az »ÍK< 'betűt. — Emlékszik 

még a Víg Tromlbitásibeli beszélgetésünkre? 
— Nagyjából. Akkor az volt az érzésem, hogy nekem akar szerelmet 

vallani, kis pásztoríiú. 
— Tényleg volt 'bennem ilyen szándék, de esküszöm, hogy csak sport-

ból. A férfiak általában azt hisziik, ihogy minden esélyt meg kell ját-
szaná, amá az életben kínálkozik. Felejtsük el, jó? De volt annak a beszél-
getésnek egy részlete. . . 

Vica ki akarta ihúzni a képviselőt a kátyúiból. 
— Tudom már! Hogy van-e bizonyító ereje a férfi áldozatkészségének. 
— Igen . . . Hát, hogy megmutassam, mennyire komoly ibenneml a javu-

lási szándék, mondja meg, Vicuska, mennyi az az összeg, amellyel átse-
gíthetem a szalont a kezdet nehézségein 1 

— En igazán magam se tudom. A könyveket egyelőre az öreg Vadász 
vezeti szívességből, amíg egy könyvelöt alkalmazhatunk.. De azt hiszem, 
hogy kellene vagy harminc-negyvenezer pengő. 

— Rendiben van! — mondta Malonyay és felállt, hogy elbúcsúzzon. — 
Holnap délben elhozom a pénzt. De Marionnak egy szót se addig! 

Blanka rontott be kipirultán. 



— Tetszik tudná, mit kérdeztek a virágkereskedésben? — mondta li-
hegve. 

— Not 
— Azt, hogy Vica kisasszonynak talán férjhez tetszik menni, mert v . 
Most vette csak észre Malonyayt és ijedten szája elé kapta a kezét. 
— Jó, majd elmondod később! — mosolygott zavartan a maneken és 

a képviselőhöz fordult. — Szóval holnap délbein. 
Malonyay elvonult, Blankából kirobbant az újság. 
— Mihály, a sofőr délután a virágüzletből egy szekérderékra való or-

chideát vitt haza. 
— De ez a kettőnk titka maradjon! — mondta Vica és magrához ölelte 

védencét. 
* 

Ahogy Malonyay ki akart fordulni a Ihamályos kapualjból az utcára, 
egy fiatalemberbe ütközött, aki valamiképpen ismerős volt neki, csak nem 
tudta, hogy honnét. »Pardon!« — mondta és könnyedén megbillentette a ka-
lapját. A fiatalember, ahelyett, hogy félreállt volna az útból, szorosan oda-
állt az orra elé. A viselkedése konok mozdulatlanságában is támadó szán-
dékra vallott. 1 

— óhajt valamit?! — kérdezte ingerülten Malonyay. 
— Mindössze egy csekélységet! Legyen szíves békében hagyni a felesé-

gemet, mert velem gyűlik meg a baja! 
— De kérem, azt sem tudom, kivel beszélek . . . 
— Ügy látszik, feledékeny a képviselő úr! Pár nap előtt volt szeren-

csénk . . . amennyiben az adott helyzetben szerencsének lelhet nevezni az 
i lyesmit . . . Bánáth László, festőművész. 

Malonyay meglepetve nézte végig a festőt. 
— Ah úgy, a Vicuska férje?. . . Nos, nyugodjon meg, (kérem, eszem ágá-

ban sincs a feleségét kerülgetni. 
Eszébe jutott a beszélgetésnek az a része, amit az imént Vicával' foly-

tatott és nem tudott elnyomni egy (kis alattomos mosolyt. Hogyan is mondta 
Vica negyedórával ezelőtt? »Az én tanúbizonyságom pont annyit ér ebben 
az ügyben, mint amikor a gyanúba vett udvarló becsületszavát adja a férj-
nek, hogy kedves neje nem vétett a hitvesi hűség ellen.« Tessék! Most 
szóról szóra Itt van az a helyzet, amikor a mentőtanú illetékességi kifogás 
alá esik. I 

— Szóval esze ágában sincs. Ennek rendkívül örülnék, ha például nem 
tudnám, hogy most is tőle jön. ! 

— Kérem, é n . . . — a képviselő egy pillanatig, arra gondolt, hogy béké-
sen kimagyarázza a helyzetet, de csakhamar rájött, hogy a dolog re-
ménytelen — — t é n y l e g tőle jövök, mert békebírónak kértem föl köztem 
és egy hölgy között.. 

— — a k i éppen a feleségem imiatt szakított önnel — fejezte be dühös 
gúnnyal a festő. 

A két férfi izgatott beszélgetése máris feltűnt néhány járókelőnek. Két 
társaságbeli fiatal lány megállt a szomszédos fényképész kirakata előtt. 
Ügy tettek, mintha a képeket nézegetnék, de folyton 'közeleblbi somfordáltak. 
Malonyay táncolt is az egyikkel egy teán,, de a festő egyre támadóbb vi-
selkedése annyira kihozta szokott főlényes nyugalmából, hogy köszönni is 
elfelejteti 

— Félreértés volt, — mondta hidegen, de rögtön emelte kissé a hangját 
— amiről természetesen nem tartozom senkinek ibeszámolni! önnek leg-
kevésibé! N 

— Természetesen! Mindenkinek inkább, mint a legközvetlenebbül érde-
kelt félnek: a flérjnek! 

— Eh kérem, így nem jutunk semmire! Mondja meg, mit akar?! 
— Azt takarom, hogy pusztuljon a feleségeim mellől! 
A mellével nekifeszült Ma^ioinyaynak, minden pillanatban verekedésre 

készen. A iszándék^annyira nyilvánvaló volt, hogy a túlsó oldalról is fel-
figyeltek rá. A két" társaságbeli lánynak még az orrcimpái is tágultak 
az izgalomtól. Többen megálltak. 

— Szíveskedjék megadni a cknét! — mondta Malonyay, akinek elég bő 
gyakorlata volt^ a hasonló természetű botrányok úri levezetésében. A festő 
fél lépést tett hátrafelé és ideges kézzel keresgélt a tárcájában. Végűi meg-
únta a reménytelen kutatást. « • ; ; 



— Aikár ma ©sit©, aikár holnaip délelőtt megtalál a Eevű Színház ágaa-
gatói isrodájáblan! 

— Rendben tviain! . , 
Bánáth utat engedett, Makmyay lassú léptekkel elindult az Apponyi-ter 

irányában. A nézőközönség egy része, aziak, akiik nem. ismerték a felek egyi-
két sem, csajpdottan odábbálltak. A lovagias forma nem elégítette ki vér-
szomj uikiat. lügy kis egészséges boxpárbaj nagyon kapóra jött volna neíkik, 
A két társaságbeli lány megrohanta a legközelebbi utcai telefonfülkét. Még 
félóra múlva is tárcsázgattak. Boldog arcooskáik szinte lángoltak az üveg-
szekrényben. Amiből látnivaló, hogy primőrt szállítani legalább olyan 
boldogság, mint fogyasztani. 

* 
Fél tízkor megállt a narancssárga autó a Phönix-utcai ház előtt. 

Mihály, a sofőr, nem volt ott, maga José vezette a kocsit. Három-négyszer 
beledudált az esti csendbe, mire rögtön előkerült egy rendőr, de miután 
sehogyse tudta magát megértetni, dohogva és fejcsóválva visszament a 
sarokra. Vica lesuhogott a lépcsőkön a fejedelmi hermelinben. Blanka futó-
lépésben jött utána a kutyával, aki egyre oroszlándb.b formát mutatott, 
csak a két hegyes füle árulta el, hogy mégsem királyi nemzetségből szár-
mazik. 

— Bemutatom a ház rossiz szellemét, — mondta vidáman Vica. — 
Nézze, mekkorát nőtt Deauville óta! 

— Nem olyan arányban, mint az én szerelmem! 
— Ne a gyerek ©lőtt! — kérlelte a maneken, — de aztán eszébe jutott, 

hogy Blanka úgysem érti, mit beszélnek. — Kapuzárásig sétálhattok, aztán 
feküdjetek le. 

A csau-csau nehezen egyezett bele a válásba. Mindenáron be akart 
ugrani Vica mellé. Végre megszabadultak tőle. »Menjünk a szigetre«, — 
ajánlotta a maneken, mert arra gondolt, hogy ilyenkor ősszel már keve-
sen lesznek a divatos vendéglőben. Olyan szép volt és olyan előkelő, hogy 
szinte már nem is hatott valószerűen itt, ebben a poézis nélkül való 
cement és vasbeton tájképben. José áhítatos kézzel simított végig a herme-
lin-köpeny vállán. 

—• Gyönyörű, de azt hiszem, hogy valami ezüstbe játszó prém jobban 
dekorálná. 

Titokzatosan elmosolyodott. 
— Nem az enyém! — vallotta meg Vica. — Minden, ami rajtam van, 

a szalon tulajdona. 
— Megnyugtató, hogy legalább ízléses helyről öltözködik . . . 
Befordultak a szigetre, végigrobogtak a holdfényben fürdő, tükörsima 

allén. A pesti ősz a legszebb estéjét tartogatta erre az alkalomra. A sziget 
olyan élénk volt, mint a kánikula forró napjaiban. A mellékutak padjain, 
a lehajló diszkrét lombernyők alatt szerelmes párok simultak össze, a 
főúton autók kergették egymást, a dunai hajókról ábrándos harmonika-
szót hozott feléjük a könnyű szél, még a cigányzene cincogása is áthallott 
a parti korcsmákból. A nagyszálló előtt autótábor gyülekezett. A kerthe-
lyiség asztalainál nagyrészt kettesben ültek a vacsorázók, úgy látszik, 
mindenki arra számított, hogy az ősz már bekergette a társaságot a vá-
rosba és itt könnyen el lehet bújni a kutató tekintetek elől. Vicának kedve 
lett volna visszafordulni, de már meglátták. Az élősövénykerítés mellett 
lévő egyik kisaögellésben Gaáthy Gyurka, az újságíró vacsorázott az egyet-
len népesebb asztalnál. Nagyon tiszteletteljes meghajlást csinált a mane-
ken felé, a szeméből látszott, hogy nagyon érdekes közlendője volna, ha . . . 
Nem José jelenléte okozta a kényelmetlenséget, hanem olyan valami, ami 
hivatását imádó riporternek a legnagyobb átok. Az okos Malonyay tudni-
illik őt kérte fel vezetősegédnek. Ezelőtt egy órája történt a kihívás és 
most Gaáthy Gyurka itt ült egy titokkal, amely mélyebben el van ásva 
nála, mintha kútba dobták volna. Igaz, hogy csak nála, mert mások annál 
többet beszélnek róla. Vannak olyan szemtanúik is, aMik verekedni 
látták Malonyayt és Bánáthot. Az államtitkár-jelölt képviselő achátvörös 

] / ; SmÚ/sí szeplőt, májfoltot szőr- 7 \ . . . . . __ / 100% eredményi biztosít 
t U - l s S c t t f « . s z á | a t / szemölcsöt a J'OVC+oZ>. f é m m e l és kezeléssel 
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pecsétgyűrűje,, állítólag komoly sebet ejtett a festő szeme alatt. Bertalan 
úr például, aki ma kivételesen szintén itt vacsorázik a feleségével és az 
anyósával, azt is tudja, hogy Bánáthot a Rókus-kórháaban részesítették 
első segélyben. A szövetkeresicedő egyszerre megnőtt saját maga előtt, 
amikor Vicát a spanyollal belépni látta. 

— Eiz az! — mutatta izgatottan a feleségének. — Rettentő veszélyes 
nőszemély. . . egy vamp . . . Párizsban szerette volna rámakasztani 
magát, de Istennek legyen hála, van nekem egy drága védangyalom, egy 
szent, egy szépség . . . 

Túlzott áradozással szorongatta az asztal alatt a felesége párnázott, 
tömzsiujjú kezét. Az anyóst azonban nem íudta teljesen meggyőzni. 

— Nana, — mondta — biztos, hogy nem történt köztetek semmi? 
— Hát úgy nézek én ki?! — fakadt ki őszintén Becrtalan és bár a höl-

gyek megnyugodtak, ellenségesen méregették a manekent és lovagját. 
— Ezt a pasit is ismerem, — mondta a szövetkereskedő — sokszor 

láttam őket együtt Párizsban és Deauvilleben. Mondják, hogy valami mil-
liomos. Most nyugodtan vacsorázik, holnap pedig vér fog folyni mia t ta . . . 
Kisztihand» Vica kisasszony . . . 

Es békítőleg fordult a feleségéhez: 
— Akármilyen elvetemült teremtés, mégis csak kuncsaft . . . 
José mögött kisebb személyzeti hadsereg állt. A »régi pincérszimat 

azonnal kiszagolta benne az urat és életművészt. Még az igazgató is segéd-
kezett a menü összeállítása körül. A jazz angol számokat játszott. Vicának 
eszébe jutott a tangó, amelynek kartonra irt versét még ma is őrzi vala-
hol egy kesztyüdoboz fenekén. »Simulj hozzám, tedd a vállamra bársonyos, 
finom kékeres kezed, — Aki nem csókolt még ilyen éjszakán, az a jó Isten 
ellen vétkezett . . .< Valahogy így hangzott az Ő első szerelmi indulójuk. 
Kár, hogy a pe3ti zenekar nem ismeri a számot, ő legalább sohasem hal-
lotta . . . Azaz hogy, mintha . . . José nevetve int. Igen, ez az . . . 

— Mondja, hogy varázslat történt! — könyörgött Vica és könny pá-
rázta be á szemét. 

— Hát annyiban, >hogy elég tisztességesen játsszák blattról. Odaíküldtem 
nekik a teljes zenekári anyagot. Ezentúl a mi érkezésünket is vezérmotí-
vum fogja jelezni, mint bizonyos operai hősökét. 

Elindult a parkettre Vicával. A pincérek, akik még csak most hozták 
az előételt, csodálkozva néztek utánuk. Mindössze három-négy pár táncolt 
az átvilágított körben, az urak nyári szürke ruhát hordtak, a hölgyek 
lenge imprimét. A frakkos José és a nagyestélyi ruhás Vica úgy hatott 
közöttük, mint valami előkelő, külföldi artistapár. Finoman, simán, köny-
nyen táncoltak, mintha rég Összetanultak volna, a végén nagy tapsot is 
kaptak, ami nyilvánvalóan nem a produkciónak szólt, hanem személy szè-
rint nekik, mint jelenségnek. Amikor visszamentek a helyükre, a Berta-
lanék asztala mellett mentek el. A szövetkereskedő nem törődött a várható 
házi zivatarral, tunkolni akart a gyönyörű, fiatal pár népszerűségéből. 
Fürgén felugrott és elállta Vica útját: 

— Vica kisasszony, tetszett már hallani? . . . Bon soir monsieur, már 
Deauvilleben volt szerencsénk . . . A kedves férje holnap párbajozik Ma-
lonyay képviselő úrral . . . 

— Köszönöm, tudom — mondta Vica rendkívüli önuralommal, de gyen-
gén kipirult arcából lehúzódott a vér. 

Elment a szövetkereskedő mellett, aki azt várta, hogy most mindjárt 
részletekért fogják ostromolni és sértődötten nézett a maneken után. »Ügy 
kell neked, te hülye! — sziszegte a felesége. — Le hagyod magadat nézni, 
mint egy utolsó rongyot . . .« Bertalan családi tekintélye szörnyű veszély-
ben forgott ezekben a percekben. »Es te erről a parkett-táncosról szó nél-
kül elhitted, hogy milliomos!« — epéskedett az anyós. — »Annyi modora 
sincs, mint egy kereskedősegédnek!« 

— Mama Serem, hagyjuk az ilyen otromba célzásokat! — fortyant föl 
Bertalan, aki mindössze másfél éve lépett ki az oktalanul lebecsmérelt tár-
sadalmi osztályból. 

Csúnyán összeröffentek az asztal fölött, elrontották az est minden örö-
u Jft áL • m végleges kiirtása ezidőszerint a legkomolyabb' 
• a mm J A » Mm IM Mm l m gyors, biztos eredménnyel. Angol módszerrel. 
S c h a d e k A n t a l n é kozmetikai intézete, Budapest, IV., Váci-u. 9.1. (Corso mozi ház) 
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mét. Vica helyet foglalt, de nem nyúlt az ételhez. José meglepetve nézte. 
— Mit mondott az az úr? 
— Azt, hogy holnap két teljesen közömbös ember párbajt vív miattam. 
— Es maga ezen csodálkozik? Szép Helénáért valamikor hadba vonult 

egész Görögország, pedig maga még Helénánál is szebb. 
— José, ne tréfáljon! Azt hittem, hogy legalább féltékeny lesz! 
— Vagyok is, de meg tudom érteni, ha ilyen asszony miatt lekaszabol-

ják egyaiást az emberek. Egyébként ki a két ellenfél? 
— Az egyik az uram, akitől évek óta elváltán élek. 
— Es a másik? 
— José, gondoljon rólam akármit, én megmondom, A másik Marion 

barátja . . . 
A spanyol úgy tett, mintha a fogába hirtelen beléállott volna a fájás. 
— Ahá, szóval ez volt a déli váratlan rosszkedv oka. Megígérte, hogy 

mindent elmond. 
— Vacsorázzunk, mert mindenki bennünket néz! 
Enni kezdett, José követte a példáját. A pincérek hangtalanul álltak 

mögöttük, hogy lerámolják az előételt és helyet csináljanak a második 
fogásnak. Jósénak evés közben megjött a humora. »Maga tud enni?« »A 
lelkiismeretemtől igen« — felelte Vica. »JHála Istennek, akkor nincs semmi 
baj !« Végigették a menüt, szórványosan beszélgettek is néhány szót, nézték 
egymást és mosolyogtak. 

— Hallgasson rám, — mondta végül Vica. — Ügy látszik, arra szü-
lettem, hogy mindenkinek bajt okozzak. Utazzon haza és maradjon meg 
ez az este szép emléknek. 

— Mindenesetre liaza fogok utazni, csak tartok tőle, másodmagammal. 
De most aztán mindent el kell mesélnie. 

Vica mindent elmondott, amit tudott. Attól kezdve, hogy a férje elment 
tőle, a mai nap történetéig. A vacsora-közönség már kétsízer kicserélődött 
körülöttük, a jeges vödörben a második üveg Gordon Rouge vacogott. »Ma 
estefelé úgy látszott, minden megoldódik magától, Malonyay meghozta a 
legnagyobb áldozatot, amire valaha született skót képes volt és most itt 
van az én szerencsétlen férjem, aki váratlanul szétzilálta az összes szála-
kat. Fogalmam sincs, hogy mi történhetett, de Marionnal többé a jó Isten 
se fogja elhitetni, ihogy Malonyay nem miattam verekszik.« 

— Bolond helyzet, — mondta José — de egyszerűen megoldható. Van 
egy latin közmondás: inter duos litigantes tertius gaudet. Nem szól sen-
kinek, felülünk az autóra és meg se állunk Párizsig, ök közben vereked-
jenek egymással. 

— Ez volna a legjobb, de felelősséggel tartozom Marion jövőjéért. 
Marionnak köszönhetem magát. Azt akarom, hogy Marion nekem köszönje 
Malonyayt. A szalon fönmaradásáról is gondoskodni szeretnék. 

— Az utolsó kérdést bízza rám . . . Majd kitalálok valamit. De most 
menjünk, drágám, mert ránk hajnalodik . . . 

Csöndeseri suhantak végig az úton. Vica kiült Joséhoz a kormány 
mellé. A ffú félkézzel magához szorította az. asszony vállát. Egy szó nem 
esett köztük hazáig. Amikor megálltak a Phönix-utcában, Vica csókra 
nyújtotta meleg, puha száját. Ügy maradtak ott a kapu előtt hossaú per-
cekig. Végre egy taxi, amely elzakatolt mellettük, szétrebbentette őket. 
José lesegítette a manekent a járdára. Még mindig nem beszéltek. »Be-
csengetek!« — mondta Vica és magában azt gondolta, ha José feljön, ő 
egy szóval sem fog ellenkezni. Ennyi szerelemmel és ennyi megértéssel 
jogot váltott rá, hogy feljöjjön. José még egyszer a karjai köze kapta. 
Nem is ember volt, de lángoszlop. Perzselő, bolond, hosszú csókot vál-
tottak a kapu előtt. Akkor a fiú elengedte és így szólt: 

— A férje holnap párbajozni fog magáért. Nem akarom, hogy az egész 
világ szívtelen, gonosz teremtésnek bélyegezze . . . De esküszöm magának, 
hogy a holnap a miénk lesz! 

Megvárta, míg a házmester kicsoszogott, lehajolt Vica kezéhez és lovagi 
hódolattal megcsókolta. Aztán visszaült a kocsiba és a szállodához hajtott. 

(Folytatjuk) 

H E L Y I F O G Y A S Z T Á S ^ f " 
Schadek Anta lné kozmetikai intézete, Budapest, IV., Váci-u. 9-1. (Corso mozi ház) 
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A 5ZERHESZTÖH ÜZENETEI 
fackat Itncc postáia 

, Elfeledni, Eltűnődöm: bar, 
/ nyadszor merül <öl előttem 

T 4t ' már ez a probléma. »Hogyan 
• , • lehetne elfel'edni valakitt Ho-

V Jr. ^ i i Mdbetne gyorsan meig-
s^JÉJ^^^J/ gyógy «In«, bogy a keserűség 
^ ^ j f c J ^ ne szorítsa össze a szívet, 

bogy a bánat ne fojtogassa a 
torkot?« És én iram, lirom/hűségesen a<z egyet-
len orvosságot, amit ismerek, amit magam is 
kipróbáltam, ami az egyediili szerintem. Hár-
masszabály es, az angol regényírónak, Bul-
ver-tnek tat megállapítása : »Idö, hit -és erős 
»kairiatl« önnek se tudok egyebei mondani, 
bár teljes mértékben átérzem bánatát és gond-
jait . . . »Ká ,nem ment át ezeken, ha bizonyos 
Ideiig itt élt a földöm?!« Tehát alkalmazza ezt 
a hármasszabályt. Tanulja meg, idézze nehéz, 
szenvedésteltíe» perceiben. Mégegyszer a Jel-
kére kötöm: »Idfl, hit és erős akarat«. — S. 
F. K. A dalok nagyon szépek és (kedvesek, 
megvagyok hatva, hogy engem tisztelt meg, 
hogy átjátsszam őket. Megőriztem a kottákat, 
mert láttam, hogy kedves emlékek, Sbáirki jifo 
értük, nagyságod nevében, át fogom adni. Csak 
előbb telefonértesítést kérek. — B. L. (Türelmi 
játék.) Maga mmndenkit ok of, kedves, csuk 
egy dologról feledkezik meig. Arról, hogy min-
dennek talán saját maga. is az oka. Herceg 
Ferenc önéletleíTásában azt momdja: »Ha va-
lami ross« vagy kedvezőtlen fordulat volt a ï 
életemben, annak mindig saját magiam ivot-
tam az oka.« Azt ajánlom önnek is, vizsgálja 
át — de elfogulatlanul1 — eat «a, panaszt, ame-
lyet most megírt nekem. Próbálja az egésiz 
dolgot úgy látni, mintha, egy másik ember 
dofea volna, «BÍ klvüláJló egyéni, aki érde/k,(öV 
déssel kis éri egy meglehetősen indifferens em-
bertársának az életét. Meglátja, ha Jeküzd bi-
zonyos elfogultságot, akitől a haragja H« 
szünini fog és akkor (közelebb érkezik a 
probléma méltányos megoldásához.. — Yvonnen 

K. D. Versekkel la-
punk bőven el van 
•látva. A kérdezett 
szabály ez: verset 
csak akkor szabad Ír-
ni, ha az v»a lóban a 
szívünk dobogása. 
Szabolcskai Mihály-
nak szép és igen ide-
ülő strófája a követ-
kező: »Nem tudok én 
énekelni szerelemről, 
búbáinatró], csaik ha 
érzem — nékem a 
dal nem mesterség, 
nekem a dal szívve-
résem!« Az első sza-
bályit teljesen kimeríti! 
ez a szép strófa. De 
a jó szándék, a tisz-
ta ihlet még nem 
elég. A »költői ber-
keké-ben soha Ilyen 
hangosság még nem 
volt, hob.« még nem 
szárnyalt ennyi vers, 
dal, melódia. Azaz 

csak próbálnak szárnyalni, mert a legtöbbje 
lehull erőtlenül, még mielőtt igazán fölemel' 
kedett volna. Tehát: üjat kell la.lko'tiü, még 
csak nem is különbet a többinél, hanem új-
szerűt, másat mint az eddigiek. Egyébként — 
kár az Időért és a kéziratpapüroaért. — Eger. 
A kérdezett versek mind (megjelentek a fel-
olvasó gyűjteményes kiadásában. Az üdvözle-
tet átadtuk az író úrnak, nagyon örült nekt 
és SEivből viszonozza. — I. D. Magántermé-
szetű dologban bajos akár véleményt Is mon-
dani. Az 3u problémáját legjobb, ha családjá-
nak valamelyik meggondolt, okos, komolyabb 
tagjával beszéli meg, aki képviseli ds az ön 
érdekeit a famíliánál. Ên a magam részéről 
csak arra kérhetem: gondolja meg a dolgot, 
semmiféle elhamarkodott lépést ne tegyen. 
Jobb — előbb megfontoltnak lenni, mint ké-
sőbb sopánkodni: »Hja, ha akkor, nyugodtabb, 
hiiggadtabb lettem volna!« — Sportsapka. 
Problémának nem probléma, novellának nem 
novella, érdekes írásnak nem érdekes. Rette-
netesen kíváncsi vagyok uram, miért küldte be 
pont az én igénytelen cianenvre ezt az elme-
futtatást? — Irénke. Az Ismerkedés »módja» 
manapság nem olyan rettenetesen nagy 
probléma, nitat — mondjuk — csak másfél év-
tizeddel ezelőtt is volt. Mindenesetre sokká! 
jobb, ha bemutatnak valakit nekünk, & olyat, 
valaki mutatja be, akit régebbről ismerünk, 
mert akkor informálódhatunk felőle, mlngyárt 
attól, aki bemutatta. De azért el tudok kép-
zelni olyan ismeretséget, amely nemcsak hogy 
kedvessé lesz, de boldogságra veaet — mái, 
módon is. akár »telefonon« keresztül As, aho-
gyaat az önök ismeretsége kezdődött. Csak egy 
dolgot nem tudok eléggé az ön figyelmébe 
ajánlani és ez>: óvatosság, mindenre kiterjedő, 
fokozott óvatosság. — Fakadnak a lombok. — 
ü ] szerelem. — Aliz. — Kézíratok. Átadtam 
illetékes kritikusunknak. — K. I. (Levélcí-
mek.) Húsz ictm. Úgyszólván valamennyi meg-
található a budapesti telefonkönyvben na, is-
meretlen trancia fllmszínésznö lakcímének ki-
vételével. Ezt nem tudjuk. Ha netalán mégis 
egy-két elmet nem 
találna meg a tele-
fonelőfizetBk névsora 
között, akkor méltóz-
tassék az illető szin-
háznak a címére kül-
deni levelét, ahol az 
illető művész jelenleg 
működik. Egészen bi- p S 
ronyos, bogy meg 
fogjai kapni. — Há-
rom cigaretta. En 
nem tudok önnek e« 
irányban energiát 
szuggerálni. Csak 
annyit mondhatok — 
méig pedig (büszkén 
mondhatom — nekem 
volt energiám. 8öt 
van ma 1«. — Va-
dára. Hát vigyen 
szmókingot (magáviair. 
Mondja uram, ha én 
nem Írom, hogy vi-
gyen — valóban nem 
vitt volna? — Névte-
len levél. A. T. 
Asszonyom, kár volt 
elolvasni. És kár 

HAASZ EDITH 
nőegylet! bál'on nyert 

szépségversenyt 

NENADOVICS MARA, 
a jugoszláv újságírók 
»Ezer csoda« teadél-
utánján szépségver-

senyt nyert 



volt a pletyikát uuegih a Ugatni , 
Nem győzöm eléggé mondani, 
irni, hllrdetni, (hangsúlyozni-, 
pletyka ctsak akkor van, ha 
meghallgatjuk. Ha nem hall-
gatjuk meg — nincs 1 — Film! 
T. Géra. Ha valóban olyan 
jó a téma, ahogyan ön irja » 
ha csak félannyira is fog tet-
szeni az arraj hivatottaknak 
ést Illetékeseknek, ahogyan 
tetszik önnek, akkor nyert 
ügye van. Akkor tessék sür-
gősieia I beküldeni» valamelyik 
színpadi kiadónak, fakfii film-
mel foglalkozik. — »Szerelem 
múlásán!« Ugy van, kedves, 
nagyon jó nótát választott. 
»Szerelem múlásán ne fogjon 
el bánat, minden éTzés sírján 
újalbb érzésl támad.« Milyen 
igaz &Í a kis nóta. Különben 
nagyon sokban idetalál mindez, 
vonatkozik önre is manda», 
amit »Elfeledni« cime® üzen-
tem a mai postámbam. Ki kel! 
várni a dolgokat. Qui habéi 
tempus . . . Akinek Ideje van, 
megnyeri az életet. Higyjen 
idővel a szenvedés, a bánat, 
a| vieszaitérö önvádak, izgal-
mak, hiúságok tökéletes elmú-
lásában. És segitse elő az át-
meneti idők, a fájdalmak leküzdését hittel és 
erős akarattal. Tessék, újra ide érkeztünk. 
Újra Itt a Bulwer-féle hármasszabály, AH: Idő, 
a hit és a2 erős f̂ kjai>&it ! 

S Z Í N H Á Z , az. Marianne. 1. Métropolitain 
Opera. 2. Több mámt 3000 személyes. — Dany 
Ferenc. Küldje be a szóbamforgó számokat 
meghallgatás végett. — Jámbor olvasó. A hús-
véti számiban adjuk majd a pályázat végleges 
döntését. — 17-es. M. L. cime: IV., Irányi-u. 1, 
— Fogadás. 1. Magyar állampolgár, a Negresco-
battt énekel, cime: V., Phönix-u. 4. 2. Gróf 
Zichy Jenő ucca 41. 3. Az illető csak név nél-
kül kíván szerepelni. — Egy érdeklődő. 1. 
Nincs férjnél. 2. Cime: KáToly-körút 3., Pa-
lace penzió. 

A körmendi katolikus ifjúsági egyesület műkedvelői Se.fert 
Géza rendezésében bemutatták Indig Ottó »Ember a hid alatt« 
című darabját. A megkapóan szép díszleteket Molnár Lajos 

festőművész festette 

F I L M . Regine. l . Adolph Wohlbrück je-
lenleg Hollywoodban van, címét még nem iso-
mer j ük. 2. Victor de Kowa cime: Ufa Film 
A>0.|, Berlin, Krfeusenstalasise J 80—92.j beim 
Dönhoffplatz. 8. Miniden kérdésre díjtalan al 
adunk felvilágosítást. — Sz. Ilonka, Kevés ki-
vétellel csak színészek téis színésznő vendékek 
statisztálhatnak a filmgyárakban. Módot talál 
rá, ha valamelyik filimiskolának a növendéke, 
de akkor ls csak ritkán foglalkoztatják. — 
Babus. 1. »Truxa* című filmről nem tudunk. 
2. Richard Romamowsky elme: Deutsches 
Volkstheater, Wien. 8. Gígli àllandéa® úton 
van, jelenlegi címét nem ismerjük. 4. Nőtlen. 
5. Jean. Pierre Aumént játszotta a kérderett 
szerepet a Bulyba Tárászban. Címe: Paris, 

A U'LS g y e r m e k 
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Nyolchónapos gyermekemnek 
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a szappant mind a két gyer-
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Ateliers JoinvHle. — Érdsklődő 28. Nős, nem 
igaz, hogy Magyarországon született, régi an-
gol családból származik. Jelenleg New York-
ban van, színpadom játszik. Cime: Leslie Ho-
ward (Hamlet) New York, Majesty's Theatre. 
Vendégszereplését azonban most fejezi be, te-
hát levele már nem érheti New Yorkban. Né-
hány béit múlva azon'ban már tudni fogjuk új 
elmét. — Vidéki előfizető. Paul Hartmann, ját-
szotta a »Felejtsük el a multat« férfi főszere-
pét : az angol tisztet. — A bolyongó lány. Ked-
vező véleményt kapjunk beküldött témáról, 
de megfilmesítésére ninca remény. Emnek első-
sorban az az oka, hogy a fiimváJ'lalatok csak 
ismert Írókkal iratnak filmet. 

KÉZIRATOK. »Akarat.« Hangulatos, finom 
Írások, kár, hogy a hangjuk kissé1 régies. — 
B. József, Debrecen. Csiszolt forma, pontos 
rímek, csak lélek nincs- bennük. — »Tizenhat.« 
Igaza van: ezek gyenge, de jó-szándékú versek. 

Még tapogatódzik, 
irányt és stílust keres.; 
a versek még kiforrat-
lanok. — L. Gizella. 
Kedves hangú, trias 
stílusgyakorlat. A le-
kőzilés mértékét nem 
üti meg. — M, Margit. 
Figyelemreméltó kísér-
letek, komoly bírálatot 
még nem bírnak el. — 
F. Andor. A hangulata 
alkalmatlanná teszi. — 
>Spera.« Kvalitásos, sok 
igyekezetről tanúskodó 
írások. A költészettel 
mégisem téveszthetők 
össze. — S. Lujza. Van 
íráskészsége és vers-
élrzéke. — T. Terns. 
Kis slágerutánérzés, az 
ilyesuni mindig az író 
saját őrömére alkalmas 
©sak. 

KOZMETIKA. Soványság. Az egészséges 
soványító kúráinál a legfontosabb teendő annak 
megállapítása, hogy hány kilóra van beállítva 
a szervezet, -mennyi soványodást mennyi idő 
alatt bír el anélkül, hogy abból kára ne le-
gyen. A másik szempont, hogy a kalóriameg-
áUapitásnál, illetve az előírt diétánál olyan 
anyagoktól ne vonjuk el a szervezetet, ame-
lyeknek jelenlétére a test -háztartásának ép-
ségben tartására múlhatatlanul szüksége van. 
— Előfizető. Kifelejtette leveléből, hogy száraz 
vagy zsíros természetű-e a haja? Ezt roppant 
könnvü eldönteni. Ha a haj fénytelem, matt és 
a hajszálak elálléak, akkor a baj szárai. Ha 
mosás után pár napra a haj átfémyes-edik, át-
zsírosodik. akkor zsíros. — Február-vég. Dia-
termiás eljárással véglegesen kJ lehet irtani 
aa arcon levő »»őröket, nem fájdalmas, nem 
tart soká és nyomnélküli. A szőrszálak egyen-
ként val<f kiirtásából áll a diatermiás eljárás. 
Hagyja abbai a szőrszálak kihúzgálásAt, mert 
ezzel csak tovább mérgesíti az egész folyama-
tot. Az ilyenformán eltávolított szőrzet helyébe 
hovatovább vastagabb és erösebb, egészen 
szakállsze-rü szörzetet k-a-p. — Érdeklődő. Az orr 
vörössége egyike a legnehezebben gyógyítható 
kozmetikai hibáknak. Azért olyan gyakori, mert 
nagyon sok helyi és általános -betegség tüne-
teként -lép fel. Gyógyulást folyamata lassú. 
Forduljon mielőbb szakorvoshoz. — Szőke asz-
szony. Kérdéseire levélben válaszoltunk. — 
Fiatal lány. Ne viseljen melltartót, hanem 

sportoljon vagy sétáljon sokat, amikor is a 
karok mozgásával megfelelő gimnasztikát vé-
geznek a anellizmok s ússzon' és evezzen majd. 
Bemmi körülmények között a -mellek felköté-
sével ne fossza meg a melUamok-at a magukra 
utaltságtól, hogy azok sorvadni kezdjenek é* 
a mell elveszítse szépségét. Melltartó viselete 
nagy lés lazA melleknél salikséges, mert célja 
nem lehet egyéb, -mint -a- melleknek esztétiku-
sabbá tétele. — Panaszkodé. Serdülökorabeli 
pattanások külső és belső kezeléssel párhuaa* 
mosan feltétlenül gyógyíthatók. — Kesergő. 
1. Ne mossa meg haját, csak kéthetenként 
egyszer ugyanazzal a szappannal, amit eddig 
használt. 2. Helyesen teszi a bőrápolás szem-
pontjából is, ha kamillateafőzetben végzi el. 
Teljesen elégséges minden héten iegyszer.. — 
Fagyás. 1. Fagyását ma már házikezeléssel ki-
gyógyítani nem lehet. Forduljon feltétlenül 
szakorvoshoz. 2. Hordjon: bő cipőt. 

KÉZIMUNKA. 
Kislány. Amire önnek 
szüksége van,, azt gyűj-
teményesen könyv vagy 
füzet formában neon 
találhat. Folyóiratok, 
szaklapok hoznak idő-
közönként keresztölté-
se» dolgokat is, de ko-
rántsem eleget an-
nak, aki azt keresi, 
amit ön. A szőnyegek-
kel foglalkozó szak-
könyvek is túlnyomó-
részt szöveget hoznak és 
keleti (és nem kereszt-
szemes) szőnyegek na-
gyon lekicsinyített ké-
pelt. Az Önnek szüksé-
ges. mintákat csak kü-
lön-külön találhat, de 
csoportosítva nem. — 
Rozsdafolt. Próbáljon a 
foltra kevés citromot 

csepegtetni és ha az beszívódott, gőzölgő víz 
-fölé tartani. A rozsdafolt azonnal el fog tűnni. 
— M., Szentpéter. Lapunk jövőheti (12-ik) szá-
mában két nagyon szép éjjeliszekrén-ytakarót 
hozunk. Ha más rózsásat akar, úgy küldesse 
el a Színházi Elet Boltból (Erzsébet-kőrút 7.) 
az 597-eis számút, amelyik biztosan meg fog 
felelni. Annak ára portóval együtt Ti filler. 

KONYHA. Hajas Erzsike. Szívből mi is 
minden jót kivárnunk. Örültünk a jó vacsora 
sikerének is és főleg annak, hogy a maga 
közreműködésével- készült. — Dr. L. Imréné, 
Kecskemét. A maradék sült vagy főtt húsokból 
legyen az szárnyas, vagy bármiféle, halból, Jó 
hússalátát készíthet. Jó sűrű majonézba vagy 
tartármártásba keverje bele, madársalátával 
díszítse és kitűnő bússalátát kap belőle. — 
Dr. Ferendné, Békéscsaba. A töltött uborkát 
kívánságárai leközöljük. — Marosa* G.-né. 
Széna-szalmának egy gyúrt-tésztát hívnak. A 
metélt tésztát két részre osztják, az egyik fe-
lét sósviziben kifőzik, a másik felélt a tésztá-
nak forró zsírt)an kisütik, összevegyitve a két 

^tésztát, vaníliás, cukros, darált dióval és ma-
zsolával meghintve forrón tálaljuk. — Szatmáry 
J., Sopron. Kávésodé: három tojás sárgáját, 
egy káv-éskanál rizslisztet simára -keverünk, 
negyedliter tejet, féldeci feketekávét adunk 
hozzá, végül 10 dlefka vaníliás cukorral az egé» 
szet gőzön folytonos -keverék közben felfőzzük 
sűrűre. — Balaton. A kívánt receptet nem ré-
gen közöltük. 

S-trommer Alice és Dragon János házassá-
got kötöttek 

C I T R O M O S A R C A P O L A S 
A citrom nedve és olaja TERMÉSZETES »C«-VITAMIN. Serkentőleg hat a vérkeringésre, emeli a 
bőr-mirigyek kiválasztását, ezáltal EZ összes bőrszépséghibák megjavulnak. Megóvja aa BIT ob Ort 
hidegtől, naptól, érdességtől. ráncosodástól. Az arcizom rugalmas lesz. ŰDIT FRISSÍT. T5rr. védve. 
OlTROM-kentcs, zsiros, éjjelre, nagy tubus P 3.— OITROM-olaj arctisztításra, nagy üveg P 3.50 

„ kenőcs, nedvdús, púder alá, nagy tub. P 2— „ ránctalanitó olaj, nagy üveg P 2*— 
„ kenőcs szeplő ellen, nagy tégely . . P 5.— „ szappan P — 
„ arcviz zsírosság, mitesszer ellen, n. tiv. P 2.— „ púder P — 

Vidéki szétküldés költségmegtakarításért, az ősszeg előzetes beküldését kérem (és 80 fill, portót). 
SCHADEK ANTALNfi kozmetikai intôzelte, IV., Yácl-utoa 9. L 3. ÍCorso moziház.) 



Jöjjön elsején! 
Vígjáték 3 felvonásban, 6 képben, 

írták: Békeffi István és Stella Adorján. 
Rendező: Vaszary János. 

A darab előadási joga kizárólag dr. Marton 
Sándor színpadi kiadóvállalatától, (Budapest, 
IV., Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az enge-
délynélktlll előadást szigorúan bünteti az 
1921. éri LIV. t.-c. Copyright 1987 by dr. 

Alexander Marton, Budapest. 
Szlnrekeíült ANDRÁ88YUTI SZINHÁIZBAN 

a kivetkező szereposztásban: 
Kató * . . Turay Ida 
Rozner bácsi Rátkai Márton 
Mária, Székely Lujza 
Péter Kertész Dezső 
Polgár Boross Géza 
Pólgárné Szaplonczay Sva 
Gyuri Vlzy Béla 
Bözsi Fehér Lili 
Feri Ssajbó Dezső 
Főpincér Pathos Ferenc 
Pincér Balassa János 
A cipő számlás Dávid Mihály 
A fiatalember Gonda József 
A "bútoros László Imre 

A droguistfusegéd, Maöiktirö&nö, Szobalány, Ruha-
tárostány, Végrehajtó, Munkás, Lakó, A postás. 
Törtéarik : Az 1. kép egy pesti lépcsőháziban; » S. 
kép Péter lakásán; 8. kép ugy&nott; 4. kép a 
Clarldge-éttereirfben; 6. kep a lépcsőházban; 

kép: Péter lakásán. Rátkai Márton «s Turay Ida 
(Angelo felv.) 

E L S Ő F E L V O N Á S 
1. köp 

Szín : Lépcsőház egy modern bérpalota III. 
emeletén. Minden új, csinos és tiszta. Modern, 
ízléses dísztelenség. Baloldalt Péter lakásának 
fehér, lakkozott ajtaja. Rajta kis kerek kémlelő 
ablakocska, a postaládikó rézjogú. nyílása és kis 
névtábla: Gömöry Péter. Az ajtó mellett, bal-
oldalt hátul a lefelé vezető lépcsőkar, amely el-
kanyarodik a lift fala mögé. És jobboldalt, 
szemben Péterével, ugyanolyan lakásajtó, levél-
szekrénnyel, ablakocskával és ugyanolyan kis 
névtábla : Polgár Jenő. Valahol egy ablaka is 
van a lépcsőháznak, amelyen besüt a világoskék 

tavaszi nap. 
(A szín egy pillanatig üres, az egyik lakásból 
rádió hallatszik és kísérteties búgással megy fel 
a lift. Egy lakó jön lefelé a lépcsőn, rosszkedvűen 
lapozgat egy reggeli újságban. A postás jön a 

lépcsőn felfelé.) 
Lakó (a lépések zajára felnéz az újságból. 

Kicsit aggódón a postáshoz, mikor elmegy mellette) • 

Feri (inas, abban a bizonyos ujjas mellényben, 
amelyben inasok takarítani szoktak, kinyitja az 
ajtót). 

Postás: Jóreggelt! Két levél.. . az egyik 
ajánlott... 

Feri (forgatja a két levelet) : Mindég két levél. 
Egy színes női és egy ajánlott, ügyvédi... 

Postás (könyvet ad át és tintaceruzát, az ujjai-
val benyálaz a könyvbe) : Itten kell aláírni... 

Feri : Rögtön. Beviszem a nagyságos úrnak. 
(El a lakásba.) 

Van valami levél... 
Postás (átnézi a kezében levő leveleket) : 

Landauer... nincs semmi kérem. 
Lakó (egy kicsit jobbkedvÜen megy lefelé a lép-

csőn és eltűnik). 
Postás (elővesz két levelet, becsönget Péter 

ajtaján). 

Bútoros (nagy, kövér ember, szuszogva jön tel 
""" áll, 

ijíaján.) 
özsl (ajtót nyit. Piszkos, nagyszájú pesti 

mindenes. Máris agresszíven) : Mi teccik? 
Bútoros i A bútor részletéért jöttemi Még 

most sem ismer meg? 
Bözsi : Ja persze! (bizonytalanul) Mindjárt 

megnézem... (el a lakosba, becsapja az ajtót.) 
Feri (vissza a baloldali lakásból, átadja a 

postásnak a könyvet) : Tessék... A viszont-
látásra. (Beteszi az ajtót.) 

Postás (szálutál és megy tovább, felfelé a 
lépcsőn.) 

Efly cseléd (szaladva jön le a lépcsőn, csattog 
a papucsa, pórázon kis kutyát visz, nagyon siet-
nek) : Na jól van, jól van, most már a kapuig 
csak kibírod? !... (eltűnnek.) 

P n l l á k S a r o l t a kozmetikai intézete £ * i s » f t 2 : 
E w l i W i ^ • ^ E E B m ^ E ^ ^ B s z é p s é g á p o l á s a a l e g m o d e r n e b b . 
Végleges v i l l anyos szőrtelení tés . „Miracle" szépségápo ló - sze rek . (Prospektus) T a n í t v á n y k i k é p z é s 

111• 



(A lift búg és megáll, a házmester kinyitja az 
ajtaját. Fiatalasszony száll ki a liftből, elegáns 
tenniszruhában, kezében rakett.) 

Tenniszruhás : (nagyon idegesen) : Melyik 
ajtó? 

.Házmester (Péter ajtajára mutat) : Az kérem! 
Tenniszruhás s Köszönöm. (Pénzt ad a ház-

mesternek. Péter ajtajához siet, csönget, többször, 
röviden.) 

(A házmester beteszi a liftajtót, a lift búgva 
leereszkedik.) 

Bözsi (kinyitja Polgárék lakásának ajtaját) : 
Nincs itthon senki! 

Tenniszruhás (ijedten hátranéz, aztán gyorsan 
visszafordul, a rakettet az arca elé tartja, újra 
csönget.) 

Feri (kinyitja Péter ajtaját, bizonytalanul) : 
Kezicsókolom... (A hölgy egy pillanat alatt 
eltűnik az ajtó mögött, az ajtó becsukódik.) 

Bútoros (nagyon dühös) : Ugy?... Szóval 
már megint nincsenek itthon!... Már megint 
hiába másztam fel ezt a három emeletet... 

Bözsi: Hát haggyon itt egy befizetési lapot!. 
Bútoros : Jó, ezt már ismerjük... Azt mondja 

meg nekem, hogy mikor jöjjek? 
Bözsi: Hát... elsején!... Ugy ebédidőben... 
Bútoros : Na j ól van!... De többet nem j övök!.. 

(Jegyez ceruzával a nyugtára.) Azt mondja meg 
a nagyságának, fiam! 

(Két fiatalember jön, a fiatalabbnál nagy 
csomag, papírba pakkolva. Bentről jöttek, a 
lépcsőn. Megállnak szerényen.) 

Bútoros : Mert ha én elsején is hiába jövök, 
az már perköltségbe fog kerülni... 

(Bentről női hang, élesen) : Bözsi!... Bözsi! 
Bútoros: És mondja meg a nagyságájának, 

hogyha nincs itthon, akkor ne kiabáljon!... 
Jónapot... (lemegy a lépcsőn.) 

Fiatalember : (közelebb lép Bözsihez, finoman) : 
Príma angol szövetünk van, kérem! 

Bözsi (dühösen) : Gratulálok!... (Be a lakásba, 
bevágja az ajtót.)! 

Fiatalember (grimasszal) : Szellemes! (Undor-
ral.) Trampli! (Becsönget Péter ajtaján.) 

Feri (kis szünet után nyit, kinéz) 
Fiatalember : Príma angol szövetem van 

kérem... Rendkívül jutányos... 
Feri : Köszönöm, most nem kell! (Be akarja 

tenni az ajtót.) 
Fiatalember: Pardon!... (A zsebéből veszi elő) 

Önműködő cigarettatárca, legújabb német szaba-
dalom, piros, sárga, kék kivitelben!... 

Feri : Köszönöm, nem dohányzom. 
Fiatalember: Ez egy ajándéktárgy, ingyen 

adjuk, csak a szabadalmat kell megfizetni. 
Kettő ötven ! 

Feri (becsukja az ajtót.) 
Fiatalember (becsönget a másik ajtón.) 
Lakó: Ki az? 
Fiatalember: Itt a príma angolszövet kérem... 
Lakó : Menjen a fenébe ! 
Kató (fiatal leány, a fején kis baszk-sapka, 

olcsó és kopott kis ruhát hord, a hóna alatt irat-
táska van. Komoly és hivatalos arckifejezéssel 
jön fel a lépcsőn, az irattáskából valami iratot 
keres elő. Azt megnézi, aztán körülnéz a lépcső-
házban. Polgárék ajtaja elé lép, a csengő felé 
emeli a kezét, de még nem mer csengetni, egy kicsit 
még igazit a sapkáján, egy kicsit megköszörüli a 
torkát, aztán nagy elhatározással megnyomja a 
yombot.) 

Bözsi (ajtót nyit, nézi Katót, még sose látta, 
nem tudja, barát vagy ellenségl) 

Kató (nagyon kedvesen) : Jónapot kívánok ! 
(Indul az ajtó felé.) 

Bözsi (még elállja az ajtót) : Jónapot... 
Mi teccik? ' 

Kató : A nagyságos asszonnyal szeretnék 
beszélni. (Be akar jutni.) 

Bözsi: Milyen ügyben? (Kicsit hátrál, de 
védi az ajtót.) 

Kató: Fontos ügyben... Csak egy percig 
fogok zavarni... Legyen szíves bejelenteni... 
Csak mondja, hogy Kató... (már bent van). 

Cseléd (jön fel a lépcsőn a kutyával, nagyon 
jó kedvűek): Jól van kiskutya, jól van!... 
Kap a kiskutya cukrot odafönn... Cukrot kap 
a jó kis kutva... (Felmennek.) 

Bözsi (kinyitja az ajtót és Katót tuszkolja 
dühösen kifelé) : Mondtam, hogy nincs itthon 
senki !... Alászolgája !... Jöjjön elsején !... Na... 
(még egy erélyes nyomás, Kató kint van, becsapja 
az ajtót.) 

Kató (kétségbeesve néz vissza a csukott ajtóra. 
Azután áll itt tehetetlenül az üres lépcsőházban. 
És lassan, nagyon elkeseredetten sírni kezd.) 

Rozner bácsi (jön fel a lépcsőn. Kis, kopott 
ember, nagy irattáskában kotorász, közben fütyül 
valamit. Maglátja Katót. Elhallgat és ijjedten 
nézi. Részvéttel) : Pardon, nagysád... Valami 
baj van, kisasszony? 

Kató (Polgárék ajtajára mutat, szipogva) : 
Számlával jöttem... 

Rozner: Kidobták? 
Kató : Igen. 
Rozner: És ezért sír, mert kidobták?,.. 

Na, akkor maga máma van először inkasszálni ! 
Kató: Először!.,. Tegnap vettek fel próba-

időre... És ma még sehol sem kaptam egy 
fillért se ! (Újra sír.) Nekem olyan pechem 
van!... Sehol sincs otthon senki! 

Rozner: Hát hogy jut eszébe egy ilyen 
kislánynak, hogy pénzbeszedő legyen? 

Kató : En már egy éve vagyok a Kollerits 
cégnél. Én írtam a felszólító-Teveleket. 

Rozner (legyint) : Nem ér az semmit ! 
Kató: Kollerits úr is azt mondta... Ezért 

mondott fel... Azt mondta : mit csináljak 
magával Katóka, én nem fizethetek egy feles-
leges alkalmazottat, nálam mindenki hitelbe 
vásárol, aztán mikor megy az inkasszáns, azt 
kidobják. És akkor jött ez az ötletem... Én 
Ismerem az összes vevőket az üzletből. Csupa 
elegáns fiatalemberek... Gondoltam, ezek köny-
nyebben dobnak ki egy kimondottan csúnya 
férfit, mint egy csinosnak mondott fiatal lányt. 
Hiszen nekem az összes kuncsaftok udvarolnak 
ott az üzletben. Megkínáltak cukorral... 

Rozner : Tessék? 
Kató : Sőt olyanok is voltak, akik bele-

sugdostak a fülembe, hogy így, meg, úgy, 
meg mért nem megyek fel egyszer a lakására. 
(Lassan újra elpityeredik.) Hát én ma már négy 
fiatalembernek akartam felmenni a lakására, 
egyiknél se engedtek be ! 

Rozner : Na, na, na... Nem pityeregni ! 
És nem kétségbeesni !... Minden foglalkozás 
nehéz, amíg az ember bele nem tanul... És ezt 
nem olyan nehéz megtanulni... Nincs benne 
semmi boszorkányság... (Mint egy tanár vagy 
bűvész a mutatvány előtt.) Figyeljen ide 1... 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
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Az ember először is megnyomja a csengőt... 
(Mintha csak az illusztráció kedvéért tenné, 
megnyomja a gombot Polgárék lakásán.) Most 
álljon egy kicsit arrébb, hogy ne lássa meg a 
cseléd, ha kinyitja az ajtót... 

Kató (félreáll és feszült figyelemmel vár. 
Kis szünet) : Nem jönnek ! 

Rozner : Na, de hál' Istennek, az ilyen éles 
csengőt nem lehet sokáig bírni idegekkel... 
(Hosszabban megnyomja a gombot) 

Kató (elragadtatva) : Gyönyörű !... És mondja 
...nem fél? 

Rozner: Á, dehogy... Miért?... Nézze... 
amíg maga idekint fél tőlük, azalatt ők odabent 
félnek magától. 

Postás (jön vissza, le a lépcsőn. Szalutál) : 
Jónapot Rozner úr. Én már nem tartozom. 
Hogy van? 

Rozner : Jól, köszönöm szépen. Na, hogy 
izük a cukor? 

Kató : Nagyon jól. 
Roner : Én mindig ezt eszem. Jó, olcsó és 

nagy darab. (Megnyomja a csengőt.) 
Bözsi (kinyitja az ajtót) : Mit csönget annyit, 

nem vagyok süket!... Mi teccik? 

Rozner : A Krón és Társától jöttem a 
részletért... 

Bözsi (ellenségesen) : Majd mingvárt meg-
nézem, hogy itthon vannak-e? (Indul.) 

Rozner: Csak hagyja, fiam I ... Minek most 
végigkutatni az egész kétszobahallt, hogy van-e 
itthon valaki?... Nincs itthon senkit Polgár 
úrék már híresek arról, hogyha számlával jön 
az ember, akkor nincsenek itthon... 

Bözsi (nagyon dühösen): Jaj, de jól tudja!... 
Hát a nagyságos asszony igenis itthon van, 
ha tudni akarja ! 

Rozner (már békítően) : Na jól van, hát már 
viccelni se lehet? Bár minden vevőnk olyan 
pontos, jól fizető lenne, mint a Polgár úrék ! 
Szóljon fiam a nagyságos asszonynak, hogy a 
Rozner bácsi van itt a részletért, meg egy 
üzenetet is hoztam a Krón úrtól... 

Bözsi (csöndesebben) : Jó, majd mingyárt 
szólok... Várjon addig! (Bemegy, beteszi az 
ajtót.) 

Kató (összecsapja a kezét) : Rozner bácsi !... 
Maga az inkasszánsok királya ! 

Rozner: Hát Istenem... Mindent lehet 

Szerelmes szivvel 
ideálját 

hiába várta 

Tragikus órák 
története 

»Mindenem megvolt, amire egy nő vágy-
hatik: pénz, ékszerek, drága toalettek, min-
den, — kivéve a szerelem. Luxushotelek-
ben éltem, de végtelentiil szerencsétlen és 
életunt voltam. Soha nem kérte meg a ke-
zemet senki, — és én tudtam, hogy miért: 
szörnyű volt az arcbőröm! Bőröm tele volt 
fekete pontocskákkal — mitesszerekkel — 
és kitágult pórusokkal. Sok mindent pró-
báltam meg, de nem használt. Egy ismert 
párizsi gyógyszerész tanácsára megpróbál-
tam a fehér, nem zsíros Tokaion krémet. 
Néhány nap múlva bőröm már üdébb és 
tisztább lett. Egy hét múlva, miután eltűn-
tek a kitágult pórusok és a fekete pontocs-
kák, bőröm fehér, lágy és bársonyos lett. 
Nem sokkal ezután szívem választottja el-
vett feleségül.« 

A fehér, nem zsíros Tokaion krém friss 
krémhabot és praedigerált oliva-olajat tar-

talmaz. Ezek az anyagok behatolnak a pó-
rusokba és szinte kihalásszák a fekete pon-
tocskákat, amelyeket szappan és víz nem 
tudna kioldani. A fehér Tokaion krém többi 
alkatrésze táplálja és megifjít ja a bőrt, 
megszűkíti a kitágult pórusokat és még a 

sötét, durva arcfbőrt is 
három nap alatt fehérré, 
üdévé és bársonyossá va-
rázsolja. Még éltesebb 
nők is elérhetik azt a 
friss és bájos arcbőrt, 
amelyre minden fiatal 
lány büszke lehetne. 
Visszakapja . pénzét, ha 
az utasítás szerinti hasz-
nálat nem hozná meg a 
joggal várható ered-
ményt. 

113• 



művészi tökélyre vinni! És izé... tudja... 
Katóka... ugyebár Katóka? 

Kató * Igen. 
Rozner: Tudja, Katóka..., ha az ember ért 

hozzá, akkor ez nem is olyan rossz mesterség I... 
Nekem gyönyörű háromszobás lakásom van... 
Hát persze, a berendezkedés még a jó időkből 
maradt... Én azelőtt önálló kereskedő voltam... 
szűcsüzletem volt a Régiposta-utcában... 
Rozner szűcs... Az egy fogalom volt a békében... 
na ja !... Az összes békebeli fogalmak tönkre-
mentek... De azért én tartom azt a lakást 1... 
És az én feleségem egy percig se érezte, hogy 
mi tönkrementünk... Neki azért nem kellett 
lemondania semmiről... (meghatottan) Semmiről 
a világon... Hálá Istennek... (lekopogja az ajtón). 

Bözsi (kinyitja az ajtót) : Mit kopog, mit 
kopog, jövök már ! A nagyságos asszony azt 
üzeni, hogy ő majd elintézi a dolgot, délután 
úgyis bemegy az üzletbe!,.. És beszélni nem 
tud magával, mert a fürdőkádban van ! 

Rozner : Hát mondja meg a nagyságos asz-
szonynak, hogy én megvárom, idekint. 

Bözsi (maró gúnnyal) : Nagyon fog örülni 
a nagyságos asszonyi... (Bemegy bevágja az 
ajtót.) 

Rozner: Miről is volt szó?... Ja igen... 
tudja, az én feleségem... merem állítani, kevés 
olyan szép nő van Pesten... Várjon, talán van 
egy kép... (előszedi tárcáját, kutat benne.) 
Igen..., de ezen nem lehet látni... (coikkert 
tesz az orrára.) Már egészen el van mosódva... 
(mutatja) hát azért ezen is... (6 is nézi.) Inkább 
csak az alakját lehet látni!... De életben 
az is jobb Î 

Kató (nézi) : Nagyon szép!... az arcát nem 
nagyon lehet kivenni..., de látszik, hogy nagyon 
szép lehet !... Az micsoda ott a kezében? 

Rozner ; Rekett ! Valódi angol tenisz-
rekett !... Nagyon szeret teniszezni ! 
Ilyenkor tavasszal minden délelőtt játszik... 
Most is lent van a pályán !... A legelőkelőbb 
teniszpályára j ár !... A Margitszigetre !... 
Tudja milyen társaság van ott? Hát például 
majdnem mindennap autón hozzák haza !... 
Hát képzelheti !... (Nézi a képet szomorúan.) 
Hát autót, ezt nem tudok venni neki ! (sóhajt) 
Szegénykém I... (elteszi a képet.) 

Kató (meghatottan) : Rozner bácsi... maga a 
legjobb férj a világon ! 

Rozner (hálásan) : Maga milyen szépeket 
mond nekem!... A legjobb férj, a legjobb 
inkasszáns I... Még csak azt kellene mondani, 
élt 52 évet és akkor egy kész partecédula ! 
(Nevet.) 

A cipőszámlás (nagyfüraén jön fel a lépcsőn, 
pedig sántít, az egyik cipőjének arasznyi vastag-
ságú a talpa) : Jónapot Rozner bácsi ! Szintén 
Polgár úrékhoz?...(Be akar csengetni.) 

Rozner: Hohohó!... Várni kell!... A nagy-
ságos asszony a fürdőkádban van 1 

A cipőszámlás: Ejha!... Ez igen!... Tizen-
kettőkor a fürdőkádban!... A férjét már fél-
nyolckor láttam a villamosmegállónál I Uram, 
azóta lohol pénz után!... Hogy a felesége úgy 
éljen, mint egy grófné!... Az a marha!... 

Kató (Roznerre néz, aki szivén találva hallgat. 
Sajnálja, csöndesen mondja) : Kérem szépen... 
azért még nem marha valaki, mert szereti a 
feleségét ! 

Kozmetikai.ós plasztikai sebészet 
mell- és hegplasztika, orr-, fülkorrekció, ránceltávolítás 

BATIZFALVY SZANATÓRIUMBÁN 
Budapest, VII., Aréna-út 82. Vilma klrálynő-út sarok 

Gpőszámlás: Ehhez ön nem ért, kérem.. 
Pardon ! Safranek !... Ez nem szeretet, 
kérem... Ez öntudatlan majmolása egy felsőbb 
társadalmi osztálynak !... Ez az oka a polgári 
proletáriátus egész gerinctelenségének... És ez 
a Polgárné ezért csalja meg fűvel-fával a férjét!... 

Kató (Roznerre néz) : Na de kérem... 
A cipőszámlás (tüzesen mint egy népszónok) : 

Mert mesterségesen egy felsőbb társadalmi 
osztályba jut és a saját férje már nem elég elő-
kelő neki... 

Rozner : Hagyjuk ezeket a politikai dolgokat, 
Safranek úr!... Es honnan tudja maga, hogy 
Polgárné megcsalja a férjét? Ott volt? 

A cipőszámlás : Majd éppen engem hívnak 
oda ! 

Rozner: Na látja!... Ez csak belebeszédek 
a levegőbe ! 

A cipőszámlás : Pardon, már egy szót sem 
szóltam ! (A másik ajtóra mutat.) Gömöry úr 
itthon van? 

Rozner (hűvösen) : Nem tudom. Még nem 
voltam nála ! 

Kató (a cipős kérdő gesztusára).: Én se !... 
nyomatékkal) őt utóljára hagyom ! 

Cipőszámlás : Hát ha megengedik, akkor én 
addig igénybe veszem. (Becsönget Péter ajtaján.) 
Azt például pozitív tudom, hogy Gömöry úr 
egy időben naponta virágot küldött Polgár-
nénak... Ezt az inkasszáns mesélte, aki jött 
folyton a virágüzletből ! 

Rozner : Mit tehet arról Polgárné, hogy 
Gömöry úr mindig szerelmes valakibe?... 
És akkor virágot vesz vagy bundát, vagy 
selyempongyolát... És két hét múlva az egész 
szerelemből nem marad semmi, csak a számlák ! 
Én is egy ilyen szerelmi emlék vagyok ! Három 
évvel ezelőtt egy kékrókát vett egy nőnek. 

Kató (ellenségesen) : És ezért nem tudja 
kifizetni a nyakkendőit? 

Gpőszámlás : (csenget.) 
Rozner: Pedig havi hatszáz fixe van!... 

Csekélység !... A Kozmosz építkezési vállalatnál ! 
Cipőszámlás : És be se jár rendesen az irodába! 

... Hiszen ha még be is járna, már régen igazgató 
lennel... Na ja!... A papa a főrészvényes a 
vállalatnál ! 

Feri (bentről): Mi tetszik? Várjon egy kicsit ! 
Gpőszámlás : Na ja ! Korrupció, protekcioniz-

mus... Szabotálás... 
Rozner : Éljen a titkos választójog ! 
Gpőszámlás (dühösen, hosszan megnyomja a 

csengőt). 
Feri (kinyitja az ajtót, az aranygombos inas-

kabát van rajta és fehér kesztyű. Kinéz) : Tessék... 
Gpőszámlás : Halló ! A belvárosi cipő-

szalontól hoztam a számlát. 
Feri : Majd szólni fogok a nagyságos úrnak. 

Sajnos most nincs itthon. 
Gpőszámlás : Hát szóval, mikor jöjjek a 

számlával? 
Feri : A legjobb elsején. Akkor szoktuk az 

ilyesmit elintézni. 
Gpőszámlás : Na jó ! (fenyegetőn) Hát elsején 

itt leszek ! 
Rozner : Ezt ne nézze ! Ettől ne tanuljon ! 
Kató : Nem szimpatikus. 
Feri: (finoman): Viszontlátásra. (Beteszi 

az ajtót..) 
Gpőszámlás : Nincs itthon? Soha nincs 

itthon ! (Morogva zsebreteszi a nyugtát.) 
Kató (kétségbeesve) : Szóval itt se fogok 

pénzt kapni ! 
Rozner : Na látja, ha Safranek úr kevesebbet 

politizálna, akkor talán jobban értene a mester-
ségéhez és tudná, hogy Gömöry Péter ma 
itthon van. 
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Cipőszámlás Î Itthon? 
Rozner : Itthon. 
Kató (örömmel) : Miből gondolja? 
Rozner : Abból, hogy egy inas nem szokott 

otthon egyedül fehér kesztyűbe járni... Sőt, 
ha mindent tudni akar Safranek úr, hát nő van 
nála J... Vagy legalább is nőt vár ! 

Kató (viccesen) : Talán engem 1... Megtudta, 
hogy jövök!... (nevet). 

Fiatalember (jön le a lépcsőn): Alászolgája, 
Rozner bácsi !... Nem akar venni egy ruhára 
való príma angolszövetet? 

Rozner : Nem! 
Fiatalember : Nézze ezt a szövetet, ezt az 

esést... nem vesz? 
Rozner : Nem ! Ha maga is vesz magának 

a Krón és társánál egy nercbundát ! 
Fiatalember : Ez nem gyűrődik. 
Kató : Ez nem gyűrődik? 
Fiatalember Î Na ja, ha erővel gyűri ! 
Cipőszámlás: Szabad? 
Fiatalember: Érdekli? 
Cipőszámlás : Nem ! 
Fiatalember : Ez nem megfelelő az úrnak? 

Valódi angol, bele van égetve... (Visszafordul.) 
Egy önműködő cigarettatárcát?... (Előveszi a 
zsebéből.) Legújabb szabadalom ! Piros, sárga 
és kék kivitelben... (kibontja a selyempapírból.) 
Itt barakjuk a cigarettát, egy nyomás és a 
cigaretták előjönnek ! Ajándéktárgy, ezt ingyen 
adjuk, csak a szabadalmat kell megfizetni. 
Kettő ötven ! 

Rozner (kezébe veszi) Mutassa ! (Katóhoz) 
Egészen csinos, nem? 

Kató : Nagyon praktikus ! 
Rozner : Hogy ez? 
Fiatalember : Három pengő a rendes ára, 

de Rozner bácsinak saját ár. Kettő ötven ! 
Rozner : Kettőt adok érte. 
Fiatalember : Ki van zárva ! 
Rozner : Egy ötven ! 
Fiatalember : Tessék ! Rendben van. (Át-

veszi a pénzt.) Köszönjük ! 
Rozner: Hohó!... A selyempapírt is! 
Fiatalember (gavallérosan) : Odaadjuk a 

selyempapíqf. is !... (odaadja.) Alászolgája, volt 
szerencsém. (El.) 

Rozner (bepakolja a selyempapírba a tárcát, 
zsebreteszi) : így ni ! (Katóhoz.) Hazaviszem 
a feleségemnek. 

Kató : Gyönyörű ajándék. 
Rozner: ó nagyon szereti az ilyesmit... 

Azt mondja a barátnőinek, hogy Bécsben vette... 
És kell is neki... Mária szenvedélyes dohányos ! 

Kató : Máriának hívják? Nagyon azép név ! 
Rozner: ő nem szereti!... Mindig kér, hogy 

Mérinek szólítsam. Hát Mérinek szólítom... 
(Nevet.) A legolcsóbb ajándék ! 

Cipőszámlás (dühösen) : Hát meddig kell még 
itt várni? 

Drogistasegéd (fehér kabátban, kalap nélkül 
szalad fel a lépcsőn) : Hűhó, mindnyájan a 
Polgár úrékhoz?... Pardon, én sietek!... 
(Tolakszik a csengőhöz.) 

Cipőszámlás : Mi is sietnénk, de a nagyságos 
asszony még a fürdőkádban ül... (Ebben a 
pillanatban nyílik Polgárék ajtaja.) 

Mind : Kézit csókolom ! 
Polgárné (kilép frissen, elegánsan, kosztümben, 

rókával. Hátraszól) : Az úrnak mondja meg, 
hogy én a Svábhegyen ebédelek!... 

Bözsi : Igenis, nagyságos asszony, kezit-
csókolom... (Beteszi az ajtót.) 

Polgárné (körülnéz) : Maguk mind énrám 
várnak?... Sajnos, én nálam nincs pénz..., 
jöjjenek olyankor, amikor itthon van a férjem. 
Jónapot ! (Lemegy a lépcsőn.) 

(Az inkasszánsok összenéznek. Kis szünet 
Mind : Kezitcsókolom ! 
Rozner (Katóhoz, kicsit szégyenkezve) : Na 

látja... még nekem se sikerül mindig! 
Drogistasegéd: És milyen elegáns volt !... 

Az a gyönyörű cipő ! 
Cipőszámlás : Az 65 pengő, uram !... (Mutatja 

a számlát.) És még egy fillért sem fizettek rá ! 
Rozner: És az a kosztüm!... Csekélység! 
Kató: Az is tőlünk van!... Férfiszabás. 

És két nadrág és hat férfiing... 375 pengő 
hátrálék... 

Cipőszámlás : És az ezüstróka a karján ! 
Rozner : 600 pengő !... Na de én bevasalom ! 
Kató (kéjjel szagol) : És milyen finom illat 

maradt utána ! 
Drogistasegéd: Avval is tartozik, kérem!... 

Chanel!... A legkisebb üveg 24 pengő!... 
(Mutatja a számlát, összenéznek. Aztán sóhajt.) 
Na majd holnap... Alászolgája. (Indul lefelé.) 

Cipőszámlás : Na, megyek én is. Viszont-
látásra. ( Biceg a drogistasegéd után.) Kollega 
úr merre megy? (Lemennek a lépcsőn.) 

Rozner (kis szünet után Katóhoz fordul) : 
Na és most hová? 

Kató a másik ajtóra mutat) : Gömöry úrhoz. 
Rozner (őszinte részvéttel) : Szegény kislány ! 
Kató (elszántan) : Ne féltsen, Rozner bácsi ! 

Itten én inkasszálni fogok! Kérem, ez a 
Gömöry Péter egyedül 1930 pengővel tartozik... 
Nekem az irodában kérem, havi 80 pengő 
fizetésem volt !... Az az 1930 nekem pont 
két évi fizetésem lett volna!... Ha Gömöry úr 
fizetett volna, akkor én még pont két évig 
írhatnám a jó meleg irodában a leveleket!... 
És nem kellene itt ácsorognom a lépcsőházban 
az ajtaja előtt!... De Gömöry úr nem fizet, 
mert mindenféle ajándékot vesz különböző 
nőknek!... (Nagyon elkeseredetten.) Az én 
fizetésemből kérem!... Hát most majd fizetni 
fog, garantálom ! 

Rozner : Az sose jó, ha ketten vannak egy-
szerre. Én most átadom magának Gömöry 
urat... Én majd jövök máskor..., majd később... 

Kató (boldogan): Nagyon köszönöm! (Már 
közeledik lassan Péter ajtajához.) Igazán nem is 
tudom, hogy háláljam meg... 

Rozner (nevet) : Majd ha egyszer jobban megy 
magának, vegyen a Krón és társánál egy bundát. 
Rám való hivatkozással. 

Kató (legyint): Hol van az még!... (Egyre 
izgatottabban nézi Péter ajtaját.) Hát. . . Isten 
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vele, Rozner bácsi ! Remélem, még fogom 
látni... 

Rozner: Hajjaj I... Mi még nagyon sok 
lépcsőházban fogunk találkozni!... Hát... sok 
szerencsét, Katóka!... Vagy, ahogy mi repülők 
szoktuk mondani : Hals und Beinbruch ! 
(Lemegy a lépcsőn.) 

Kató (gyorsan, izgatottan kinyitja az akta-
táskáját, kis tükröt vesz ki, belenéz;*7hegigazltja 
a haját, a sapkáját, aztán vissza a tükröt. Csenget. 
Kis szünet. Aztán nekifekszik a csengőnek, 
csönget, egyfolytában, végtelenül). 

(A szín sötét lesz. Csak a csengő szól.) 
Változás. 

2. kép 
Szín : Elegáns, modern úriszoba Péter lakásán-
Félig dolgozószoba : íróasztal, könyvespolc, telefoni 
félig mulató : kis házi bárpult, félig töltött poharak, 
dohányzóasztalka, gramofon. Látszik, hogy jelenleg 
a szoba mulatósarka van üzemben : az italok 
kirakva, félig szívott cigaretták füstölnek az 
asztalkán és a gramofon szól. De a zenén keresztül 
is hallani még a szünet nélkül berregő csengőt. 
Baloldalt az előszobába, jobbra a hálóba nyíló 
ajtó. A félig nyitott baloldali ajtóban áll Péter és 
óvatosan les ki az előszobába. A jobboldali ajtó 
most lassan nyílik, onnan Mária kukucskál ki 

rémülten. 
(Csegetés.) 

Mária (aki természetesen azonos a tenisz-
ruhás hölggyel, az izgalomtól remegve suttog) : 
Ki az? 

Péter (hátranéz, szintén suttogva) : Még nem 
tudom. (Csengetés.) Biztosan valami ügynök!... 
(Csengetés.) Vagy koldus... (Csengetés.) Azok 
csengetnek ilyen szemtelenül !... (Csengetés.) 
Semmi!... Az inas elküldi!... Szigorúan meg-
hagytam : nem vagyok itthon ! (Csengetés.) 

Mária : Nézze meg, ki az? ! 
Péter (hallgatózik, aztán hátraint, súgva): 

Már el is ment! (Nagyot fuj.) Na... 
Mária (suttogva) : Kérdezze meg, ki volt az? 
Péter : Azonnal ! (Kiszól az ajtón.) Feri ! 
Feri (megjelenik a bal ajtóban) : Tessék ! 
Péter: Ki volt az? 
Feri : Nem is kérdeztem. Azt hiszem, valami 

számla. Mondtam, hogy a nagyságos úr nincs 
itthon. Nem hitte el. 

Mária : Rémes. 
Péter : És maga? 
Feri (legyint) : Betettem az ajtót. El van 

intézve. 
Péter : Na jó. Hát csak senkit be nem engedni. 

Érti? 
Feri : Hogyne, kérem. (El.) 
Péter (Mária felé) : Na látja... 
Mária (lassan kijön az ajtó mögül) : Hát ez 

egy kicsit túl izgalmas nekem !... Nagyon szép, 
nagyon romantikus, csak idegsokkot kap az 
ember!. . . (Nagyot fuj, leül.) 

Péter (mellé ül, a kezét simogatja) : Da hát 
mondja, drága Méri, mitől fél?... Már túl van 
minden veszélyen!... Már bejött a kapun, 
már feljött a liften, már becsengetett az ajtón... 
Most itt ül nálam, az inas őrzi az előszobát... 
Hát mi lehet?... A férje nyugodtan ül a belvárosi 
szűcs üzletében és abban a tudatban, hogy 
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maga vidáman teniszezik a Margitszigeten... 
Mária : Ne haragudjon, de én tényleg most 

vagyok először egy fiatalember lakásán... 
Talí in idővel meg fogom szokni, de egyelőre 
egv kicsit ideges vagyok ! 

Péter: Majd elmúlik. 
(Hosszú, éles csengetés.) 
Mária (felugrik) : Hát ezt nem lehet kibírni !... 

(Menekülni akar a jobbajtó felé.) 
Péter (elkapja a kezét) : De hát mitől fél? 

Értse meg, hogy ide ném jöhet be senki!... 
Mária : Nem, Nem ! Vigyázzon összegyűri 

a ruhámat. 
Péter: Hát vegyük le! 
Mária : Nem, azt nem lehet ! 
Péter: Miért nem lehet? 
Mária : Nincs alatta semmi. 
Péter: Hát akkor pláne! 
Mária : Nem, nem ! 
Péter: Ugyan ne gyerekeskedjék... 
Mária : Nézze meg, ki csönget ! 
Péter : A csengővel nem törődünk ! Legyen 

nyugodt, nem a férje ! 
Mária : Ki tudja, talán egy másik nő jött ! 
Péter : De Méri... hát hogy mondhat ilyet !... 

Azt tudom, hogy rossz hírem van... Azaz 
nem is nekem... inkább a lakásomnak... egy 
rosszhírű lakás tulajdonosa vagyok... 

Mária : Nézze Péter, engem a maga sötét 
múltja nem érdekel... Arra esküdjön meg, 
hogy amíg én... amíg velem tart... addig senki ! 

Péter: Hát hogy képzel ilyet, Méri t... Én 
esküszöm... 

(Csengetés.) 
Mária : Jó, ez nekem elég 1... És amint látja, 

már kezdem a csengőt is megszokni ! Vigyázzon, 
összegyűri a ruhámat ! 

Péter : Hát vegyük le ! 
Mária : Nem, azt nem lehet ! 
(Kopognak az ajtón.) 
Feri (kint) : Ne tessék bemenni ! 
Kató: Ugyan kérem, hagyjon! (Be.) 
Péter: Mi az? 
Feri : Kérem, erőszakkal bejött ! 
Péter: Mi tetszik? 
Kató : A Kollerits cégtől jöttem a számlával 1 
Péter : Hagyja kérem, eressze el ! Mi az, 

kérem ! 
Kató (határozottabban) : A Kollerits cégtől 

jöttem a számlával. 
Mária (gyanakvón dugja ki a fejét az ajtó mögül 

a lányt akarja látni). 
Kató (meglátja Máriát, illedelmesen) : Oh 

pardon!... Kisztihand ! 
Mária (zavartan) : Jónapot... (Lassan kijön 

az ajtó mögül.) Csak tessék, én nem zavarok... 
(Leül a bárpult mellé.) 

Péter (derűsen és fölényesen Katóhoz) : Na jól 
van drágám... hát most nem tudok fizetni 
magának, jöjjön majd szépen ide elsején... 

Kató (nagyon szerényen) : Elsejéig nem vár-
hatunk kérem, az még négy hét!... (Miközben 
írást vesz ki az aktatáskából.) Már 1930 pengőt 
tesz ki a számla. És két hónapja nem történt 
fizetés... 

Péter (kicsit kevésbbé derűsen) : Jó, jó, ezt 
tudom... És máskor ne rohanjon be, mint egy 
őrült... Ilyeneket nem lehet csinálni! 

Kató (szelíden) : Jaj, bocsánatot kérek... 
de be akartam jutni... 

Péter (megbocsát) ; Na jól van !... Hát mondja 
meg a Kollerits úrnak, hogy én majd holnap 
délután bemegyek az üzletbe... 

Kató : Sokkal jobb lenne, ha most tetszene 
fizetni. Mert holnap délután nem tetszik be-
menni az üzletbe. El tetszik felejteni. 

Mária (cigarettára gyújtott, most a karóráját 
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nézte és kicsit idegesen) : Na.., intézzék már el ! 
Péter (kezd dühös lenni) : Egyáltalán... 

honnan tudja maga, hogy én itthon vagyok? 
Kató : Hogy fehér kesztyű volt az inason. 

Gondoltam, csak nem ül így egyedül a lakásban? 
Fehér kesztyűvel? — a kezén? 

.Mária (nevet) : Ez remek ! Gratulálok ! 
Kató (mosolyog) : Köszönöm szépen... 
Péter (ismét derűs) ;. Ez tényleg jó... Hát 

hallgasson ide drágám I Most hagyjon nekem 
itt szépen egy... 

Kató (gyorsan) Befizetési lap nincs nálam !... 
És úgyis el tetszene felejteni feladni ! 

Péter: Hát mit csináljak, fiam... erre most 
nincs pénz nálam... 

Kató: Hm... hm... 
Márta (a karóráját nézi és sürgetőenNekem 

már nem sok időm van !... Hát ha beszélni akar 
velem... (Int, hogy küldje el.) 

Péter (kedvesen Katóhoz) : Hát most menjen, 
drágám, nekem vendégem... vendégeim vannak 
...és most nincs is időm, se pénzem... Jöjjön 
majd máskor... (Búcsút int.) Isten vele, fiam... 

Kató (áll. Kis szünet után, csendesen, de hatá-
rozottan) : Jónapot kívánok, de én addig nem 
mehetek el innen, amíg nem tetszik fizetni t 

(Péter és Mária összenéznek.) 
Mária (nevet) : Hát ez óriási ! 
Péter (dühös) : Hogyhogy nem mehet el?... 

Mi az, hogy nem mehet el?... 
Kató : 1930 pengő a hátrálék kérem ! 
Péter: Jó, ezt már hallottam! Alászolgája... 
Kató : És két hónap óta nem lett befizetés 

eszközölve... 
Mária (közbelép. Odamegy Katóhoz és kedves 

leereszkedéssel) : Nézze drágám... ezt majd 
Gömöry úr el fogja intézni... Most hagyjon 
minket... nagyon fontos dolgunk van... (Szünet.) 
Na, pá szívem. 

Kató: Pá! 
Péter: Na, mi lesz? 
Kató : Én nem megyek, amíg nem tetszik 

fizetni... 
Péter (összecsapja a kezét) : Hát én még 

ilyet nem hallottam I 
Mária (idegesen) : Egy kicsit kedélytelen a 

dolog!... Talán majd en fogok elmenni... 
Péter: Ugyan, dehogy... ő rögtön el fog 

menni... (Katóhoz.) Idehallgasson!... Jöjjön 
holnap reggel!... Rendben van? 

Kató: Nem, kérem... Én nem megyek el 
addig... 

Péter (nevet dühében) : Hát maradjon itt !... 
Ha olyan jól érzi magát... Én tőlem itt állhat 
napokig!... (Máriához.) Mi szépen le fogunk 
ülni... (A bár mellett egy székre ülteti, leül vele 
szemben)... és észre sem fogjuk venni... Szép 
nyugodtan beszélgetünk tovább... mintha mi 
sem történt volna... 

Mária (nevet) ; Hát nézze... A csengőt még 
valahogy meg tudtam szokni, de azt, hogy az 
inkasszáns van a szobában... 

(Idegesen cigarettára gyújt, elkomolyodik.) 
Péter : Ne féljen, nagyon gyorsan meg fogja 

unni!... Parancsol zenét? 
Mária: Igen, az jó lesz, (Péter bekapcsolja 

a gramofont.) 
Kató: De szép.!... 
Mária : Zárja el kérem. 
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Péter : Milyen aranyos ruhája van. 
Kató : Nem szép. 
Péter (hátra néz) : Ez mégis csak a leg-

nagyobb szemtelenség. 
Mária : Igen. (Szünet.) Gyönyörű a nyak-

kendője. 
Kató : Tizenhat pengő, kérem. 
Péter (dühösen) : Na!... Na 1 Belebeszélni 

aztán nem lehet ! 
Kató : Csak mondom, hogy a legjobb minőség 

... Gömöry úr mindig a legjobb minőséget 
veszi... Gömöry úr a legjobb vevő... (Szünet.) 
De a legrosszabb fizető. 

Péter: Na elégi... Feri! Feri! 
Feri (Be.) 
Péter : Vezesse ki a hölgyet ! 
Feri : Tessék kérem kimenni ! 
Kató : Ne nyúljon hozzám, mert pofon-

vágom ! 
Feri: Azt szeretném látni!... Hallja, én 

rendőrt hívok ! 
Kató : Csak hívjon rendőrt, az majd felír 

engem és a tanukat is... 
Mária : Az Istenért, ne csináljon botrányt ! 
Péter: Rendben van!... Itt van a pénze... 

(Kotor a tárcájában.) Itt van... Itt van huszon-
három pengő... (Átadja.) 

Kató (elteszi a pénzt a táskájába, aztán nyugod-
tan) : Köszönöm szépen ! 

Péter: Na? 
Kató: Ez kevés, kérem... 
Péter (rámered. Dühös megvetéssel) : Zsaroló ! .. 

Mondja Feri, mennyi pénz van magánál? 
Feri (előveszi a pénztárcáját, számol) : Valami 

tizenkét pengő... és apró... 
Péter: Adja Ide... (Elveszi.) Köszönöm, el-

mehet ! 
Feri (bambán) : Igenis. (Kitámolyog.) 
Péter (odaadja a pénzt) : Itt van még tizen-

kettő. összesen kapott harminötöt. 
Kató (elteszi a pénzt. Szelíden) : Köszönöm. 
Péter: Na? 
Kató : Még hiányzik százhatvan ! 
Péter (megdöbbenve) : Miből? 
Kató : A részletből... Legalább tíz százalékot 

kell kapnom 1 És 1930 a számla ! 
Péter: Hát annyit nem tudok adni... 
Kató : Akkor még várok. 
Péter (valami rémeset akar mondani neki, de 

lenyeli, legyint és Máriához lép) : Mit töltsek? 
Édeset, vagy erőset? 

Mária : Csak édeset iszom. Köszönöm. 
Kató : Édes. 
Mária: Hát idehallgasson, Péter... Holnap 

délelőtt majd találkozunk lent a pályán és 
akkor megbeszéljük, hogy... 

Péter: Semmi programcsinálás holnapra... 
Még itt bőven lesz időnk, hogy mindent szépen 
négyszemközt megbeszéljünk. 

Kató (csöndesen) : Meg tetszik engedni, 
hogy leüljek?... Borzasztó, hogy mennyi lépcsőt 
másztam már máma !... (Leül.) Ez a legrosszabb 
a pénzbeszedői pályán... Ez a rengeteg lépcső... 
Három emelet, öt emelet... Liften nem lehet, 
mert arra rámenne az egész jövedelem... 
Hát mássza az ember gyalog a lépcsőket... 
És legtöbbször hiába!... Hajjaj!... (Nagyot 
sóhajt maga elé.) 
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Mária (nagyon elkomolyodva nézi. Aztán maga 
elé a levegőbe. Ideges. Hirtelen felugrik) : Hát én 
most megyek haza I 

Péter : Nem, dehogy I... Kérem, ne menjen !... 
Hát mégis csak nevetséges... Na, most majd 
elintézem a dolgot. 

Kató :. 11-42-03. 
Péter : Micsoda? 
Kató : Kollerits telefónszáma. 
Péter (gyorsan lapoz a telefonkönyvben) : Majd 

én elintézem 1 ( Becsapja a könyvet, tárcsáz.) 
Halló ! 

Kató : Feltétlen bent vannak ilyenkor ! 
Péter: Kollerits?... Kollerits urat kérem 1... 

Halló! Kollerits úr?... (Kis szünet.) Halló... 
itt Gömöry. Kérem, én fel vagyok háborodva I... 
Itt van nálam az inkasszánsnője... és azt mondja, 
addig nem megy el, amíg nem fizetek!... 
Nekem vendégem van kérem és itt ül a szobám-
ban!... Hát ez mégis sok!... Valamit adtam, 
de azt mondja, az kevés !... És nem megy el !... 
Hát ez egyszerűen zsarolás... És magánlaksértés 
...Igen... igen... Ugy van! Nagyon helyes!... 
Igen!... Hat kérem, mondja meg neki, rögtön 
átadom a kagylót... (Kató kezébe adja a kagylót.) 
Fogja ! 

Kató (feláll és a kagylóba) : Halló !... Alá-
szolgája, főnök úr... Igen, Kató... igen... igen... 
igenis... Köszönöm szépen... (Meghajol.) Alá-
szolgája főnök úr ! (Leteszi a kagylót, leül.) 

Péter (bámulva) : Na mi az?... Hát mit 
mondott magának Kollerits? 

Kató : Kérem, én úgy szerződtem inkasz-
szánsnak, hogy nem kapok fix fizetést, csak 
öt százalékot az inkasszált összegből... 

Péter: Nem azt kérdeztem... Azt kérdeztem, 
mit mondott Kollerits?... 

Kató : Azt mondta, mától fogva kapok húsz 
pengő fixet Is! Pullóver lesz... 

Mária (veszi a kalapját) : Hagyjon Péter, 
most már komolyan megyek ! (Mosolyogva.) 
Ugy látszik, a sors azt akarta, hogy így menjek 
el... 

Péter: Dehogy azt akarta!... Akkor mért 
akarta a sors, hogy feljöjjön?... Egy pillanat !... 
(Katóhoz.) Hallgasson ide, kisasszony!... Hát 
most már komolyan... 

Kató : Kérem, figyelek. 
Péter: Én tudom, nálam már volt egy-két 

inkasszáns... Hát így nem lehet inkasszálni... 
Az inkasszáns jön, ha nem kap pénzt, elmegy !... 
A többi az ügyvéd dolga!... De ez közönséges 
zsarolás... Ezért lecsuknák... Hol tanulta ezt? 

Kató : Kötődében. 
Péter : Nem ezt, a zsarolást ! 
Kató : A legjobb helyen, kérem. Itt a lépcső-

házban megismerkedtem egy bácsival... O az 
inkasszánsok királya... A Krón és társának a 
pénzbeszedője. 

Mária (rémülten rámered) ; A Krón és tár-
sának a... . 

Kató : Képzelem, mennyivel tartozik neki ! 
Mária (nyugalmat erőszakolva) : Itt a lépcső-

házban találkoztak? 
Kató : Igen... itt, az ajtó előtt. 

Mária (nekidől a bárpultnak, nyöszörgőn) : 
Péter... töltsön kérem... 

Péter (már tudja) : Édeset... 
Mária: Nem. Erősét... 
Kató : Látta, hogy kezdő vagyok, hát 

tanított... Addig csengetni, míg be nem enged-
nek... És el nem menni, amíg nem fizetnek!... 
Még azt is mondta, hogy Gömöry úr itthon van ! 

Péter : Hát nem onnan tudta, hogy fehér 
kesztyű van az inason? 

Kató : Nem én tudtam onnan... ő tudta 
onnan... És ő mondta nekem... Sőt. Azt Is 
mondta, hogy Gömöry úrnak vendége van... 
Hölgy!... 0 mindent tud! 

Maria (az ájuláshoz közel) : Nekem... nekem 
most tényleg mennem kell. (Katóhoz.) Mondja... 
az a pénzbeszedő... itt van még?... Itt a lépcső-
házban? 

Kató:" Nem. Előbb ő is Ide akart jönni a 
Gömöry úrhoz... De aztán megsajnált és átadta 
nekem Gömöry urat... Azt mondta, elmegy, 
de rögtön visszajön. 

Mária (kapkodva szedi a holmiját) : Hát én 
most megyek. Hol van a...ja itt van... hát 
akkor holnap... 

Péter: Hát miért siet?... Ilyen egyszerre... 
Hát egy percig várjon még. 

Mária: Nem... ne... Ne tartóztasson... 
megyek. Viszontlátásra. Majd holnap... Viszont-
látásra... A kesztyűm... ja, nem volt!... 
(Kirohan.) 

Péter (bámulva néz utána. Szünet. Aztán 
Katóra néz. Már nem is dühösen. Inkább bambán): 
Na, ezt jól megcsináltál... 

Kató (6 is Mária után néz, mintha most 
értené meg) : Jaj... úgylátszik, én itten zavartam! 

Péter (nézi. Elmosolyodik) : Hát ekkora 
szemtelenség... ez már mulatságos... 

Kató (feláll, kis szünet) : Hát tessék ideadni 
a 160 pengőt. Nekem máma még nagyon sok 
helyre kell mennem!... 

Péter : Hát hányszor mondjam, hogy nincs 
pénzem? 

Kató : Tényleg nincs? 
Péter: Miért nem hiszi el? 
Kató (sóhajt) : Egy inkasszánshoz senki se 

őszinte... 
Péter (nevet) : Hát becsületszavamra, nincs 

vasam se ! 
ató (csóválja a fejét) : Pedig 600 pengő 

fizetése van havonta... 
Péter: Azt is tudja? 
Kató : Hatszáz pengőből egy nagy család 

megélhet... De nagyszerűen!... Ajjaj!... Még 
bankba is kell tenni belőle. 

Péter: Hát mit csináljak?... Nekem csak 
adósságom van ! 

Kató: Hát persze!... Mert szétdobálja 
mindenféle nőkre ! 

Péter : Ezt honnan veszi? 
Kató : Beszélik a lépcsőházban ! 
Péter (nézi Katót) : Nahát, ez óriási !... Hogy 

hívják? 
Kató: Kollerits úridivat. Balázs Kató. 
Péter: Kató? 
Kató (meghajol) : Isten vele. 
Péter: Na mi az?... Hát mégis elmegy? 
Kató : Nincs ennek értelme. Hát ha egyszer 

tényleg nincs pénze... 
Péter : Na !... Éppen azért kellene maradnia I 

Azt mondta, addig nem megy el, amíg nem 
fizetek ! 

Kató : Addig nem tudok maradni 1... (Viccel.) 
Nem hoztam magammal hálóinget. 

Péter : Majd én adok. 

földi 
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Kató s Nem lehet. Fogkefém sincs. Alá-
szolgája!... (Indul.) 

Péter : Hát nem is mondja, hogy mikor 
fog jönni? 

Kató s Hogyne 1 Hogy tudja, mikor ne 
legyen itthoni... 

Péter: Ezt kikérem magamnak!,.. Mondja 
meg, hogy mikor jön és én itthon leszek... Sőt ! .. 
Várni fogom 1 

Kató: Hát majd elsején jövök. 
Péter : De hiszen az még négy hét ! Jöjjön 

holnap... 
Kató (gyanakvón) : Ne tessék viccelni... 
Péter: Nem. Komolyan 1... Holnap... de 

ne ilyenkor. Délután. Mondjuk délután ötkor. 
Kató (a számlára írja) : Szóval holnap dél-

után ötkor. 
Péter : IJgy van !... És akkor majd kibékülünk 

egymással. (Kezet fog.) Viszontlátásra, Kató ! 
Délután öt. 

Kató: Viszontlátásra! (Indul, nem érti a, 
dolgot. Az ajtóban megfordul.) De biztos, hogy 
itthon lesz? 

Péter (nevet) ; Egész biztos... 
Kató : Na jó.. . (Nyitja az ajtót, visszaszól.) 

Mert ellenkező esetben árverezünk !... Alá-
szolgája ! 

Peter (nevetve néz utána, Aztán a bárpulthoz 
megy, iszik valamit, elindítja a gramofont. 
Kint hosszú csengetés. Várakozón néz az ajtó 
felé.) 

• Feri (benyit) : A Krón és társától hoztak 
számlát« • « 

Péter (gondolkozás nélkül): Küldje e l -
jöjjön elsején! 

(Függöny) 

M Á S O D I K F E L V O N Á S 
3. kép 

(A szín ugyanaz, mint az előbb : az úriszoba. 
A változás : a falba épített kis bár ajtaja betéve, 
a gramofon lezárva, egy sarokban. Az ablakon, 
amelyen besütött a nap, most csurog az eső. 
A szoba közepén kis asztal, törülközővel letakarva, 
rajta egy csésze melegvíz és manikűr szerszámok. 
Péter az asztalka mellett ül házikabátban, vele 
szemben ül a manikürkisasszony. Péter a körmeit 
nézi a készen levő kezén, a manikűrös kisasszony 
Pétert nézi és közben teljes erővel dörzsöli szarvas-

bőrrel PÜer méísik kezét.) 
Péter (elrántja a kezét): Vvvvt... Fáj!. . . 
Manikűrös (megnézi a kezet és gyorsan meg-

törli a törülközővel) : Pedig már nem vérzik... 
Péter : Most nem a vágás fáj, most a dör-

zsölés fáj !... Mindig éppen az fáj, amit éppen 
csinál ! 

Manikűrös (fújja a körmöt) : Azért dör-. 
zsölöm ennyire, mert akkor tartósabb a fényezés 
A bevágás is csak azért volt, mert nagyon szépen 
ki akartam vágni... Én igazán az egész szivemet 
beleadom a Gömöry úr körmeibe ! 

Péter: Látja fiam, ez a hiba!... Ha egy nő 
valamit szívvel csinál, ebből csak baj van 1 

Manikűr ős (szomorúan) : Hát köszönöm 
szépen... Készen vagyunk. 

Péter (feláll, a körmeit nézi) : Hát mennyi az? 
Manikűrös (feláll, kis neszeszerbe rakosgatja 

a szerszámait) : Egyhúsz... és a villamos-
költség, mert esik az eső... 

Péter : Az egy hatvan, egy a magáé, az 
kettőhatvan... (Bizonytalanul.) Tud száz 
pengőből visszaadni? 

Manikűrös : Dehogy tudok, kérem !... össze-
sen talán van három pengőm. 

Péter (most már nyugodtan húz elő egy tízest) : 
Szóval tízből nem tud visszaadni? 

Manikűrös : Semmiből se, kérem ! 
Péter (elteszi a tízest) : Hát mit csináljunk?... 

Talán most én megmanikűrözöm magát és 
kvittek yagyunk, jó? 

Manikűrös (nevet): Ugyan!... Hát majd 
tetszik fizetni legközelebb. 

Péter: Na jól... Hát akkor jöjjön mához 
egy hétre !... Megint úgy délután... 

Manikűrös : Igenis. (Pakkol, a törülközőt 
hajtogatja össze). 

Péter (nézi) : Hát most hova siet?... Nem 
akarna inni egy kis izét? Valami likőrt? 

Manikűrös (zavarban, bizonytalanul) : Én. . . 
ötre a Podmaniczky-utcába vagyok híva... 

Péter (hirtelen eszébe jut) : ötre?... És most 
hány óra- van? 

Manikűrös (karóráját nézi) : Háromnegyed 
öt.. . (Szeretne maradni.) Ugyan ott nem baj, 
ha elkések... 

Péter (gyorsan) : Igen, csak ötre nekem is 
van valami... ajjaj, még nem is borotválkoztam ! 
Feri ! 

Manikűrös (szomorúan veszi a csészét az 
asztalkáról) : Hova szabad kérem öntenem a 
vizet? 

Péter: A fürdőszobába... (A háló ajtóra 
mutat.) Erre... 

Manikűrös (el a csészével). 
Feri (jön a fürdőszoba felől) : Parancsol? 
Péter : Feri kérem, nyissa ki a bárszekrényt, 

rakja ki az üvegeket, poharakat... készítsen be 
szendvicset, teasüteményt. 

Manikűrös (visszajön) : Hát akkor... (Körül-
néz.) Ja, a holmim az előszobában van ! Viszont-
látásra ! 

Péter : Viszontlátásra !... (Ferihez.) A gramo-
font is készítse elő... Az új lemezeket! 

Manikűrös (az ajtóban) : Szóval mához egy 
hétre... 

Péter : Mához egy hétre... (Ferihez.) Hozasson 
pár minyont a cukrászdából... Én most megyek . 
beretválkozni... 

Manikűrös: Ugy körülbelül négy órakor... 
Péter: Pont négykor... (Ferihez.) Ha még 

a fürdőszobában lennék, amikor jön... 
Manikűrös (szomorú sóhajjal) : Viszontlátásra! 

(El.) 
Péter: Pá! (Ferihez.) Szóval, ha közben 

jönne leülteti, megkínálja itallal, cigarettával, 
feltesz egy grammofonlemezt... szóval... maga 
már tudja ! 

HAIDEKKER-BOLT 
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Feri Î Hogyne... (Már nyitja a bárt.) Csak 
tessék nyugodtan borotválkozni... (Rakosgat.) 
A nagyságos asszony tog jönni, aki tegnap volt? 

Péter (nevet): Nem, fiam!... Maga nevetni 
fogl... Én máma egy inkasszánst várok. 
(Elsiet a hálószoba ajtón.) 

Feri (utána bámul, aztán vállat von, kirakja 
az üvegeket, poharakat, a manikűrnél használt 
asztalkára teszi a grammofont, kimegy, szendvicses, 
tálakat hoz be, körülnéz, a telefonhoz lép, tárcsáz, 
vár, leteszi a kagylót, beszól a hálószoba ajtón) 
A telefonszámlát be kell fizetni... Már ki van 
kapcsolva ! (Beteszi az ajtót.) 

(Csöngetnek.) 
Feri (nyugodtan a grammofonhoz lép. elindítja. 

Fehér kesztyűt vesz elő zsebéből, felhúzza. Kint 
hosszú, éles csengetés. Kimegy. Kis szünet. 
A grammofon szól. Lágy és erotikus zene). 

Feri (megjelenik az ajtóban és befelé mutatva) : 
Tessék parancsolni ! 

Rozner (zavartan, félve belép. Vacak impregnált 
kabát van rajta, aktatáska a hóna alatt, kezében 
egy vizes kalap és csöpögő ernyő. Az arcán valami 
rémült, bamba csodálkozás. Hebegve) : Én? . . . 
Köszönöm szépen... Hát én most nem értem, 
kérem... (Gyanakvón) : Gömöry úr itthon van? 

Feri: Hát hogyne... Csak borotválkozik. 
Egy pillanat... 

Rozner (forog a kalapjával és esernyőjével). 
Feri : Majd én kiviszem az előszobába. 
Rozner : Nem kérem, majd én magam. 
Feri : Már türelmetlenül várja Gömöry úr. 
Rozner s Ezt nem értem. (Bámulva körülnéz. 

A kikészített italokat és tálakat nézi, aztán a 
lágyan zenélő grammofont, aztán a fejéhez kap, 
mint aki attól fél, hogy megbolondult.) 

Feri (visszajön és egu karosszékre mutat) : 
Tessék addig helyet foglalni. 

Rozner (ránéz) : Köszönöm szépen. (Leül.) 
Feri : Parancsol egy párnát? Tessék rá-

gyújtani ! 
Rozner: Én nem dohányzom. Majd a 

feleségemnek hazaviszek egyet. 
Feri : Tessék venni bátran ! Milyen italt 

parancsol? Édeset, vagy erőset? 
Rozner: Muszáj? 
Feri : Muszáj. 
Rozner: Hát mondjuk, édeset... De csak 

egészen picit... (Miközben Feri tölt.) Mondja, 
kedves inas úr... De egészen őszintén... Mért 
fogadnak engem itt máma úgy, mint egy 
kellemes és ritka vendéget?... Ugy, mint egy 
csinos hölgyet...? 

Feri: Nekem fogalmam sincs, kérem... 
Nekem Gömöry úr így hagyta meg. (Elteszi 
a poharakat.) 

Hozner : Hát én ezt nem értem. 
Feri (határozottan) : Én sem ! 
Rozner : Itt valami nem stimmel !... (Iszik.) 

Hát az már biztos, hogy pénzt nem fogok kapni... 
Feri : Nem lehet tudni ! 
Rozner (szünet után, nevetni kezd) : Én egyszer 

éjjel azt álmodtam,hogy egy félnél így fogadtak... 
foglaljon helyet... gyújtson rá... Akkor a 
feleségem fellármázott, hogy ne röhögjek 
hangosan, hagyjam aludni... Itt valami nem 
stimmel ! 

Feri (a grammofont húzta fel, leveszi a lemezt) : 
Tegyük fel a másik oldalát? 

Rozner (vállat von) : Tegyük fel. 
Péter (egy kicsit kinyitja a hálószoba ajtaját 

és a résen keresztül kedvesen kiszól) : Ha l ló ! 

Már csak egy pillanat ! 
Rozner (feláll és udvariasan hajlong az ajtó 

felé) : Csak tessék kérem, én ráérek ! 
Péter (megdöbbent hangja) : Mi az?... Hát 

ki van i t t? . . . (Kinyitja az ajtót és kinéz. Az arca 
beszappanozva, kezében borotvapamacs, meglátja 
Roznert, bámul): Maga???! 

Rozner (legyint) : Én mindjárt tudtam, 
hogy tévedés. 

Péter (Ferihez) : Hát mondja, maga szeren-
csétlen... 

Feri (egy gesztus, hogy nem tehet róla): Azt 
tetszett mondani, hogy egy inkasszánst tetszik 
várni... 

Péter (Roznerre néz, aztán harsogó nevetésben 
tör ki) : Hát ez gyönyörű ! 

Feri (vállat von): Nekem azt tetszett mondani... 
Rozner (legyint) : Én mindjárt tudtam... 
Péter (mikor végre beszélni tud, Roznerhez) : 

Hát mivel szolgálhatok? 
Rozner (aktatáskáját nyitja) : A Krón és 

Társától jöttem kérem... 
Péter: Pont elseje előtt?... Hát hol van 

ilyenkor pénz? 
Rozner (visszagombolja az aktatáskát) : H á t 

kérem... akkor csak egy kérésem lenne... 
Hogy elsején talán lehetne valami nagyobb 
törlesztést... esetleg a teljes hátralékot... már 
csak 300 pengő az egész... Ugyanis én szabad-
ságra szeretnek utazni... a feleségemmel... és 
Krón úr azt mondta, hogy amit Gömöry úrnál 
inkasszálni tudok, azt az egészet megtarthatom, 
mint előleget... Hát ezért... 

Péter (elgondolkozva szappanozza magát) : 
Hm... nehéz lesz a dologi 

Rozner (szomorúan bólogat) : Azt én is tudom.. 
Krón úrnak van szíve pont ezt a követelést 
nekem adni ! 

Péter: Hát mindenesetre jöjjön ide elsején, 
úgy dél felé... Majd valamit megpróbálunk 
kinyomni 1 Viszontlátásra ! 

Rozner : Alászolgája ! 
Péter (még egyszer áttekinti a szituációt és 

nevetve) : Hát ez gyönyörű !... (és elmegy, 
a hálószobában beteszi az ajtót.) 

Rozner (szedelődzködik, Péterhez) : Naja... 
majd engem fognak így várni... (Indul lassan.) 
Nincsenek csodák, kedves inas úr!... Hozza be 
a kabátom, kalapom, esernyőm. 

(Csöngetnek.) 
Feri (gyorsan) : Hozza be maga. Kint van 

az előszobában. Na gyerünk, gyerünk ! (Kisiet.) 
Rozner (visszamegy az asztalhoz, kiissza a 

maradék likőrjét, még egyet szív a cigarettájából, 
aztán eloltja, indul). 

Feri (jön vissza, fejét csóválja, hogy Rozner még 
mindig itt van, aztán kiszól) : Parancsoljon ! 

Kató (belép. Pont úgy, ahogy Rozner iött, 
bámulva és zavartan, öreg viaszkosvászon kabátban, 
aktatáskával a hóna alatt és csöpögő ernyővel a 
kezében. Gyanakvón) : Biztos, hogy Gömöry 
úr itthon van? 

Feri: Hogyne, kérem... 
Rozner (összecsapja a kezét) : Katóka kis-

asszony ! 
Kató (örömmel): Nini, a Rozner bácsi!... 

Nahát, ez nagyszerű ! 
Feri : Szabad kivinnem az ernyőt és kabátot? 
Kató : Szabad. Benne van a zsebkendőm ! 
Feri : Tessék parancsolni 1 
Kató (átadja a holmiját. Közben nevetve 

Roznerhez) : Mit szól ehhez az udvariassághoz? 
Direkt megható 1 

Rozner : Ne dűljön be neki ! Velem is így 

Minden árnyalatú aranyszőke és bronzvörös hajszíneket az 
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kezdték ! A végén nem kaptam egy vasat sem. 
Magát is ki fogják dobni! 

Kató: Ezt nem értem... Gömöry úr azt 
mondta, jöjjek ma délután ötkor. Pontosan 
ötkor és hogy várni fog. 

Rozner: Ja, így már stimmel a dolog... 
Szóval ez most magát várja itallal és grammofón-
nal és kesztyűs inassal... 

Kató (körülnéz) : Engem igy vár?... Akkor én 
szomorú csalódást fogok okozni a Gömöry 
úrnak... 

Feri (visszajön) : Tessék helyet foglalni... 
Cigarettát tetszik?... Tetszik valami ital?... 
Húzzam fel a gramofont? 

Kató (hűvösen) : Köszönöm, majd én ki-
szolgálom magam... 

Rozner: A párnát nem adja oda? 
Feri: Tessék? A nagyságos úr bocsánatot 

kér egy pillanatra, még öltözik. 
Kató : Nem baj. Addig én majd elbeszélgetek 

a Rozner bácsival. (Int.) Elmehet. 
Rozner : Elmehet. 
Feri: Mi? 
Rozner : O mondta. 
Feri (bámulva és kicsit felháborodva) : Igenis. 

(El.) 
Rozner: Tudja... Kató kisasszony... azt 

meg kell mondanom magának... inkasszánsokat 
nem igen szoktak itallal, zenével várni... 
Szóval, ez most csak azért van, hogy... 

Kató : Azt most már én is tudom, hogy ez 
miért van. 

Rozner : Há csak jó lesz vigyázni t... Ez 
nagyon veszélyes fiatalember... 

Kató : Nézze Rozner bácsi, én az úridivat 
szakmában vagyok. Engem nem szédít meg 
egy jó selyeming, vagy egy szép nyakkendő !... 
Pláne, ha nincs kifizetve! 

Rozner : Maga az üzletben látott selyem-
inget a pulton. Es más az a pulton és más az... 
na, én mgeyek. 

Kató : Rozner bácsi, hiszen maga nem kapott 
egy vasat se. 

Rozner : Egy vasat se ! Nálam az más. 
Ugyanis nagyobb összegről van szó... Mert én 
most szabadságra fogok utazni a feleségemmel... 
Maga ismeri a feleségemet. 

Kató: Nem, dehogy... 
Rozner t Már úgy értem... mutattam a 

fényképét ! 
Kató: Ja igen... persze... gyönyörű! 
Rozner: Szegénykém!... Itthon alig tudok 

vele együtt lenni. Egész nap szaladgálok... 
Szegény szivecském... Hát most elviszem, 
tíz napra... esetleg két hétre... Hévizre... 
Mert az jót tesz a lábamnak is !... És ott együtt 
leszünk éjjel-nappal ! 

Kató (illedelmesen) : Képzelem, hogy örül a 
kedves neje ! 

Rozner: ő még nem is tudja szegénykel... 
Ugyanis máma van a születésnapja... Estére, 
elviszem a Claridge étterembe... Ismeri a 
Claridge éttermet? 

Kató: Ugy látásból... A körúton, ugye? 
Rozner: Igen!... Gyönyörű, előkelő hely... 

Piros-arany... Cigányzenével 1 Ott lesz a 
finom születésnapi vacsora... egy üveg pezsgő 
és akkor fogom megmondani neki... Mint 
születésnapi meglepetést... Hogy utazunk 
együtt... Szegénykém, milyen boldog lesz 1 

Kató (meghatottan) : Ha Rozner bácsi a 
feleségéről beszél... az ember mindig meg-
hatódik. 

Péter (jön frissen, ragyogón, nagyon elegánsan 
a háló felöl) : Kezicsókolom kis pénzbeszedőnő!.. 

Bocsásson meg, hogy... (Meglátja Roznert.) 
Hát maga még mindig itt van? % 

Rozner: Nem, nem... csak beszélgettünk, 
amíg jönni tetszik 1... Alászolgája!... (Gyorsan 
el.) 

Péter (amikor az ajtó becsukódott): Nal. . . 
(Katóhoz fordul és egy székre mutat a bárpult 
mellett.) És most üljön le szépen ! 

Kató (komolyan, hivatalosan) : Miért kérem? 
Várni kell? 

Péter: Hogy-hogy? Mire várni?... Nem 
értem ! 

Kató : Gondoltam, ki tetszik fizetni a rész-
letet, én adok egy nyugtát és mehetek... 

Péter: Ja úgy 1... Hát bizony sajnos, egy kis 
türelmet kell kérnem ! ... Éppen most küldtem 
el egy teherautót a bankba, hogy hozzon egy 
nagyobb összeget, mert Kató kisasszony fog 
jönni a Kollerits cégtől... Hát amíg visszajön 
a teherautó, addig foglaljon helyet. 

Kató (felhúzza az orrát) : Nem szeretem az 
ilyen vicceket. 

Péter: Hát akkor beszéljünk komolyan! 
(Szigorúan.) Üljön le! 

Kató (leül, ijedten) : Nekem nincs időirt, 
kérem 1 

Péter : Hát akkor siessünk ! (A bárhoz lép.) 
Milyet töltsek? Édeset, vagy erőset? 

Kató : Nekem teljesen mindegy. Én nem 
iszom egyiket sem. 

Péter : ó , a józan kislány, aki nem hagyja 
leitatni magát ! 

Kató: Örüljön neki!... Isten őrizz, leitatni 
egy pénzbeszedőt 1 Részeg inkasszáns tör-zúz, 
hogyha nem fizetnek neki. 

Peter (kezd kétségbeesni) : Hát mondja, maga 
kis majom... Maga tényleg mint Inkasszáns 
jött ide? 

Kató: Mért, maga mit gondolt?... Mint 
lovasrendőr? 

Péter (pillanatnyi tanácstalanság után leül 
szemben Katóval, megfogja a kezét) : Én nekem 
hiába hazudsz fiam 1 Hiába mondod most 
magadban, hogy majd én megmutatom, hogy 
nálam nem fog sikerülni, engem nem fogsz 
megfőzni és ha megpukkadsz is, én itt tartom 
az aktatáskát... Azért érzed magadban, hogy 
a dolog nem olyan egyszerű, érzed, hogy itt 
van valami izgalom és veszély, mert itt ülünk 
egy szobában és én fogom a kezed és egészen 
egyedül vagyunk. Hát ne tagadd le... Nem 
érzel semmit? 

Kató: De igen... 
Péter (diadalmasan) : Na ugye? 
Kató : Érzem, hogy megint nem fog fizetni. 
Péter (felugrik) : utálatos kis kis béka vagy, 

tudod?1 
Kató: Nem emlékszem, hogy mikor ittunk 

pertut ! 
Péter: Kérem, ön egy utálatos kis béka ! 
Kató: Igy rendben van!... (Feláll.) Valami 

dübörgést hallottam ! Valószínűleg megjött a 
teherautó ! 

Péter (le-föl fár, megáll Kató előtt) : Mondja, 
kisasszony... Mért ragaszkodik ön ennyire a 
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pénzbeszedőnői címhez?... Azt hiszi, az olyan 
szép? 

Kató : Hát pénzbeszedő nő, az nem ! De 
például az, hogy inkasszánsnő, azt gyönyörűnek 
találom! Rém előkelő. Direkt főúri. Pláne, 
hogyha így mondaná az ember, hogy mondjuk... 
(Pózban.)... Donna Katalina, spanyol inkasszáns-
nő t 

Péter (nézi Katót, aztán elkeseredve) : H á t nem 
egy szamárság ez?... Most komolyan !... Itt van 
egy lány, aki végre tetszik nekem és biztosan 
jópofa is, akivel sokat lehetne röhögni... és 
ennek az a mániája, hogy folyton pénzt akar ! 

Kató s Inkasszáns vagyok ! 
Péter (hirtelen leül Katóval szemben) : Jó I 

Hát rendben van!... Hát inkasszáns!... Most 
Itt ülnek egymással szemben a két örök és 
halálos ellenség, az inkasszáns és az adós!... 
Még pedig a főinkasszáns és a főadós!... Mert 
azt hiszem, maguknak tartozom legtöbbel... és 
azt mondja az adós : mondja, kedves inkasszáns, 
mért nem békülünk ki, mért tesszük mi tönkre 
egymás életét?... Hiszen én már félek otthon 
lenni, mert maga folyton jön és csönget és 
mindig rosszkor jön, maga életem legszebb 
pillanatait csöngeti darabokra !... Tudom, hogy 
magának se öröm szaladgálni hóban és sárban 
és mászkálni az emeletekre... Hát mit lehet 
itt csinálni, kérdezi az adós... 

Kató : Azt mondja az inkasszáns : nézze, 
maga adós, maga ne üzenjen ki nekünk, hogy 
nincs Itthon, vagy jöjjünk elsején, vagy men-
jünk a fenébe... Hanem tessék neki szépen 
megmondani, nézd inkasszáns, nincs pénzem, 
gyere holnapután!... De akkor holnapután 
tessék is adni valamit!... Akármit!... Az in-
kasszáns szerény, mint az ibolya!... Az inkasz-
száns kér százat, de elég neki tíz is. 

Péter s És ha az adós egy vasat se tud adni? 
Kató (egy gesztussal felborítja a tárgyalást) : 

Akkor nem lehet semmit csinálni... 
Péter: Hohó !... Ezt mondja a rossz inkasz-

száns!... De a jó inkasszáns azt mondja: 
miért nem tud az adós fizetni ? Mert egy köny-
nyelmű fráter! De én majd rendes embert 
csinálok belőle !... Persze, hogy én hiába jövök 
pénzért reggel, ha ő este nőkkel vacsorázik, 
akik pezsgőt és ananászt rendelnek... Majd én 
elmegyek vele vacsorázni egy jó olcsó helyre 
és ketten eszünk egy menüt... mondja a jó 
Inkasszáns... Rendben van, szól az adós! 
(Egyenesen Katóhoz fordul és természetesen.) 
Szóval hol vacsorázunk? 

Kató (összecsapja a kezét és elragadtatva) : 
Micsoda linkség! 

Péter: Menjünk valami budai kocsmába? 
Kató : Szó sincs róla ! 
Péter: Jó. Menjünk első nap valami előkelő 

helyre. Gyerünk a Rltzbe. 
Kató: Oda se! 
Péter: Mért? Nincs ruhája?... Én igazán 

boldogan... 
Kató : Isteni ruhám van ! A legújabb divat 1.. 

Tavaly örököltem a nővéremtől. 
Péter: Hát akkor mért nem? 
Kató : Mert én idegenekkel nem vacsorázom ! 

Már pedig ml privátim nem ls ismerjük egymást ! 
Péter: Igaza van!... (Felugrik.) Gömöry 

Péter vagyok ! 
Kató : Névről már ismerem. (Csöngetés. 

Rémülten felugrik.) Szent Isten! Valaki jött! 

I d e á l h a r i s n y a S 

Feri (belép és kis izgalommal) : Kérem... a 
nagyságos asszony, aki tegnap itt volt... 

Péter (ijedten) : Beengedte? 
Feri : Nem, még csak kinéztem. 
Péter (tanácstalanul) : Mi lesz most? 
Kató: Nincsen semmi baj !... Itt vagyok az 

aktatáskával, inkasszálni jöttem! 
Péter (gyorsan): Hát persze!... (Ferihez.) 

Eressze be! (Feri el.) Én egy pillanat alatt 
elküldöm őnagyságát!... (Kikíséri Katót az 
előszobába, aztán visszarohan, beteszi az ajtót, 
a bárajtót behajtja, a grammofont elzárja. Kopog-
nak.) Tessék ! 

Mária (izgatottan besiet, aztán az előszoba felé 
mutatva) : Mondja, maga még mindig itt van? 

Kató : Nem, már megint itt vagyok ! Majd 
addig várok kint. Kezltcsókolom. (El.) 

Mária: Kezitcsókolom? 
Péter (nevet) : Kezltcsókolom. (Kézcsók.) 
Mária : Csak egy pillanatra jöttem, borzasztó 

fontos ügy... Ja, mielőtt megint elfelejteném... 
tegnap itthagytam a rekettemet... 

Péter : Ugy van ! (Egy szekrényhez fut és 
előveszi.) Tessék ! 

Mária: Köszönöm... Drágám, ez nagyon 
komoly... én egész éjjel nem aludtam... nagy 
baj van!... Nem tudom, magát mennyire 
fogja érdekelni... sajnos, én a mi flörtünkbe 
egy kicsit a szívem is beleadtam... 

Péter (akaratlanul a körmére néz, zavartan) : 
Hát abból bizony mindig baj van. 

Mária : Szóval azért rohantam fel. (Leül.) 
Szóval arról van szó, hogy én többé nem 
jöhetek fel magához ! 

Péter (nem nagyon megdöbbenve) : Ugyan Méri... 
hát mért ! 

Mária : Megtudtam, hogy a férjem szokott 
ebbe a házba járni... valami üzleti ügyben... 
Bármikor találkozhatnék vele a lépcsőházban ! 

Péter (meggyőződés nélkül) : Borzasztó !... 
Hát akkor most ml lesz? 

Mária: Én már tudom... Már el is határoz-
tam... És hogyha szeret, maga is megteszi... 
Mondja, Péter... szeret egy kicsit? 

Péter :. Na de Méri, hát micsoda buta kérdés?... 
Tudja, hogy imádom ! 

Mária : Hát akkor el fogunk utazni ! 
Péter (ijedten) ; Hová? 
Mária : Abbaziába !... Ott gyönyörű ilyenkor 

tavasszal... Nálam ez már fix, ezt én a férjemmel 
elintézem... Tudja, nekem ma van a születés-
napom... 

Péter: És ezt csak most mondja?... Hát 
akkor legalább gratulálok... (Kézcsók.) 

Mária : Köszönöm !... Ezt fogom kérni a 
férjemtől születésnapi ajándéknak!... Két hetet 
Abbaziában!... Ez el lesz intézve... 

Péter (dadog) : Igen... dehát nekem egy 
kicsit nehéz... az iroaa miatt is... most voltam 
szabadságon... 

Mária: Magának az semmi elintézni!... 
Két hét !... Tudja, ha visszajövünk, akkor 
már lesz valahogy.., találunk valami megoldást... 
és nem is bánom a veszélyt és az izgalmakat... 
de azt akarom, hogy a kezdete... az első hetünk... 
az zavartalanul szép és boldog legyen... Ugye 
jön? 

Péter (nyög) : Hát majd megpróbálom el-
intézni... 

Mária : Gyönyörű !... 
Aki ébren, sűrű dohányfüstben eltöltöti 

vagy átmulatott éjszaka után fejfájással vagy 
gyomorrontással ébred, tae saját hibája folytán 
szenved. Mert ha ilyenkor, lefekvés elfttt x—«Ï 
Pyramidon tablettát vesz be, bizonyos, hogy 
másnap frissen és jókedvűen fog felébredni. 
Vegyük be tehát a Pyramidont idejekorán' 
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Kató (be) : Kérem, én már nem várhatok 
tovább ! 

Péter : Rögtön ! 
Kató (el). 
Mária: Akkor már el is van intézve... 

Holnapután indulunk... 
Péter (egyre zavartabban) : Már holnapután? 
Mária: Már?... Én holnap szeretnék, de 

sajnos, az lehetetlen 1 (Piros cigerettatárcát 
vesz elő retiküljéből) : Van egy szál gyufája? 
(Kiejt egy cigarettát a tárcából.) 

Péter (öngyújtót gyújt) : Tessék... (Nézi a 
tárcát.) Mi ez?... Hogy jött ki ez a cigaretta? 

Mária: Nem ismeri? Rém praktikus... itt 
megnyomja az ember ezt a gombot... Bécsben 
vettem... Hát drágám, én most rohanok is !... 
Szóval... jaj, a rakettet itt ne hagyjam! 
(Hóna alá veszi.) Szóval holnapután indulunk ! 

Péter : Hát én még nem tudom biztosan ! 
Mária: De igen, igen!... Ezt nem lehet vissza-

vonni, ez meg van beszélve... Az esti nyolc-
órás fiumei gyors... Hálókocsi !... A férjem ki 
fog kísérni, a pályaudvaron nem ismerjük 
egymást !... Drágám... Olyan boldog vagyok... 
ez lesz a legszebb két hetem... Viszontlátásra! 
(Megcsókolja Péter és elrohan.) 

Péter (fejbevágva, mozdulatlanul bámul utána). 
Kató (bedugja a lejét) : Na végre ! 
Péter (gyorsan, kedvesen elésietve) : Drága 

kis Katóka!... úgye nem haragszik, hogy 
ilyen sokáig megvárattam. 

Kató : A váras a legkeservesebb. 
Péter (szórakozottan) : Ajjaj !... (Gondolkozva 

maga elé néz.) 
Kató (nézi) : Mitől lett ilyen rosszkedvű? 

Valami kellemetlent mondott a nő? 
Péter: Nem... dehogy... itt felejtette a 

rakettjét... azért jött, és... azt akarja, hogy 
utazzam vele két hétre Abbaziába ! 

Kató : De maga nem utazik? ! 
Péter (felderül) : Mi ez? Féltékenység? 
Kató: Hát persze, hogy féltékenység!... 

Tudja, mennyibe kerül két hét Abbaziaban?... 
Abból egy fél évre kifizetheti a Kollerich céget. 

Péter (nevet) : Hát tudja mit Kató?... 
Ma este együtt vacsorázik velem.... Nem lesz 
semmi főzés... Vacsora, kis duma, aztán haza-
kísérem és megígéri, hogy néha együtt lesz 
velem... privátim is... és jó barátok leszünk... 
akkor én nem utazom Abbaziába ! 

Kató (erélyesen) : Én nem ígérek semmit!... 
Utazzon Abbaziába ! De mire visszajön, ez a 
lakás el lesz árverezve, azt garantálom ! 

Péter : Ide hallgasson Donna Katalina 
spanyol inkasszánsnő !... Én nem akarok 
Abbaziába menni, nem is akartam egy pillanatig 
sem... most már az egészet csak zsarolásra 
használom... maga olyan aranyos lány... ez 
most nem linkség, komolyan!... Van egy 
érzésem, mikor velem van, hogy abba kéne 
hagyni ezeket a nő dolgokat és néha dolgozni 
is kellene... 

Kató (zavartan piszkál az asztalon, felveszi a 
piros cigarettatárcát) : Ez micsoda? 

Péter: A nő cigarettatárcája... ez mindig 
itthagy valamit... 

Kató: De furcsa... Mondja, ki ez a nő? 
Péter: Egy asszony... A tenniszpályán 

ismertem meg... 
Kató: A Margit-szigeten... Haza szokta 

kísérni autón? 
Péter : Igen. Honnan tudja? 
Kató : A férjét nem ismeri? 
Péter : Nem... Szűcsüzlete van a Belvárosban. 
Kató (nagyon izgatottan, töri a fejét, kis 

szünet után) : Ha megnyomja, kiesik egy 
cigaretta... 

Péter : Igen. 
Kató : Akkor ma este elmegyek magával 

vacsorázni. 
Péter (örül) : Na, csakhogy elhatározta... 

Hová? 
Kató : Se nem a Ritzbe, se budai kocsmába !... 

A Claridge étterembe... Ismeri? 
Péter : A körúton? 
Kató: Az !... előkelő étterem, cigányzene... 
Péter (savanyúan) : Pont a Claridge étterem? 
Kató (határozottan) : Pont a Claridge étterem. 
Péter (nevet) : Nekem mindegy... Megyek, 

ahova akarja ! 
Kató : Rohanok haza, átöltözni !... Hol 

találkozunk? 
Péter : Elmegyek magáért... 
Kató : Pannónia-utca 74. alatt lakunk. 
Péter : Kilencre magáért magyek taxival ! 
Kató (ránéz, kis szünet) : Van pénze taxira? 
Péter (nevet) : Van ! 
Kató : Mutassa ! 
Péter (előveszi és az asztalra vág egy tizest) : 

Hát annyira még nem vagyunk ! 
Kató (felkapja a tizest az asztalról) : Ezt 

mindenesetre elteszem törlesztésnek... Tíz 
pengő is valami!... Este megkapja a nyugtát. 
(Indul.) 

Péter: Hé!... Hát most hogy megyek 
magáért? 

Kató : Tantusszal ! (Elrohan.) 
Függöny 

4. kép 
Szín : A Claridge étterem egy sarka. Az a bizonyos 
»nagy fény és pompa«: oszlop és pálma és tarka 
freskó. Jobbra és balra az étterem folytatása 
képzeltetendő. A vendégek jöhetnek és távozhatnak 
mindkét irányban, a pincérek inkább jobbfelől 
közlekednek, erre lehet a konyha. A színpad 
nagyságától függ, hogy hány asztal van a színen 
és az is, hogy egy hátsó asztalnál üljenek-e. 
Csöndesen szórakozó polgári vendégek, akik aztán 
nemsokára fizetnek és távoznak. Elől két asztal van. 
A baloldali asztalnál ül Rozner bácsi ünnepi 
sötétbe öltözve és felismerhetetlenségig kifésülve és 
Mária — itt kissé túlzott — esti díszben. A jobb-
oldali asztal több személy vacsoranyomait mutatja, 
de csak Polgár úr ül az asztalnál álmosan, 
fáradtan és savanyún. Az étteremben füst van és 
zsivaj és a cigány valami körúti slágert játszik. 

Pincér (izzadtan siet tálakkal, tányérokkal és 
miközben Rosnerék elé rakja, kedélyeskedve) : 

ízléses p OQ- t f t l 
divatkosztűmök • 

Gyönyörű D OQ 
kosztűmújdonságok.. • J 7 

Csinos tavaszi kabátok D 0 0 
P 49 , F 39, • L V 

Legszebb D 1 0 . t ő i 
modellruhák ' l ü l 

P a z a r v á l a s z t é k ú j d o n s á g o k b a n ! 

Klein Antal 
divatházában. Király-utca 49 . szám 

(A Teréz-templomnál) 
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Egy adag gyönyörű liba... egy gyönyörű vegyes 
saláta... Italt mit szabad? 

Rozner (ragyogva) : Egy üveg pezsgőt t De 
valami jó finomat. Halló, azért nem muszáj, 
hogy egy vagyonba kerüljön ! 

Pincér: Egy üveg féldrága, igenis ! (Kirohan.) 
Mária (vesz magának, ideges) : Nem értem, 

hogy jutott eszedbe pont a Claridge-ba jönni... 
Rozner (azt hiszi, túl gavallér volt) : Nem 

drágám... Hát "születésnapi vacsora egyszer 
van egy évben... Gondoltam, egy szép, előkelő 
helyen... ahol cigányzene... 

Mária : Akkor már a Hungáriába mehettünk 
volna... 

Rozner (kétségbeesve) : De szivecském, én 
nem tudtam... en azt hittem... 

Mária: Jól van... most már mindegy... 
(Eszik.) Most egyél, mert kihűl... Már úgyis 
hideg. (Grimasszal rág.) És kemény... (Körülnéz 
borzadva.) Na és ez a közönség ! (Eszik, csóválja 
a fejét.) Pont a Claridge-ba jönni Î 

Rozner (szomorúan és námán enni kezd.) 
(Most elhallgat a zene.) 

Polgár (igyekszik a tányérja mögé rejteni az 
ásítást, aztán zörög a poharán) : Fizetek ! 

Pincér (üveggel és poharakkal rohan) •: Igenis!... 
(Roznerék asztalánál.) I t t a pezsgő. (Már fut 
tovább és Polgárhoz.) Küldöm a fizetőt ! 

Rozner : Alászolgája Polgár úr ! 
Mária (Polgár nézi) : Ki is ez? Láttam, 

köszöntél neki... 
Rozner: Polgár... Margit-körút 22. Sokat 

járok hozzájuk inkasszálni... 
Mária (kis zavar) : Ja igen... A feleségét 

láttam párszor... A bridge-szalónba jár... 
(Polgárné és Gyuri jönnek Polgár asztalához, 

melegük van, táncoltak.) 
Polgárné (útközben) : Kariókát is tudsz? 
Gyuri (szmokingos jampec, mindent nevetve 

és poentlrozva mond, mintha szellemesség lenne.) 
Abban mester vagyok ! 

Polgárné (leül) : Oda kellett volna ülni... 
közel a tánchoz, rémes mindig ennyi asztal 
között átmászni... 

Polgár: Mindegy, most már úgyis fizetek... 
Polgárné : Miért nem ül le, Gyuri? 
Gyuri: Hát remélem, most már meglógunk 

innen... 
Polgár : Fizetni ! 
Főpincér (Polgárék asztalához) : Fizetni, 

kérem 1 (Pincér idejön és a főpincér mögé áll.) 
Polgár (szemrehányón néz Gyurira) : Hát írja 

össze az egészet ! 
Főpincér (hátraszól pincérnek:) : Mi volt itten? 

(Pincér suttogva diktálni kezd.) 
Gyuri : Megyünk még valahová ? 
Polgár : Dehogy megyünk ! 
Polgárné (Gyurival váltott szemjáték után) : 

Megbeszéltük Gyurival, hogy elmegyünk vala-
hová. 

Polgár : Ja, ha megbeszéltétek, az más ! 
Gyuri: Egy lokálba. 
Polgár: Jó lokálba, lokálba. 

O R Ö M 
AZ EMBER ELETE. 
HA RENDES AZ EMESZTESE / 

I i i U 1 
f m i 1 f i v l n M M a i i 

Polgárné : Mért? Mert nekem kedvem van 
táncolni? 

Polgár : Ja, neked kedved van táncolni. 
Bár én egy kicsit fáradt vagyok és holnap 
korán kell kelnem... 

Gyuri (nagyon szellemesen) : Ez nem kifogás 
kérem... 

Polgár : Micsoda? 
Polgárné: De fád vagy!... Veled nem 

szabad kimozdulni hazulról. 
Polgár (a főpincér céduláját nézi) : Mi ez az 

egvhúsz? 
Főpincér (hátra a pincérhez) : Mi ez az egyhúsz. 
Polgárné (felháborodva és szigorúan) : Jenő ! 
Polgár (legyint a főpincérnek) : Jól van ! 

Hagyja... (Súgás.) 
Gyuri : Hát akkor én most hozatok egy taxit ! 
Polgár: Taxit? 
Polgárné : Jenő ! 
Polgár : Kistaxit ! 
Polgárné: Mikor látom? 
Gyuri: Holnap reggel dróton jelentkezem... 

(El) 
Mária (Gyuri után néz) : Ezzel a hólyaggal 

csalja a férjét ! 
Rozner : Hogy lehet ilyet mondani, drágám?.. 

Te nem tudod, hogy ez az ember hogy imádja 
a feleségét... Mit dolgozik érte!... Mit lohol 
reggeltől estig... Lehet, hogy könnyelmű asszony 
szeret szórakozni... de hát azért van szíve!... 
Ilyen embert nem lehet megcsalni ! 

Mária (ránéz, aztán csendesen) : Hiszen lehet, 
hogy csak pletyka ! (Kis szünet után.) Való-
színűleg!... (Kis szünet.) Biztosan! 

Főpincér (már Polgár kabátját segíti fel). 
Ruhatárosnő (Be). 
Polgárné (lassan előreindul, Roznerék asztalánál 

viccesen) : De jól élnek a Roznerék ! i 
Rozner (háttal ül neki, felugrik) : 6, kezi-

csókolom !... Pardon... nem ismerik egymást... 
a feleségem ! 

Polgárné (kezetfog) : Már sokszor láttuk 
egymást ! 

Mária: Igen... a bridzs-szalónban... 
Polgárné: Ott is... De ma is találkoztunk a 

kapuban ! 
Mária (rettenetes zavarban és nagyon rosszul 

megjátszott csodálkozással) : Milyen kapuban? 
Polgárné : Hát a mi kapunkban ! 
Mária (kétségbeesett mosollyal) : Énvelem?... 

Ez valami tévedés lesz ! 
Polgárné (gúnyos mosollyal) : Ja?... Az lehet !.. 

Pardon ! 
Ruhatárosnő : Még tíz fillért kapok ! 
Polgár : Milyen 10 fillért? 
Ruhatárosnő : A fiatalúr kabátja. 
Polgár (most ér az asztalhoz, nagyon álmos) : 

Kisztihand... szolgája Rozner úr... (Polgár-
áéhoz.) Hát megyünk szívem? 

Polgárné: Igen, megyünk...? Hát viszont-
látásra ! 

Rozner : Már haza? 
Polgár : Nem, táncolni megyünk ! (El.) 
Mária (hosszú szünet után) : Micsoda szamár-

ság? a kapujukban! Hogy kerülök én 
a Margit-körút 22. alá? 

Rozner (ijedten) : Honnan tudod, hogy 
Margit-körút 22? 

Maria : Te mondtad ebben a percben ! 
Rozner (felderül) : Ja igaz ! 
(A cigány vidám, hosszú csárdást kezd.) 
Rozner (veszi a borosüveget, teletölt két poharat, 

jókedvűen): Na kéremalássan !... Most szépen 
koccintani fogunk őngysága egészségére!... 
és aztán jön... a születésnapi meglepetés ! 
(Fölemeli a poharát, nagyon melegen.) H á t 
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Isten éltessen, drágám!... És adjon neked 
nagyon sok boldogságot I 

Mária (koccint, newt) : Köszönöm, viszont Î... 
(Isznak. Amint letette a poharat.) Mondd szívem, 
már megvetted? 

Rozner : Mit? 
Mária : A meglepetést ! 
Rozner : Nem, dehogy, ez nem olyan dolog !... 

Ezt most csak bejelentem, aztán jövő hét 
elején... 

Mária: Nahát ez nagyszerű!... Akkor már 
nem is érdekel... Ne is mondd! Én akarok 
kérni tőled valamit... 

Rozner (ravaszul hunyorít) : Majd ha meg-
tudod, miről van szó... 

Mária : De ha mondom, hogy nem érdekel... 
Nézd, drágám... mi értelme kidobni a pénzt 
olyasmire, amiben semmi örömöm sincs ! 
Mikor van valami, amivel boldog lennék és 
isteni lenne és gyönyörű lenne és biztosan 
meg fogod tenni, mert egy angyal vagy ! 

Rozner: Jó... Hát először mondd meg te... 
hát mi az? 

Mária: Én szeretnék elutazni két hétre... 
Rozner (nevet) : Nahát, ez nagyszerű !... 

Hiszen az én meglepetésem is utazás!... 
Mária: Még pedig Abbaziába... 
Rozner: Én Hévízre gondoltam... Tudod, 

ez a lábamnak is jót tesz... 
Mária (ránéz, savanyún) : Ja? A lábadnak?... 

Te is jönnél? 
L Rozner: Hát persze!... Hiszen ez a nagy-

szerű !... Kapok tíz nap szabadságot. Esetleg 
lehet két hét is... És együtt... hát ez gyönyörű, 
hogy együtt... 

Mária: Nézd... én megmondom neked 
őszintén... én ezt most nem így képzeltem... 

0 Én épp azt akartam most, hogy egészen egye-
dül... Tudod, én ideges vagyok... Háztartás 
és gondok és minden... Nekem most környezet-
változás kellene... 

Rozner : Hát ha velem vagy, az nem kör-
nyezetváltozás?... Hiszen itthon sose vagyunk 
együtt... 

Mária : Ugyan kérlek... Ha két ember együtt 
lakik, az olyan, mintha szünet nélkül együtt 
lennének... Nekem most teljes kikapcsolódás 
kell!... Én érzem!... És ha egyedül megyek 
Abbaziába, egy fillérrel se fog többe kerülni, 
mintha ketten Hévizre mennénk !... Ilyen olcsó 
utazással mennék... És valamit spóroltam is, 
azt hozzáadnám... és te két hétig szalma lennél... 
Te!... És én olyan boldog lennék! 

Rozner (csöndesen, összetörve) : Én azt hittem, 
hogy örülni fogsz neki... én... én olyan szépnek 
képzeltem... 

Mária: Ne haragudj... nekem most ez a 
fixa ideám... Abbazia... Ugy-e elengedsz? 

Rozner (lehajtja a fejét, nem felel). 
Mária (dühösen és határozottan) : Hát tudod 

mit?... Ha nem engedsz el, akkor is megyek! 
Rozner (megdöbbenve néz rá és valami végtelen 

fájdalommal). 
( A cigány most nagyon zajos és vidám csárdásba 

kezd.) 
(Pár pillanatig tart ez a kínos és zenés szünet.) 
(Aztán.) 
Főpineér: Erre parancsoljanak!... Vagy 

talán ez a sarokasztal ! (Egy pincér már oda-
rohan és lázasan kezdi tisztába tenni Polgárék 
után üresen maradt asztalt. Aztán a főpincér jön, 
aki hajlongva mutatja az utat. Aztóux együtt 
jönnek Kató és Péter. Kató az » estélyi* ruhában. 
Péter szmókinaban. Jobbról jönnek. Rozner félig 
háttal ül nekik, nem látja őket. Mária csaknem 
szemben ül velük, dermedten, megdöbbenten, 

megsemmisülten nézi ezt a bevonulást. Péter nem 
látja Máriát. Katót nézi mosolyogva és várja, 
hogy hová fogják ültetni.) 

Kató (meglátja Máriát. Egy pillanatig farkas-
szemet néz vele, viccesen kihúzza magát, ahogy 
filmen látta diadalmas vetélytársnőktől. Aztán 
gyorsan Péterhez fordul): Igen, ez j ó l . . . Ide 
üljünk le ! 

Ruhatárosnő : Szabad a kabátot? 
Kató : Várjon ! Kérem a zsebkendőt ! 

(Igyekszik úgy rendezni a leülést, hogy Püer ne 
lássa meg Máriát.) Különben leveszem a 
kalapom ! 

Főpincér (a két asztal között áll a pincérrel és 
italossal) : Vacsora lesz, ugyebár?... Paran-
csolnak választani.. . (Étlapokat tesz az asztalra.) 

Péter (mosolyogva nézi Katót) : H á t valami 
nagyon finomat máma, ugy-e? Na nézzük ! ' 
(Belemerül az étlapba.) 

Mária (villogó szemekkel, fojtott hangon Rozner-
hez) : Hazamegyünk ! Fizess kérlek ! 

Rozner (már sajnálja, simogatja a kezét) : 
Na, szivecském !... Hát miért?... Azért ne 
tegyük tönkre ezt a szép születésnapi vacsorát... 

Mária (átnéz a másik asztalhoz, kihúzza magát 
és elszántan) : Hát jó ! Hát maradjunk ! 

Péter (felnéz az étlapról és pincérek felé) : 
Hát kérem... 

Pincér (várakozó mosollyal blokkot ragad és 
Péter mellé hajol): Igenis... 

Péter : Előételnek hozzon egy kétszemélyes..^ 
Kató (határozottan): Előétel nem kellI... 

Csak valami rendes ételt eszünk... És négy-
személyeset!... (Veszi az étlapot.) Közösen! 

Főpincér (kiábrándultan) : Majd a pincér 
elintézi... pardon... (El.) 

Rozner: Halló!... Hozzon zserbót! 
Kató (felcsillanó szemmel) : Egy székely-

gulyást!... (Péterhez.) Szereti a székelygulyást? 
Péter (nevet) : Imádom ! 
Pincér (nem akarja elhinni) : Egy adag? 
Kató: Egy adag! 
Péter (kicsit szégyelli) : Aztán majd meg-

látjuk... utána... 
Pincér: Igenis... 
Italos : Italt szabadna? 
Péter: Mutasson egy borlapot... 
Kató : Minek borlap? Hozzon két pohár sört. 
Pincér : Világosat vagy őszit? 
Kató (Péterhez) : Őszit. Szereti? 
Péter : Imádom ! 
Italos: Két pohár őszit... igenis! (El.) 
Péter (nevet) : Na, végre egészen jól fogok 

vacsorázni ! (Jókedvűen körülnéz, most meg-
látja Máriát. Megdöbbenve, suttogva) Méri!. . . 
Méri van itt a szomszéd asztalnál ! Szörnyű 
kellemetlen!... Kivel ül? 

Kató : A férjével ! Ma van a nagyságos 
asszony születésnapi a ! És ez most itt a Claridge-
ban a születésnapi vacsora. 

Péter (hirtelen Katóra néz) : És maga ezt 
tudta? 

Kató: Tudtam. 
Péter: Szóval ezért hozott ide? 
Kató : Ezért ! 
Péter (a foga közt, de nem dühösen) : Bestia ! 
Pincér (be) : Tessék parancsolni ! 
Mária : Már csak ez van? 
Péter (zamrtan, félve nézi Máriát. Most Mária 

] 
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is hirtelen jelé fordul. Zavarában félig meghajolva 
köszön, halkan Máriának) : Kezicsókolom. 

Rozner (észreveszi) : Ki az? Valami ismerős? 
Mária (túl közömbösen) : Senki !... Egy fiatal-

ember a teniszpályáról. 
Rozner (hátrafordul, szeme találkozik Péterével, 

nagy örömmel és barátságosan integet neki) : 
A... Alászolgája Gömöry úri Nini!... Kató 
kisasszony I... Jóestét Kató kisasszony I 

Mária (suttogva, szigorúan) : Sándor ! 
Rozner (örömmel magyaráz) : Hiszen ez a 

Gömöry I... Gömöry Péteri 
Mária : Hát aztán?... Mért vagy úgy meg-

lepve? 
Rozner : Kuncsaftom. És tudod, ki az a 

lány vele? Kis kollégám... inkasszánsnő. 
(Nevet.) Az én kis tanítványom l 

Mária (fagyosan) : Gratulálok ! 
Kató : A Rozner bácsi ! (Bólogat.) 
Péter (bámulva) : Hogy kerülnek ezek össze? 
Kató (tovább bólogatva) : 6 a nagyságos 

asszony férje! Ne haragudjon!... (Szünet. 
Hirtelen Péterhez fordul) : Menjen oda hozzá ! 

Péter (csodálkozva) : Én?... Miért? 
Kató (Máriát nézi) : Hogy ne gyűlölje magát 

ennyire. Hogy maga itt ül és velem vacsorázik... 
Ha odamenne, az egy kis diadal lenne neki... 
Na menjen! 

Péter (ingadozik) : Ugyan hagyjon békibe l... 
Mit mondjak neki? 

Kató s Gratuláljon a születésnapjára ! 
Péter: Honnan tudjam a férje előtt, hogy 

születésnapja van? 
Kató : Én mondtam magának ! Nekem a 

Rozner bácsi mesélte ! 
Péter (már át akar menni) : Nem hagyhatom 

magát itt egyedül. 
Kató: Ugyan, dehogy nem! Egy percre... 
Péter s Hát jó. (Mária mellé lép, kicsit el-

fogódott hangon) : Kezét csókolom... 
Mária (egy pillanatra megdöbbenve néz rá, 

aztán hűvösen) : Jó estét ! 
Rozner (felugrik és bartáságosan, jókedvűen) : 

Alászolgája, Gömöry úr... (Kézszorítás.) Nahát 
ez kedves, hogy átszólt hozzánk ! 

Péter (zavartan): Jóestét Rozner úr!... 
Foglaljon helyet kérem ! (Visszanyomja Roznert 
a székére.) Én már megyek is... (Máriához.) 
Csak azért jöttem át, mert... hallottam, hogy 
a születésnapja van... ő mondta... a kis 
vacsorapartnerem... (Ezt közömbösen és fölé-
nyesen mondja, hogy Mária is érezze). O a 
kedves férjétől hallotta... 

Roznert Ugy van!... (Eszébe jut, nevet.) 
Sőt, tudja, hogy hol meséltem neki?... A maga 
szalónjában. 

Péter (meggyőződés nélkül odamosolyog) : 
Érdekes!... (Visszafordul Máriához.) Szóval 
csak azért akartam átjönni, hogy gratuláljak... 

Mária (biccent) : Nagyon kedves. Köszönöm. 
Rozner: Hát mért nem ül le egy percre 

nálunk?... Legalább koccintanánk egyet. 
Péter Î Nem, dehogy... Köszönöm. Hiszen 

nem is vagyok egyedül. 
Rozner s Ja, a Kató kisasszony ! ?... Hát őt is 

idehívjuk ! 
Péter (gyorsan, zavartan) : Nem, nem, dehogy ! 
Mária: Kérlek!... Ha Gömöry úr nem akar 

maradni !... 
Rozner (mindenáron szervezkedni akar) : 

Dehogy nem akar!... Csak a Kató kisasszony 
miatt !... Hát én majd őt is ide fogom hozni !... 
(Máriához, akinek arcán látja, hogy nem tetszik 
neki az ötlet.) Annál kedélyesebb lesz !... Ez egy 
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nagyon aranyos lány... És jó pofa!... Majd 
meglátod!... (Már emelkedik.) 

Márta (kitör) : Ugyan, hát csak nem ülök 
tsszáns... itt egy kis inkass2 (Hirtelen elhallgat, 

zavartan néz Roznerre, aztán nagyon idegesen 
vállatvon) : Csinálj, amit akarsz ! 

Rozner (felugrik): Idehozom!... Majd meg-
látod, milyen aranyos. (Át Katóhoz.) Jöjjön 
Katóka, jöjjön! 

Katót De nem, Rozner bácsi... köszönöm 
szépen... de hát hogy jövök én ahhoz... de nem, 
de nem ! 

Rozner: Na gyerünk, gyerünk!... Hát már 
csak a feleségem kedvéért is ! 

Kató (örült komolyan) : Hát az ő kedvéért 
igen! (Feláll.) 

Rozner (széles gesztusokkal) : Hát bemutatom 
Kató kisasszony... a feleségem. 

Mária (fagyosan) : örvendek. (Nem nyújt 
kezet.) 

Kató (szelíden) : Ó... én már ismerem a 
nagyságos asszonyt ! 

Rozner (csodálkozva) : Igen?... Honnan? 
Mária (rémülten és idegesen) : Honnan ismer 

engem? 
Kató: Fényképről... A kedves férje már 

mutatta nekem a fényképét a lépcsőházban. 
Rozner : Ja persze, persze ! Hál üljünk 

talán le... 
Kató : Köszönöm. (Leül a középre, Mária és 

Rozner közé.) 
Péter (tele aggodalommal) : De igazán nem 

akarunk zavarni... 
Pincér (a tálcával) : Tessék, egy adag székely-

gulyás. 
Kató : Hozza ide... ha megengedik... 

A másik terítéket oda... (Péter elé mutat, aztán 
Máriához, aki mellett most Péter ül.) Ugyanis 
közösen fogunk enni ! 

Péter (zavartan) : Köszönöm, nekem igazán 
semmi étvágyam... 

Kató: Ugyan, ne affektáljon!... Hiszen 
idja ide 
és el.) 

kell nyújtania a tányérját) f 
Bocsánat... 

Rozner (nézi a tálat) : Hü, de szépen néz 
ki !... És micsoda szaga van ! 

Kató (tálal, nevet) : Rozner bácsinak szabad 
tunkolni. 

Mária (gúnyosan és agresszíven, sértődve is) : 
Bácsi? ! 

Kató: Nem azért bácsi, mert öreg... azért 
bácsi, mert kedves... (Átadja a tányért Péternek. 
Tessék ! Enni kezd.) 

Italos (jön) : A két pohár sör ! 
Kató : Ide és oda ! (Péter elé mutat.) 
Rozner: Hohó!... Semmi sör! Tessék 

elvinni a sört!... Ennél az asztalnál pezsgőt 
iszunk ! Ez itt születésnapi vacsora ! 

Italos (lerakja a sört) : Ezt már nem vihetem 
vissza, kérem ! 

Kató : Hát akkor előbb megisszuk a sört, 
aztán jön a születésnap ! 

Mária (nagyon merev) : Sajnos, mi azt már 
nem fogjuk megvárni ! Egy kicsit fáradt 
vagyok!... (Roznerhez.) Mindenesetre fizess 
kérlek ! 

Rozner: De szivecském !... Hiszen most 
kezd éppen kedélyes lenni ! 

Kató : Én igazán úgy örülök, hogy meg-
ismerhettem a nagyságos asszonyt 1 Rozner 
bácsi már annyi szépet mesélt... meg a képét 

Jgyan, 
olyan éhes volt, mint a farkas ! Csak adja ide 
a tányér já t . (Pincér mindent lerakott 

Péter (Mária előtt ' 
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mutatta... Milyen boldog lehet, akit ennyire 
szeretnek I 

Mária (szárazon) : Igen, nagyon boldog 
vagyok ! 

Kató (helyeslőleg bólint) : Biztosan meg is 
érdemli... 

Bozner (elragadtatva Máriától) : Na ugye, 
milyen aranyos lány? 

Mária (dühösen) : Mondtam már kérlek, 
hogy fizess 1 

Rozner : Jó drágám, jó... hogyha akarod... 
Amint jön a fizető... 

Péter (ideges) : Már nekem is mennem 
kellene... ( Katóhoz J Gyerünk talán... 

Kató Még ne 1... Hiszen olyan nagyszerűen 
beszélgetünk ! 

Rozner : Most kezd kedélyes lenni ! 
Kató : És Rozner bácsinak olyan jó kedve 

van... Hát persze most boldog... nemsokára 
kezdődik a szabadság ! Mikor utaznak? 

Rozner (elkomolyodik, Máriára néz) : Nem 
tudom... még bizonytalan... lehet, hogy semmi 
se lesz a dologból 1 

Kató (ijedten) : Hogy-hogy? Nem kap 
szabadságot ? 

Rozner (már szomorú) : De... de... hogynem. 
Kató : Valami anyagi akadálya van? (Péterre 

néz.) 
Rozner : Nem, dehogy... Nem arról van szó... 

(Szomorúan nézi Máriát.) 
Kató : Hát akkor miért? 
Mária (idegesen) : Én nem akarok utazni 1... 

Na I... Ha kisasszonynak feltétlenül tudnia kell ! 
Kató : Pedig az gyönyörű lehet... (Ábrándozva) 

Héviz gyógyfürdő... Elutazni kettesben... 
Egész nap szórakozások. Este sétálni... karon-
fogva a holdfényben... az iszapfürdő partján... 

Rozner (mentegeti Máriát) : Szegény fele-
ségem nagyon ideges... ő most egyedül akar 
utazni... 

Kató: Hévízre? 
Rozner : Nem. 
Kató: Biztosan Abbaziába... 
Péter (kinosan) : Na menjünk... 
Mária : Honnan tudja, hogy Abbaziába? 
Kató : Csak gondolom. 
Péter: Csak gondolja. 
Kató : Az nagy divat így tavasszal... 

Gömöry úr... Péter is Abbaziába akart utazni... 
Mária: Tényleg? 
Kató : De én már lebeszéltem... 
Mária (élesen): Ugy? ! 
Péter : Még nem beszélt le 1 
Kató: Ne tagadja!... Megígérte, hogy nem 

utazik ! 
Rozner (mosolyogva nézi őket) : Ejnye, de 

jóba tetszenek lenni!... Csak néztem, ahogy 
ott ültek kettesben: mi ez?... Inkasszáns és 
adós együtt vacsoráznak?... (Nevet.) Katóka, 
úgy szeretnék magától valamit kérdezni. 

Kató : Nem. Én csak vagyok vele, hogy ne 
lehessen más nővel!... így kevesebbet költ!... 
Tehát remélem, többet fog törleszteni ! 

Rozner (nevet) : Hü, de alaposan csinálja 
a mesterségét... (Főpincér lassan átmegy a 

KERTÉPÍTÉS, GYÜMÖLCSFA-
TELEPÍTÉS, KARBANTARTÁS 
Hegedűs Tibor és Möhr Endre kert-
építőknél garanciával. VI., Teréz-krt 
l/a Tel. 1-117-35 Kérjen árajánlatot. 

színen. Rozner Máriához fordul.) Mit szólsz, 
milyen jó pofa ! 

Mária (nem is hallja) : Na, most itt van a 
főpincér ! Fizess ! 

Rozner : Hát jó !... Halló 1... Fizetek kérem ! 
Főpincér : Igenis kérem, fizetni ! (Rozner 

mögé áll és jegyez a blokkra.) 
Péter (zavartan, halkan M áriéihoz) : Kérem, 

én igazán nem akartam... nem tehetek róla... 
Rozner: Egy vegyes saláta... 
Péter : Ne haragudjon, ha esetleg zavartam... 
Rozner: Egy liba eleje... 
Péter : Ha elrontottam a születésnapi vacso-

ráját.. . 
Rozner: Egy üveg pezsgő... két kenyér... 
Mária (gúnyosan) : Ó nem, dehogy!.... 

(Halálosan elkeseredve.) Igazán gyönyörű estém 
volt ! 

Főpincér : Tizenhét pengő ! 
Rozner : Itt van husz pengő ! 
Főpincér : Visszajár három ! 
Rozner : Ezt ossza el : egyet magának, 

egyet a pincéreknek és egyet nekem. 
Mária: Fizettél?... Hát menjünk, kérlek. 
Rozner: De hiszen még nem is koccintottunk... 

Legalább még azt várd meg ! (Tölt) 
Péter (felemeli a poharát) : Hát akkor... 

gratulálok mégegyszer 1 
Kató (felemeli a poharát) : Én is gratulálok... 
Rozner : Halljuk ! 
Kató: ... és jó egészséget kívánok Rozner 

bácsinak, a nagyságos asszony születésnapjára... 
hogy még sokáig ő lehessen az inkasszánsok 
királya... tudjon lótni, futni... hogy a nagy-
ságos asszony teniszezni járhasson, a Margit-
szigetre... És azt kívánom, hogy a Rozner bácsi 
mindig ennyire szeresse... És azt kívánom a 
születésnapjára, hogy utazzon Hévízre Rozner 
bácsival... Mert ez jót tesz a Rozner bácsi 
lábának... Az rém fontos egy inkasszánsnak... 
hogy tudjon emeletet mászni... mert Rozner 
bácsi már annyi lépcsőt ment életében, hogy ha 
'ezt a sok lépcsőt mind egyfolytában mente 
volna fölfelé, akkor már régen a mennyországban 
lenne Rozner bácsi... a többi angyalok közt... 
Szóval minden jót kívánok a nagyságos asszony-
nak.. . (Koccint, iszik.) 

Mária (már reszket az idegességtől, feláll) : 
Na !... Már a koccintás is megvolt !... Gyerünkl... 
Fáj a fejem!... Jóestét Gömöry úr! 

Péter (kezet akar csókolni, de elrántja a kezét» 
halkan) : Kezicsókolom. 

Rozner: Hát pá, Katóka!... igazán nagyon 
aranyos volt... alászolgája kedves Gömöry... 

Mária (ingerülten) : Ne köszöngess egy fél-
óráig... Gyerünk, gyerünk. (Elmennek.) 

Péter (visszaült, Katóra néz, szünet után) : 
Na, most magának is gratulálok... Ezt jól meg-
csinálta... 

K a t ó : Ezt igen... (Feláll, zörög a tálcán, a 
pincérhez) : Szóljon a ruhatárosnak, hozza a 
kabátom ! 

Pincér (elrohan). 
Péter: Mi az? El akar menni? 
Kató: El. 
Péter (kitör) : Hát a mindenségit neki, ez 

már a teteje!... Becsenget egy kis inkasszáns 
inkasszálni ! Tönkre teszi a legszebb randevúmat 
Aztán belenyúl az életembe, intézkedik, rendel-
kezik, szakít a barátnőmmel!... Aztán, mikor 
mindezt elintézte, fogja magát és itthagy? ! 

128• 



Kató : Igen. (Pincérnek, aki a kabátját hozta 
pénzt ad.) Köszönöm ! 

Péter : Hát mondja?... Hát mért csináUa ezt? 
Kató : Azért, Gömöry úr, mert vannak ilyen 

emberek, mint a Rozner bácsi. Akik egy nőért 
egész életükön át fizetik a részleteket... Keser-
vesen fizetik... mindennap!... És akkor jön 
egy fiatalember, mint a Gömöry úr és elveszi 
tőlük... Gömöry úr könnyen vesz, alku nélkül... 
Roznertől a feleségét, Kollarichtól a nyak-
kendőit!... És a következő hónapban már 

HARMADIK 
s . kép 

(A szin ugyanaz, mint az első képben. A lépcsőház. 
Valahol egy rádió szól, aztán búg a lift és a rádió 

éktelenül recsegni kezd.) 
Cipőszámlás (fürgén sántikál fel a lépcsőn, 

becsönget Polgár ajtaján). 
Postás (jön le a lépcsőn, szalutál) : Jónapot, 

Safranek ur. 
Cipőszámlás î Alászolgája. (A postás elmegy. 

Hosszút csönget.) 
Bözsi (ajtót nyit. Fehér kötény van rajta. 

Morcosan.) Mi teccik ? 
Cipőszámlás (erélyesen) : A cipőszámlát 

hoztam ! Tizedszer t 
Bözsi Î Hát hányszor mondjam, hogy olyan-

kor jöjjön, amikor a nagyságos úr itthon van! 
Cipőszámlás : És honnan szopjam, hogy az 

úr mikor van itthon ? 
Bözsi: Délelőtt sose!... Kettő után jön 

ebédelni ! 
Cipőszámlás: Szóval kettő után... Na, és 

mondja csak... 
Bözsi : Most nem érek rá ! (El, beteszi az 

ajtót.) 
Cipőszámlás (dühösen átbiceg Gömöry ajtajához, 

csönget). 
Feri (kinyitja az ajtót. Fehér kesztyű van rajta, 

de gyorsan lehúzza és zsebreteszi, mielőtt a cipő-
számlás észrevenné) : Jónapo t . 

Cipőszámiás : A cipőrészletért jöttem. 
Feri : A nagyságos úr ilyenkor az irodában 

van. 
Cipőszámlás: És mikor-jön haza? 
Feri : Az bizonytalan. Talán kettő után. 

Viszontlátásra. (Beteszi az ajtót.) 
Cipőszámlás (dühösen indul az ajtó felé. 

Visszanéz, megvetéssel): Finom kis ház!... 
(Lemegy.) 

Cseléd (szalad le a lépcsőn a kiskutyával) : 
Na gyere kiskutya, gyere!... Szaladjunk!... 
(Amint eltűnik a lefelé vezető lépcsőn, hallatszik 
a hangja) : Hű 1... Na megállj, te rongyos 
kutya!... Hát szabad ezt?... Illik ilyet csinálni?... 
Micsoda neveletlen kiskutya!... (Jönnek vissza 
fölfelé). Na megállj !... Majd kapsz a házfel-
ügyelő úrtól. (Fölmepnek.) 

(Kis szünet. Szól a rádió.) 
Kató (az irattáskájában kotorászva jön fel a 

lépcsőn. Csinos kis tavaszi ruhája van és jókedvű. 
Egy pillanatig áll Gömöry ajtaja előtt, örül, 
hogy újra itt van... Be akar csöngetni. Aztán 
elhatározza, hogy elébb elintézi Polgárékat. Átsiet 
a másik ajtóhoz és csönget. Kis szünet. Újra 
csönget). 

Bözsi (dühösen nyitja az ajtót) : Jövök, jövök, 
mit csönget annyit?... 

Kató (viccesen csevegj: Ó ezer bocsánat!... 

nem fizeti a részletet! Ja, így könnyű!... 
De ezt nem lehet csinálni, Gömöry úri... Ez 
csalás 1... Ha venni tetszik, tessék a részleteket 
betartani 1... Ha venni tetszik, tessék fizetni 
i s i . . . Alászolgája! . . . (Fejére csapja a sapkáját 
és elmegy.) 

Péter (utánabámul, vidáman szól a cigányzene, 
aztán zörög a tálcán és az asztalhoz siető pincérnek 
harsogón és meggyőződéssel, mint egy életelvet) : 
Fizetek ! 

(Függöny) 

F B L V O N Á S 
Hogy van, hogy van... Jaj de csinos ebben a 
kis fehér kötényben!... Hol csináltatta?... 
Szóljon édesem a nagyságos asszonynak, hogy 
egy kis számlát hoztam a Kollerich cégtől. 
Na menjen, drágám... Jaj de csinos mámal... 

Bözsi (gyanakodva nézi, morcosan) : Mit jön 
délelőtt, mikor az úr nincs itthon? ! Tudhatná 
már, hogy csak kettő után szok hazajönni... 

Kató: Ja persze, persze... Hát talán beszél-
hetnék a nagyságos asszonnyal... (Be akar 
menni.) 

Bözsi (elé áll) : Nem lehet vele beszélni. 
Kató: Csak egy percre... (Tolakszik.) 
Bözsi : Egy percre se 1... Nem lehet bemenni 

a lakásbal... Nem érti, ha mondom?... (El-
penderlti az ajtóból.) Menjen már , ne. . . A min-
denit neki!... (Bevágja az ajtót.) 

Kató (dühösen) : Hülye trampli 1... (Grimaszt 
csinál az ajtó felé.) 

Rozner (jön a lépcsőn, nevet) : Én mindig 
pont akkor jövök, amikor Kató kisasszonyt 
kidobják a Polgáréktól. 

Kató (elkeseredve): Rozner bácsi!... Ha 
nekem annyi pénzem lenne, hogy cselédet 
tarthassak!... (Az ajtóra mutat.) Hogy ezt 
fölfogadhatnám 1... 

Rozner (bámul) : Ezt ? Miért? 
Kató: Hogy felmondhassak neki!... Ha én 

ezt tramplit kidobhatnám ! 
Rozner : Hát szóval én már ne is csöngessek 

bel... Polgárék nincsenek itthon. 
Kató : Csak a nő, de az nem fizet. Az úr pedig 

csak kettő után jön haza... 
Rozner : Hát ez igaz. Délelőtt sosincs 

itthon. Hát szóval, akkor most... (A másik 
ajtóra mutat.) Gömöry? 

Kató : Hát persze 1... De mostan revanzsálom 
magam 1... Rozner bácsi itt most úgyis nagyobb 
összeget akar inkasszálni... és egyszer átengedte 
nekem a Gömöryt... hát én most átengedem 
a Rozner bácsinak. . . (Udvariasan Péter ajtajára 
mutat,) Tessék 1... Én majd csak ön utáni 

Rozner (őszintén, udvarisaan) : Köszönöm, 
nagyon kedves ! 

(A lift búg és megáll.) 
Polgár (gyorsan kiszáll a liftből, becsapja az 

ajtót, aztán siet a lakásajtó felé.) 
Rozner (int Katónak, hogy szerencséjük van) : 

Szolgája, Polgár úr ! 
Polgár (az ajtó kulcsát keresi a zsebében, 

hátranéz): Jónapot Rozner úr... Na mi az, 
hozzánk?... Ja persze, számla, mi?... (Próbálja 
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a kulcsot ai ajtóba betenni, nem megy) : Na 1... 
Bennhagyták a kulcsot belülről. Hát nekem 
most nem lesz Időm, Rozner úr !... (Csönget.) 
Csak hazaszaladtam az Idézésért... tanú vagyok 
valami marbaságban... és .elfelejtettem, nogy 
ma van a tárgyalás !,.. (Hosszat csönget.) 
Máris félek, hogy elkéstem. Na, mi lesz? 

Bözsi (dühösen nyitja at ajtót, rémülten mered 
Polgárra) : Ja, a nagyságos úr? I... Már haza 
tetszett jönni? (Áll az ajtóban.) 

Polgárt Haza, hazat... Mit bámul? Na mi 
az, nem akar beengedni? 

Bözsi : Nagyságos úr kérem,... a nagyságos 
asszony azt mondta, azazhogy ... (hebeg, az 
ajtóban áll.) 

Polgár (félretólja) : Eresszen már be nal . . . 
Hát ml van itt?... Ml baja?... Megbolondult? 
(Bemegy.) 

Bözsi (tanácstalanul vállatvon, beteszi az ajtót). 
Kató (nevet) : Ez úgy belejött, hogy már a 

saját gazdáját kl akarja dobni 1 
Rozner (nevet, aztán nyitja az irattáskáját) : 

Hát most megyek a Gömöry úrhoz... Ja, apropó. 
Nagyon aranyos volt tegnap... Es köszönöm, 
hogy protezsált a feleségemnél. Hazafelé már 
azt mondta, hogy még meggondolja a dolgot... 
lehet, hogy jön velem Hévízre... és nem aludt 
egész éjjel... sírt is... szegénykém, nagyon 
Ideges 1 De reggelre nyugodt volt... azt monata, 
mire hazamegyek, meg fogom tudni a végleges 
elhatározását... Most ez van!.. . (Sóhajt.) 
Hát viszontlátásra Katóka! (Indul, hirtelen 
visszafordul Polgárék ajtaja felé.) Ml az, ml van 
Itt? 

(Polgárék lakásából zaj, kiabálás hallatszik. 
Aztán nyílik ai ajtó.) 

Polgár (az ajtóban és dühösen kiabál) : Mars 
ki I vegye a kalapját és kabátját és mars kl t 

Gyuri (már a kalappal és zavartan az ajtóban) : 
De uram, ön teljesen félreérti... egy délelőtti 
vizit... 

Polgárt Ml az?... Ennem vitatkozom, uram, 
gyerünk, egy kettő. Es ha mégegyszer Ide 
beteszi a lábát, ki fogom pofozni, uram ! 

Cseléd (Izgatottan szalad ti a lépcsőn, megáll, 
bámul). 

Polgáráé (megjelenik az ajtóban, elegáns utcai 
kosztümben): Ne itt az egész ház előtt!... 
Gyere be... 

Polgári Nem megyek!... Mars be!,.. Mars 
kl!... 

Gyurit Uram, ezért a hangért felelősségre 
fogom vonni ! 

Polgárt Nem párbajozom, uram!... Eleget 
fizettem a vacsoráját ! Párbajt nem fizetek ! 

Polgáráét Ne ordíts a lépcsőházban!... 
Mégis nevetséges !... Vizitbe jön egy Ismerősünk 
...pár percig Beszélgetünk... be akar kisérni a 
városba... 

Polgárt Mit akarsz szlvlkém a városban? 
Polgárné t Elintézni valóim vannak... 
Polgári Szlvlkém, ma csak velem lesznek 

elintézni valóid! Mars be!... 
Polgárné i Csak gyere be ! 
Polgárt Majd bemegyek!... Majd rendet 

csinálok én I t t ! 
Gyuri I Klsztlhand ! (Lerohan a lépcsőn.) 
Polgár (kiabál) : Bözsi ! 
Bözsi (megjelenik mögöttük) : Most nem érek 

rá, nagyságos úr... Az ebédet főzöm! 
Polgár I Maga itt már nem főz, fiam, semmit ! 

. . . D e egy perc múlva már itt se legyen ! 

Bözsi t A ruhámat kérem... a könyvemet... 
Polgárt Jöjjön vissza érte. Mars ki! 
Bözsi t Maguk a tanúk... Maguk látták, 

hogy fojtogatott... 
Katót Ml nem láttunk semmit... 
Bözsit Megyek a rendőrségre!... (El.) 
Kató (lelkesen) : Kidobták a tramplit ! 
Polgárt Majd én rendet csinálok i t t ! (Be-

vágja az ajtót.) 
Cselédt Nahát!... (Vihogva szalad fel a 

lépcsőn.) 
(Szünet. Csönd. Rozner és Kató összenéznek.) 
Katót Hát ez gyönyörű volt!... (Szünet.) 

Hát most menjen Be a Gömöry úrhoz, Rozner 
bácsi ! 

Rozner (alig jut szóhoz. Szomorúan rázza a 
fejét) : Nem, Katóka, nem megyek... Én most 
egészen meg vagyok zavarva... Én mindig 
azt hittem, hogy ez egy nagyon boldog házasság. 
Gondoltam, olyasféle, mint a miénlc... Ez is 
Imádja a feleségét... dolgozik... a föld alól 
kaparja kl a pénzt... este hazajön... várja a 
felesége... és boldog ! És akkor egyszer... vélet-
lenül hazajön délelőtt... és akkor ez van!. . . 
Hát... szóval... ez lehetséges... 

Katót Ugyan, Rozner bácsi... hát mi köze 
magának ehhez? 

Rozner t Semmi... persze... (Hirtelen.) De én 
most hazamegyek... Egyszer egy délelőtt 
véletlenül haza fogok menni ! 

Kató (ijedten) : Rozner bácsi... 
Roznert Viszontlátásra, Kató kisasszony! 

(leszalad a lépcsőn.) 
Kató (utánanéz, gondolkozik, aztán hirtelen 

ötlettel Péter ajtajához fut, türelmetlenül, hosszan 
csönget. Vár. Aztán az öklével dörömböl az ajtón. 
A szín sötét. Újra szól a rádió. Egy cseléd is 
énekel valahol. És közben sűrűn hallatszik a 
türelmetlen, éles csengetés... és a dörömbölés egyre 
erősebben.) 

(Függöny) 

9. kép 
(Péter lakása, mint az első és második felvonásban. 
Egy karosszékben ül Mária és hevesen zokog.) 

Péter (idegesen áll mellette, néha kicsit habozva 
megsimogatja a haját és türelmetlenül próbálja 
vigasztalni): De Méri, hát ne sírjon... hát 
mért sír? (Szünet. Csöngetés.) Mi van abban, 
hogy elvittem vacsorázni?... Nagyon kedves 
kislány... 

Mária (zokogva) : Szóval szereti ! 
Pétert De nem... hát értse meg... az egészen 

más !... En magával különben se vacsorázhatom 
Mária (felveti a fejét): De igen!... Mától 

fogva Igen! ... Ott, ahol akar. 
Pétert Nem értem... Ne sírjon! 
Máriát Én nemcsak azért sírok... a tegnari 

vacsora miatt... minden miatt sírok... ami 
azóta történt... és egész éjjel sírtam... és 
reggelre elhatároztam... én most a férjem miatt 
slroK... Szegény, olyan jó volt hozzám! 

Péter (ijedten) : Ml történt a férjével? 
Máriát Otthagytam! 
Vétet (megdöbbenve) : Hogyhogy?... Hogy érti. 
Mária t En nem bírom ezt a hátrányt, hogy 

férjnél vagyok... Hogy nem mehetek magával 
sehova... Megírtam a férjemnek, hogy vége... 

Péter (kétségbeesve) : De Méri !... Hát micsoda 
könnyelműség!... Ez... ez szörnyű! 

Máriát En... én... nagyon szeretem a 
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férjemet... de az más !... Én még fiatal vagyok... 
velem még valami szépnek kell történni... hát 
nem is örülsz? Nem szeretsz? 

Péter (egészen oda van) : Dehát nem értem !... 
Hát hogy képzelte el ezt a dolgot 1...(Csönget-
nek. Dühösen ajtóhoz lép, kiszól). Feri . . . Ki 
csönget folyton? 

Feri (megjelenik az ajtóban) : Egy inkasszáns, 
kérem... Gondoltam, most nem nyitom ki, 
amíg,.. 

Péter » Megmondtam, hogy minden inkasszáns 
be kell engedni, ha itthon vagyok. 

Feri ! Igenis. (Kimegy.) 
Mária (felugrik) : Maga szerelmes abba a 

lánybal... Minden inkasszánst beengedni? 
Hiszen ez egy szerelmi vallomás ! 

Péter : Ugyan, hát mi köze ennek a szerelem-
hez? 

Katő (berohan, meglátja Pétert) : Ja , It thon 
van? Na, hála Istennek !... Máriára néz,) 
Maga is itt van?... Maga azonnal rohanjon haza ! 

Mária: Mi ez kérem... Micsoda... 
Kató : Ne kérdezzen, rohanjon ! A férje 

hazament... 
Mária: Nem érdekel... 
Péter: Történt valami? 
Kató: Igen... Nem csak úgy egyszerűen 

hazament... Azért ment haza, mert gyanakszik... 
Vegye a kalapját... 

Péter: Mért gyanakszik? 
Kató : Az most nem fontos, ha vesz egy 

taxit, talán még előbb hazaér, mint a Rozner 
bácsi ! 

Mária (harciasan) ; A kisasszonyt talán 
érdekelni fogja: én elválok a Rozner bácsitól... 
Na?... Ha Rozner bácsi hazamegy, egy levelet 
talál az előszoba tükrön. Hogy engem ne 
várjon többét Kész... 

Kató (összecsapja a kezét) : Szerencsétlen I... 
Hát most mi lesz magával? 

Mária : Ez talán mégse a kisasszony dolga? 
Kató : Maga most azt hiszi, hogy Gömöry úr 

feleségül fogja venni? 
Mária: Hat ez már mégis csak... 
Péter: De Kató kérem... 
Kató : Na és mondjuk, hogy feleségül veszi !... 

Biztos, hogy nem veszi, mert legalább száz 
olyan asszony volt már itt házasságot törni, 
mint maga és egyiket se vette el, de hát mondjuk 
hogy elveszi I... Akkor ml van?... ő nem rohan 

, hajnalban pénzt keresni, mint a Rozner bácsi ! 
O is tizenegykor kel fel, pont úgy, mint maga !... 

éztán ő is teniszezni megy, mint maga!... 
s délután bridzsel és este lokálba megy!... 

(Elszörnyedve.) Hiszen maguk éhen fognak 
halni ! 

Mária : Hát nekem tűrnöm kell, hogy egy 
ilyen kis inkasszáns... 

Kató : Ne szidja az inkasszánsokat, mert még 
vissza fogja sírni azt az időt, amikor egy 
inkasszáns felesége volt... (Péter felé.) Hiszen 
neki soha sincs egy vasa se !... (Péterhez, 
erélyesen.) Mennyi pénz van magánál? 

Péter : Háromszázötven ! 
Kató (meglepve) : Ugy? !... Azonnal adjon 

ide százkilencvenet a részletre ! 
Péter (zavartan) : Nem... nem lehet... 

szavamra, most nem lehet!... Délben jön az 

adóvégrehajtó és ha nem adom oda a 350-et, 
elviszik a bútort ! 

Kató (Máriához): Na látja!... Hát elő-
fordulhat ez a Rozner bácsinál? Rohanjon 
taxin, talán előbb hazaér és tépje el a levelet !... 

Mária: Hagyja már kérem... Mi köze magá-
nek ehhez? 

Kató : Hogy mi közöm?... Hát jó, hát meg-
mondom... En is szeretem Gömöry urat... 
Az a közöm... 

Mária (megdöbbenve) : De Péter... 
Péter (zavartan, de kis derűvel is) : De Kató... 
Kató : És engem nyugodtan el is vehet, 

mert én egy dolgozó nő vagyok !... 0 kelhet 
11-kor és tenniszezhet... én majd megkeresem... 
én majd szaladgálok inkasszálni... Mint a 
Rozner bácsi... 

Péter (elneveti magát) : De Kató ... hát mi 
vagyok én? 

Mária: Péter!... Feleljen kérem! feleljen 
erre a... ' 

Kató: Ne feleljen!... Majd ért elmondok 
mindent!... Mert nagyon fontos, hogy maga 
tudjon mindent... Tegnap este, amikor maguk 
hazamentek, akkor egyedül maradtunk Gömöry 
úrral... és beszélgettünk... erről, arról, minden-
féléről... (Hirtelen.) és többek közt a Gömöry 
úr nekem megkérte a kezem!... És én igent 
mondtam 1... Na! 

Mária (félájultan fordul Péterhez) : Igaz ez? 
Péter (nagy zavarban van, de tetszik neki is 

Kató mentő ötlete) : Nézze Méri... igaz... 
Mária (hisztérikusan) : Hát szóval... hát szó-

val... és ezért akartam az én gyönyörű, boldog 
házasságomat feláldozni l (Csöngetnek.) Szégyelje 
magát !... (Kapkodva szedi a holmiját.) Rohanok 
haza ! 

Feri (benyit) : A Rozner úr van itt ! 
Péter (rémülten) : És beengedte? 
Feri: Azt tetszett mondani, hogy be kell 

engedni minden inkasszánst ! 
Kató (hálásan Péterhez) : Köszönöm. 
Rozner (belép, egészen összetörve, csendesen, 

szomorún) : Jonapot ! 
Feri (gyorsan elmegy, beteszi az ajtót). 
Kató: Rozner bácsi... Jaj de jó, hogy jön! 
Mária (sírásba tör, Roznerhez fut, a vállára 

borul): Sándor! Drágám... drágám! 
Rozner (áll, simogatja Mária karját. Csönde-

sen) : Mi az, szivecském? Mért sírsz? 
Mária (hirtelen szembefordul Róznerrel és 

kétségbeesve) : Mondd... Olvastad a levelet? 
Rozner (nézi Máriát. Hosszú szünet után, 

halkan) : Nem ! 
Mária: Most otthon voltál!... Az előszoba 

tükrön van egy levél. Nem láttad? 
Rozner (kis szünet, fejét rázza) : Nem ! 
Mária: Drágám!. . . (Hálás, csöndes sírással 

simul hozzéu) 
Kató (élénken) : Most persze nem <frtl Rozner 

bácsi, hogy hogy kerül Ide a nagyságos asszony ! 
Hát az úgy volt, hogy én Is elmentem aztán... 
nem akartam Rozner bácsit megelőzni Gömöry 
úrnál... hát ahogy megyek az utcán... talál-
kozunk a nagyságos asszonnyal... Persze 
roppant megörültünk egymásnak... aztán eszem-
be jutott « mondom, Rozner bácsi most haza-
ment, mondom én elfelejtette, hogy máma 
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nagyon fontos inkasszálás van a Gömöry úrnál... 
egy nagyobb összeg... az utazás miatt ... mon-
dom, jó, hogy találkoztunk, jöjjön fel velem 
Gömöry úrhoz... majd mi inkasszálunk... hát 
így volt... Gömöry úr éppen fizetni akart, 
mikor jött a Rozner bácsi ! 

Péter s Igen. (Nyögve.) Mennyi a hátralék? 
Rozner (már a régi. Nyitja az aktatáskáját) : 

Azonnal. (írást vesz elő, megnézi.) 315 ! 
Péter (zavartan veszi elö a pénzt) : H á t nálam 

csak 350 van és... 
Mária (dühösen kikapja a kezéből a pénzt) : 

Tudok visszaadni!... (Kutat a retlküljében.) 
Rozner: Tessék a nyugta... (Ir rá.) Teljes 

kiegyenlítés... 
Mária : Tessék harmincöt vissza. 
Kató (nevet) ; Milyen jól tud inkasszálni a 

nagyságos asszony... Talán ezentúl neki kellene 
ezt csinálni... és Rozner bácsi teniszezne ... 

Mária (Roznerhez simul) : Én szívesen csinál-
nám ezt is... Mindent! (Rámosolyog.) Most 
egyelőre el fogunk utazni... Hévizre... együtt... 
Ugve? 

Rozner (mosolyog, simogatja Mária kezét) : 
Igen... Holnap utazunk Hévizre... 

Mária: Vagy még ma... Ha lehet, akkor 
még ma... Hát gyerünk... Jónapot Gömöry úr... 
Isten vele, kisasszony... és köszönöm. (Kezet 
jognak.) 

Kató: Nincs mit... 
Mária: De igen... Ezt a,., ezt a... végleges 

kiegyenlítést ! 
Rozner: Szolgája, Gömöry úr... (Kezet fog 

Katóval, nagyon meg van hatva.) H á t . . . Isten 
áldja meg Kató... Katóka... (Könnyes a szeme, 
Máriához fordul.) Ugye mondtam, neked... 
hogy milyen .aranyos lány... (Már alig tudja 
mondani.) Nagyon... nagyon jó pofa... (El-
mennek.) 

Péter: Na! Hát ezt elintézte! 
Kató : Hála Istennek ! 
Péter: Köszönöm. 
Kató : Ne köszönje. Nem magának intéztem 

el, hanem csakis a Rozner bácsinak. Jónapot. 
Péter : Csak nem akar elmenni? 
Kató : Dehogynem. Hiszen már megint nincs 

pénze. 
Péter: Hát tudod mit, ha lenne, akkor sem 

fizetnék neked !... Pedig én most az összes 
inkasszánsokat ki fogom fizetni, csak te nem 
kapsz egy vasat se ! Mert azt akarom, hogy te 
mindennap gyere ! 

Kató : Jó trükk !... Szolgája. 
Péter: Várj. Nagyon fontos dolgokat akarok 

mondani, óriási terveim vannak. Ide hallgass. 
Ami most jön, az gyönyörű lesz. 

Feri (benyit) : A végrehajtó van itt ! 
Végrehajtó (megjelenik egy néma altiszt kíséreté-

ben) : Jónapot, Gömöry úr ! 
Péter : Szolgája, Kerekes úr ! Hogy van? 
(Feri elmegy.) 
Végrehajtó: Köszönöm, jól... Hát kedves 

Gömöry úr, itt baj van!... ön két hete kapott 
egy vörös cédulát és még máig sincs rendezve. 
Hát Gömöry úr, transzferálni jöttünk ! 

Péter : Ne vicceljen, Kerekes úr ! 
Végrehajtó: Én nem viccelek!... Illetve 

A r a i t U S Z O h e l €$Z* iäuRadleuse?használja 
1.60 pengőT Barna vagy fekete hajat nyer az Eisner-féle 
dióki vonattól. (1.60 pengő). Eisner drogéria, főh. kam. 
száll. Andrássy-űt 37. — Lerakatok: Szegeden Mannheim 
Sas drogéria. Marosvásárhely—Targu Mnres Fekete 

Mihály drogéria. 

még el lehet intézni, ha a hátralék húsz százalé-
kát kifizeti !... Van Gömöry úrnak 350 pengője? 

Péter : Csak 35 pengőm van Kerekes úr ! 
Végrehajtó : Ne vicceljen, Gömöry úr ! 
Péter: Ne lássam többé Kerekes urat, ha 

viccelek ! 
Végrehajtó : Akkor visszük a bútort ! 
Péter Ugyan Kerekes úr... maga csak ijeszt-

get... Nincs itt a koc^i... 
Végrehajtó : Nincs? Nézzen ki az ablakon ! 
Péter (kinéz) : Az az autó? 
Végrehajtó : Nem autó... Az a kétlovas stráf-

kocsi. 
Péter: Aha... Hát szóval ez komoly? 
Végrehajtó : Van nekem kedvem ilyenkor 

viccelni? 
Kató (lenéz az ablakon, örömmel) : Nini !... 

Tarka ló! 
Péter (lenéz, fogja a gombját) : Tarka lovat 

látok, szerencsét találok... 
Kató: Tarka lovat látok... 
Végrehajtó : Hát akkor kezdjük az előszobá-

ban... (Kimennek.) 
Kató : Hát remélem, most már nem tartóz-

tat?... Ilyenkor egy vendég csak útban van... 
Péter: Nem érted, hogy sürgős megbeszélni 

valónk van?... Ezek nem fognak minket 
zavarni, s szép csendben transzferálnak... 

Kató: Hát mi az a sürgős? 
Péter: Jöjjön, üljünk ide le... 
Kató: Nem érdemes... Rögtön elviszik a 

székeket... 
Péter : Az igaz !... Talán menjünk be a háló-

szobába... leülünk az ágy szélére... Az ágyat 
nem viszik el, mert az nélkülözhetetlen bútor-
darab... 

Kató : Ugy? Hát én tudom nélkülözni. 
Péter: Makacs bestia... Hát akkor marad-

junk itt... Hát ide hallgass ! Te azt mondtad, 
hogy szeretsz engem ! 

Ember (be). 
Kató : Azt hazudtam. 

(Két ember jön, viszi a bárt.) 
Péter: Szóval nem igaz... Szóval nem sze-

retsz ! 
Kató: Mit szeressek magán?... Maga egy 

lusta és léha fiatalember... Én csak olyan férfit 
tudnék szeretni, akit tisztelek is és csodálok is 
és akit a legkülönb férfinek tartok a világon ! 

Péter : És engem a legutolsó fráternek tartasz ! 
Kató : Az megint túlzás !... De maga tudtom-

mal egy építkezési vállalatnál van... És meg 
mernék esküdni, hogy még nem tett egymás 
fölé két téglát... Semmi sincs ezen a világon, 
amit maga csinált volna !,.. Csak adósságot !... 
Azt csinált ! 

Péter : Tudod, hogy miért nem csináltam 
semmit? Én már tudom ! 

Péter : Mert nem volt kiért. Nem volt kinek 
mutatni, nem volt kivel örülni neki, nem volt 
kivel csodáltatni magam !... Ugye, te csodálnál 
engem, ha dolgoznék? 

Kató: Elájulnék a csodálkozástól... 
Péter: Hát el fogsz ájulni!... Vedd tudo-

másul, hogy holnap reggel 8 órakor bent leszek 
az irodában. Holnaptól kezdve dolgozni fogok 
érted. 

Kató (boldogan, szerelmesen mosolyog rá) : 
Elájulok ! 

Ember: Pardon, a szőnyeg... 
Péter : Drágám, én többé el nem engedlek ! 
Kató : Képes és elvesz egy inkasszánsnőt 

feleségül, csak ne kelljen fizetnie ! 
_ FÜGGÖNY 
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Texas bajnoksága 
3 halott, 18 sebesült 

Preston, március 1. (A Színházi Élet kü-
löno tudósítójától.) 

A prestoni virágkiállítással kapcsolatban 
megrendezték Texas állam bridzsbajnoksá-
gait. A versenyen az egyes uradalmak »vá-
logatott« csapatai állottak egymással szem-
ben. 

Általános nyugtalanságra adott okot, 
hogy a versenyt egészen úf szabály és írás-
rendszer szerint rendezték. Eddi«- ugyanis 
a játék alapja a teljesítendő ütések rnini-
málása volt, e versenyhien azonban a kiad-
ható ütések maximálása alapján játszottak. 
Különösen nehézzé tette a helyzetet ez az 
általános tilalom: 

A verseny területén szitkozó-
dás és lövöldözés tilos I 

* 

Mondanunk sem kell, hogy az utóbbi ti-
lalmat nem igen respektálták. Előfordult 
hogy az egyik temperamentumos ver-
senyző, — kit paa-tnere singleton aduval 
emelt, — a terítéskor szó nélkül lelőtte 
partnerét. Rögtön helyszínen termett a 
sheriff, kinek előadták a tényállást. A she-
riifif tiltott fegyverhasználat miatt egy 
dollár büntetésre ítélte a gyilkost, másrész-
ben azonban a jogos felháborodás esetét 
állapította meg és a büntetést felfüggesz-
tette. Mial'aitt a megboldogult földi pwrt-
hiüvelyét eltávolították, a felvevő lejátszotta 
a kiosztást és azonnal a tartalék ült be a 
jájfcék. folytatására. Több Jbiatsonló incidens 
aäavarta meg a versenyt, hacsak pillana-
tokra Is. 

Nagyon élénkítette a hangulatot a részt-
vevők színes nyelvhasználata. Töbtbször 
hallottuk a következő kifakadást: 

— Úgy játszottál, mint egy farmer! 
A bajnokságot a venezuelai csapat nyerte 

meg. A döntő mérkőzés bővelkedett külö-
nös, tragikomikus részletekben. 

A másodiknak helyezett csapat kapitánya 
a meccs délelőttjén összehívta legénységét: 

— Fiúk, győznünk kell. Az ellenfél azon-
ban túlerős. Hadicselt ajánlok. Kiküldjük 
Berengot. ivásban legedzettebb társunkat, 

hogy keresse az ellenfél csapatával a ba-
rátkozás t, mulasson, szórakozzon vélük és 
amennyire lehet, itassa le őket. 

Nagy tetszést aratott az ajánlat és végre 
is hajtották a tervet. Sikerült is berúgatni 
az ellenfeleket, egy dologra nem számítot-
tak azonban, a deus ex mach inára. A ré-
szegek istene a berúgott csapatot védel-
mébe ve t te . . . 
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Észak—Dél vonalon a berúgott csapat 
•ült. Dél indította a licitet. Kótyagos fővel 
káró dámáját kőr dámának nézte és így 
kőrje volt a négyes licitálható szín. Egy 
kört mondott tehát, mit partnere azonnal 
négyre emelt. Dél most már észrevette el-
nézését és teljesített. A másik asztalnál Dél 
egy káróval indított. Észak egy kőrt mon-
dott. Keletnek alkalma nyilt bemondania 
piktojót, sőt végeredményben Kelet—Nyugat 
játszottak négy pikket és meg is csinálták. 
Kőr ikiráüy volt az indítás, majd káró ki-
rály. Kelet ezt ütötte és háromszori aduzáa 
utáni kivágta a treff királyt. 

Roppant mulatságos volt az is. amikor 
az egyik részeg két treffel indított, a part-
nere pedig ezt felelte: Káróban. Az első 
viszont így értette: Három, szan. Rávágta 
a hat soanaadut, melyeit szerencsés indulás, 
négy sikeres impassz, három szín kedvező 

. elosztása és még ennek tetejébe, egy újabb 
ellenjátékhiba révén teljesítettek. 
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Mindennek koronája a következő csodá-
latos lejátszás volt. 
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Dél kiált treffel indított. Északnak két li-
citálható szine van. Egy kőfftt mondott te-
hát, majd Dél három treffjére iÉszák három 
kárót licitált. Dél erre bemondta a xuaigy-
szilemmet trefdRben. 

Nyugat pikkel indított. Dói ütött ásszal 
és leaduzott. Átment az asztalra káróval és 
meghívta a kőr királyt. Midőn Kelet kis 
kőrt tett, gúnyosan rászólt: 

— Ügy, nem fed. akkor én is dobok t 
A részegek istene azonban gondoskodott 

arról, bogy Dél elnézze kártyáját; az eldo-
bandó pikkjei közé egy kis treffet szortíro-
zott és most azt »dobta.« rá. Legnagyobb 
rémülettel látta, hogy Nyugat a kőr ászt 
adja, és csak akkor eszmélt arra. hogy a 
kőr ászt hátulról elfogta, amikor az ellen-
felek nem nyúltak az ütés után, hanem 
kétségbeesett csodálkozó szemmel néztek 
rá! 

A győztes csapat minden tagja díszes taj-
tékpipát kapott tiszteletdíjul, a második 
helyeztetitek értébe« pipasznirikáló birtokiáiba 
jnfcottaflo. 

LÁZADÁS. 
Kezdők bridzseznek. Bizony még nem na-

gyon tudják Áttekinteni a játék szerkezetét 
és az egész dolog rejtélyesnek, titokzatos-
nak tfinik fel előttük. Ellenjátékos az egyik 
újonc, a partnere az indító kijátszó és hős-
nőnk a harmadik helyen nagy sóhajtással 
az invitált szín legmagasabb ját teszi az 
ütésbe. A felvevő föllilüti. Hősnőnk dühö-
sen megszólal: 

—• Mindig azt magyarázzák^ bogy a har-
madik helyen a legmagasabbal kell be-
menni. De én ezt beszüntetem. Nekem be-
szélhetnek, ha eddig bementem magasan, 
mindig leütötték. 

A bridzsező lOIdesúr. 
Többet van ő a kártyaszobában, mint bir-

tokán. Azért ellátja a gazdaság dolgait és 
néha-néha kimegy a pusztájára, s meghall-
gatja a gazdatiszt jelentéseit. Igen, egy 
ilyen gazdatiszti jelentés unalmasabb, mii t 
egy szép lejátszás. Előfordul, hogy a föld-
birtokos az ilyen jelentés ideje alatt pi-

heni ki az előző napi bridzsparti fáradal-
mait. 

A múltkor is otthon járt és kényelmes 
fotőjébea hátradőlve hallgatta intézőjének 
monoton felolvasását. 

- r . . . 15-én itt jártak a juhászok. — je-
lentette az ispán, — a kommenolójukat vet-
ték át. kiadtunk 8 szűr t . . . 

— Paccerek! — horkant fel félál máJból a 
brldzsre állított agyú földesúr. 

BR1DZSFELADVANY 
• D 5 
<?B65 
0 10 
• A 

Pikk az adú. 
csinál. 

Megfejtési határidő 10 aap. 

M E G F E J T É S E K 
M 19S7, 10-it mámból: 

Falvtvöjáték feladat: A teljesítés útja kétoldaM 
kénywerdobAs. Ennek tempója érdekébem as ütést 
ko win el keli veszíteni, éspedig treff bem. l. Kör 
király. S. Treff áaa. 8. Pikk kilences. 4. Treff 
dáma, Dél kárót dob. ft. Káró Tlsocabirásra Dél 
lit az ásszal. 4. Adu. 7. Adu. 8. Adu, ÍJsatak kört 
dob. 9. Kftr áss. 10. Treff lopá*. ilá. Adu. Nyugwt 
treff-káró, Kelet kőr-káiró tartás miatt ran bajban. 

Licitálási feladat: Passai A partner licitjei nem 
sokat Ígérnek, erős lapp ad ivekUi mom snabad 8 
szanzadut mondania. 

Brtdwjatalmak u állandó h»H jutalmak kfefttt 
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FEJTORNA Szerkeszti! Grätzar József mérnök 

Kisvárosi üzletek 

Négy üzlet van egymás mellett a kisváros főutcáján. 
A négy tulajdonos neve: Barna, Vörös, Fekete, Szőke. 
A négy úr közül az egyik barnahajú, a másik vörös, a hartna 

fekete, a negyedik szőke. De a neve és a hajszíne egynek sem egyezik. 
Mind a négy úrnak van egy-egy fia. 
A négy flu a négy üzletben tanonckodik. 
Egyik sincs az apjának az üzletében, hanem a négy üzlet közül vala-

melyik másikban és egyik aincs olyan úrnál, akinek a hajszíne azonos 
az o nevével. (Tehát pl. ifjú Barna nem lehet a barnahajú úr Üzletében 
s nem lehet id, Barna üzletiében sem.) 

1. Az ifj. Szőke a vőlegénye annak a leánynak, kinek fivére a vörös-
hajú úr Üzletében dolgozik. 

2. A vöröshajú úr Szőke úr testvérének a férje. 
3. Fekete úr a múlt évben feleségül vette a szőke úr Özvegy anyját. 
4. Barna úrnak nincs leánya. 
Kérdezzük ezek után: 
Milyen színű haja van Barna, Szőke, Fekete és Vörös úrnak, s melyik 

üzletben melyik fiú dolgozik! 

Csak pástiaknak 
Pestieknek szól ez a nejt vény, de 

hagy a vidékiek, akik szintén hasznát 
veíhetik a benne rejlő triikkneík, anegért-
séík, megírjuk a kővetkezőket: a 44-es 
villamos hosszú utat tesz meg. Pesti 
oldalion lévő végállomásától elindulva, 
útba ejti a Keleti pályaudvart és el-
megy egészein a budai oldal egy távol-
fekvő pontjára, Szép Ilonához. A Ke-
leti pályaudvartól Szép Ilonáig 30 fil-
léres átszállóval lehet menni, míg a 
taxi ugyanerre a távolságra éjszaka 
kb. 5 pengőbe kerül. 

Maga a történet pedig a következő: 
A Keleti pályaudvaron érkeztem men 

éjszaka és mikor a pályaudvarról ki-
téptem^ nagy bosszúságomra, láttam. 
hogy éppen elindult az utolsó U-es, 

más villamos pedig abba az irányba 
ilyenkor már nem megy. Elég súlyos 
ki8táska volt nálam, nem remélhettem, 
hogy utána tudok szaladni. Vidéken 
sok pénzt adtam ki 8 mivel a pálya-
udvaron megérkeztemkor újságot vet-
tem s ezért ki kellett nyitnom a pénz-
tárcámat, pontosan tudtam, hagy 
1 pengő és 50 fillér van nálam. 

Lakásom pedig a Szép Ilonánál van. 
Hogyan jutottam haza úgy, hoügy sen-
kitől nem kértem kölcsön, nem kellett 
gyalogolnom és a családomat sem kel-
lett felköltenem, hogy fizessék ki a 
taxit? 
Aki pedig erre azt feleli, hogy gya-

log mentesm haza, az nem isoner en-
gem... 

m 



Névújítás 
Pályázatunkra annak lejárta után is 

annyi jó ötlet futott be, hogy ezeket még 
kivételesen leközöljük: 

. (Nuszbaum Miklós): 
gyönyörű paripa — pazarló 
szamár, kit baj ért — butélia 
a tudomány rabja = tan tusz 

* » 
(A. K.): 

A léét Latabár — a jó La tya f i ak 
Rózsahegyi = Pipa Ruffo * 

(Easzirer Aranka): 
rengeteg nótám van = sokadalom * 

(Soós Endre): 
Jávor Pál = Robin Hoodit * 

(Popper Miklós): 
ágyú — lődörög 

* 
(Arnóczky Jánosné): 

legelötulajdonos — rétes ' 
kis cérna — szálka 
tűzbe esett kobra = k igyógyul t 
a borz hálóhelye — borzalom * 

(K. M.-né): 
esőiben álló paraszt = póráz 
üres istálló — szabadalom 
sok gyermekgondozónő — Sorbonne * 

(Endrényi Kornél): 
kontra — fakír = ellenszegülő (szeg-ülő) * 

(Jászai Pál): 
lángoló üzlet = égbolt 
Reggeli fagy megszűnik = tündér (tün-dór) 

(Stallmach János) : 
festékesbolt = színház 
csinált baj — művész (mű-vése) 
a szép fej — nyakék 

(Bodó Péter): 
kis fogadószoba = szalonka 
gyalogsági katonák bankettje — bakator 
bankosok dala = banknóta * 

(Felszeghy Sándor): 
jégszekrény — léhűtő 
sok látószerv — tengerszem 
oktatási díj = tanár 
kiváló ácsmester — szakács * 

(Sz. B.): 
Lótné haja = sóha j 

* 
(H. K.-né)r -

Szélhámos költő = csalódás (csal-ódás) 
hamis súly — állat (ál-lat) 
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étvágytalanság elleni cseppek = szeretet 
festéktörmelék — színdarab 

(Z. A. B.): 
friz nő férje — f r i zu r a 
édeskés író — Czukor Gergely 
háborús író — Hady Endre 

Furcsa ha . . . 
PÁLYAZATUNKRA BEÉRKEZETT FUR-
CSASÁGOK KÖZÜL E HÉTEN A KŐVET-

KEZŐKET KÖZÖLJÜK 
(Rössler Jakab): 

Frigyes — frigytelen (nőtlen) 
az ószeres — visszeres 
á kis Benő — ruhájából kinő 
a kapta-fáért — Pénzt kell adni 
a ballépés — jobb életet hoz valakinek 
egyet momdofk) — kettő leszi belőle 
egy képviselő — arcátlan * 

FURCSA, HA.. . 
(Zimmermann Ella): 

lakatlan házon — lakat van 
szemfüles riportert — orránál fogva vezet-

nek 
a majom — kutyába sem veszi gazdáját * 

FURCSA, HA.. . 
(PerJessy Ernő): 

a jós — rosszat mond 
a határidő — tíz nap 
a fazék — cserépből van 
Aczél Ilona — ellágyul 
Titkos Hona — Indiszkrét 
Harsányi Zsolt — suttog 
Vadnay László — barátságos 
Hegedűs Tibor — zongorázik * 

FURCSA, HA.. . 
(Dr. Halasi Mlksáné): 

hátasló — nyakas 
a fejszének — lába kel 
az asszony — talány 
valaki félig — egészséges 
a szemes csendőr — vak lármát üt * 

FURCSA, HA.. . 
(Sós Jenőné): 

a mentő — jött 
a vakmerő — látogatóba jön 
a búvárnak — öröme van * 

FURCSA, HA. . . 
(Soll András): 

a lábmelegítő — kézimunka 
a kártyás — haszonleső * 

FURCSA, HA. . . 
(Navarra József): 

asztalos — tervet kovácsol 
csapszékben — asztal van 
cserepes — kertel 
kertésznek —- cserepes a szája 
az egyéves önkéntes — tizennyolcéves 
fogatlan ember — rágalmaz 
az úr — pórul jár 



Julius Caesar keresztrejtvénye 
Julin« Caesarról mindenki tudja, hogy 

olyan titkosírást használt, »hol. mindem 
betű helyett a következő (»a« helyett »b« , . . 
»y« helyett »z« és »0« helyett »a«) szere-
pelt. Mivel igen szerette a keresztrejtvé-
nyeiket, egy szép napon parancsot adott 
udvari keresztrejtvénymesterének, Tiro-
nalfc, (ez a nagy római hadvezérnek, Xierr-
xesne&l fölszabadított rabszolgája volt és 
tudjujk, hogy ő találta föl a gépírást), 
hogy csináljon neki egy keresztrejtvényt, 
Grätzer-scsabadalom szerinti számozással és 
hogy irigy apja, Junius Caesar és még 
irigyebb fia, Augustus Caesair el ne fejt-
hessék előle, tegye át titkosírásba. 

Tiro meg is csinálta és csak mikor már 

VÍZSZINTES: 
1. Mégpedig 
9. Német an&kreontislai (Vissza: 

hoz — németül) 
10. Tagadás 
11» Deka mássalhangzói 
12. United States rövidítése 
13. Lapzárta része 
14. A világháborúban osztrák-mar 

gyár vezérkari főnök 
15. Azonos betűk * 
17. Vissza: Abc része 
18. Becept rövidítése 
19. Túldlszttett 
22. Jugoszláv város, Ntajgy 

Konstantin szülőhelye 
28. Élesít 
27. Tehetséges, bátor délafrikai 

nép 
28. Dühösködik magában 
30. Adnak neki 
31. Betfit váj 
32. Vízi jármfi 
33. Hajzatban van 
34. Figyelmeztet 
38. Kártyajáték 
36. Jövendölő 

FÜGGŐLEGES: 

1. Rózsafüzér 
2. 15 — római számmal 
3. Lóca 
4. A légcsavar 
5. Orosz város és német filmvál-

lalat 

a fentiek szerinti módon, áttette titkos-
írásba s a nevét is aláírta így: IJjsp, vette 
észre, hogy csak a vízszinteseket csinálta 
meg. Nagysietve fogott neki a függőlege-
seknek, de íköabon elfelejtkezett arról, hogy 
a vízszinteseik már át vaainak téve s így 
csinálta meg a függőlegeseiket. Tehát a rejt-
vény csiak úgy fejthető meg, 'ha előbb meg-
fejtjük) a víz&ziuteseket( amennyit tudunk), 
azokat áttesszük titkosírásba s aztán fejtjük 
meg a függőlegeseket. De kezdhetjük a füg-
gőlegeseikkel is, s ha azokat áttesszük, meg-
kapjuikl lal vízszinteseket. 

Ez a hiteles története (bár állítólag egy-
két tévedés vam a históriában) az aláWbi 
kexieszitrejtviénynékt. 

6. Főnév rövidítése 
7. Aba Nóvák 
8. Itáliai as 
9. Húsmegjelölés 

11. Szomorúság 
14. Verbum rövidítése 
18. Proponál 
19. Orosz város a Volga mindkét 

partján, élénk iparral és ke-
reskedelemmel 

20. Azonos betfik 
21. Azonos betűk 
23. 1005 — római Mámmal 
24. Meghúzza magát 
25. Budapest rövidítése 
28. Abc része 
27. Ügyletkötést elfiz meg 
28. Hüvelyes 
29. Víz lelőhelye 
31. Hajpántban Tian 
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MR. S M I T H M O Z I L Á T O G A T Ó A L M A I B Ó L . . . 
Tessék a -rejtvényt megfejteni, hősünkkel együtt mosolyogni, rémíildözmli és 

csodálni. Ha eat ön megtette, szíveskedjék -a <n,a>gyl>etüs definíciók válasaait kilopod 
Mr. Smith álmából és velünk OrítaöM. 

VÍZSZINTÉ®! 
1, Magyar Írónő 

14. Azonos betűk 
15. Azonos betűk 
1«. Hajdani csillag a film egén 

(Siagfrlad) 
17. A szobába 
18. A hüvelykujjtól a kisujji* 

tarjad 
19. Természetszerűleg 
20. Lámpaláz, izgalom 
•li. Tenisz — kifej azé« 
22. Étlen nép 
23. Re párja 
24. Natrium vagyjala 
25. Fakadni szokott 
36. Pályaudvari rövidítés 
27. Aminek a szenvedő fái nem 

nagyon örül, sőt 
28. Vissza: ezer kilogramm 
30, Tinta, világos — németül 
31. Német »Mméiynávmá* 
33. Felhiváe udvarlásra 
34. Vedd — németül 
38. Ének 
37. Korunk rendszer« 
38. Nem az egyen*« utal hass-

oálja 
39. Emil szeretne 
40. five — idegen váltoaata 
41. Viz « bona 
42. Gróf Ziohy Qéza operája 
43. Vissza: hamis 
44. Kazalban van 
40. Tehén jelzője lehet 
4». Y. 2. 
50. Iberia őslakója es a nép 
51. A llllomfélék egyik nemset-

aége 
52. Tante 
53. Betű (fon,) 
54. Az ilyen kő értáke« 
59. G. K. 
56. Egyiptomi istennő; Osiris 

testvére 
57. Ood . . . the King! 
58. Előd 
60. Nem szórakoztatja már a 

dolog 
61. Kötözéenél használják 
62. Itten, ein 
63. Főúri eledel' 
64. Jelenet (ék. hiba) 
66. Zita — mássalhangzói 
67. Idegenes férfinév 
M. Zirc — e szélei 
80. Elfogyasztaná 
70. . . -ipsó 
71. Filmlovag. Nom merjük biz-

tosan állítani, hegy nem eze-
repeit mr. Smith álmában 

73. Etel után jólesik 
74. Az a név, amely alatt a ke« 

reakedő üzletét folytatja 
75. Révai Miklós aévbetfii 
76. Kitűnői 
77. Ismert magyar karmester 

(Viktor) 
78. Visssa: micsodája? 
70. Szárnyas 
80. Gizeh — eleje é* vége 
81. Vissza; ipari növény 
82. Fut — németül 
83. Német sseméiynévtnis 
84. Azonos hetük 
85. A tiltakozás joga 
87. Vonatkozó névmás többese 
88. Zenemüvekben látható rövidí-

tés 
89. Olasx névelő 

01. 
92. 
03. 
95. 
98. 

99. 

100. 
101. 
102. 

103. 
104. 
106. 
107. 
W. 

110. 
112. 

113. 
114. 
118. 
116. 
117. 
119. 
121. 

132. 

123. 
124. 
125. 

127. 
128. 
120. 

Árengedmény készpénzfizetés-
nél 
A néphez intézik «savaikat 
Betű (fon.) 
Klethen van 
Sajátkezüleg — rövidítve 
Kézzelfogható, nyilvánvaló — 
közhasználatú idegen kifeje-
zéssel (ék. hiba) 
Ext a látogatást egy Gyulai 
ballada örökíti meg 
Női név 
Rab mássalhangzói 
Mr. SMITH REMEGVE BUJT 
EL E HATALMAS - FILM-
PLAKÁTOKON LATHATÓ — 
BETŰK ELÖL. AMELYEK -
PERSZE ALMÁBAN - HA-
TALMAS FELKIÁLTÓ JE 
LEKKEL IJESZTGETTEK 
Társadalombiztosító 
Azonosan ejtendő betűk 
Feláll — mátsalhangzótíanul 
Állóvíz (névelővel) 
HŐSÜNK AJKAM* MOfiOLY 
JATSZÁDOZ. O B AR L I E 
O H A P L I N MINDENKI 
ÁLTAL ISMERT FILMJfiRE 
GONDOL 
Azonos betűk 
MR. SMITH HOMLOKA VE-
REJTEKB8, AROA IJEDT, 
OSAK NEM ARRÓL ÁLMO-
DIK? DE IGEN! 
Hatvan pero 
Rémei »1005« 
Amit a színész alakit 
Gellon — fele 
Vissza t Véd 
B. A. 
Emile Zola világhírű nyílt 
levele, amelyet a Dreyfuss-
ügyben tett közzé, kezdődik 
e szóval (J'aocusel) 
Kölcsey egyik tanácsa* 

t. , . , alkoss, gyarapits!) 
olgát véjpii 

Méreg - eleje 
Keresstülisslk 
Japán pénze 
Közkatona 
Eszméletét veszti 
Névmás 

FÜGGŐLEGES] 
L AS ARO FELDERÜL EB 

BUSTER KEATON JELLEG-
ZETES KOMOLY KIFEJ Et-
ZfiSET ÖLTI FEL, MOSOLY 
KISERETBBEN 

!„ UGY LÁTSZIK KOMIKUS 
FILM UTÁN MINDIG 
IJESZTŐ JELENETET LÁT 
MR. SMITH. JELENLEG IS 
EZ A HELYZET. LEG-
ALÁBB 18 ERRE KÖVET-
KEZTETHETÜNK ARCKIFB-
JEZESÉBÖíL 

3. 0, X. I. 
«4 Mpaodlk llgabell ' -n nagy-

multú futbmlcsapat 
5. Arany — spanyolul 
8, Ismeretlen Adakozó 
7. Növénytan 
8. Weber-nyitány 
«. FIGYELMES SZEMLELÖ 

MEGINT MOSOLYT FEDEZ-
HET FEL AZ ALVÓ AR-
CÁN. NEM ÖSODA. HISZEN 
ENNEK 18 BUSTER KEA-

TON VOLT A FŐSZEREP-
LŐJE 

10. 0 — latinul (nőnemben) 
11. Alraune — része 
12. Osilïag - latinul l r „ n a 
13. HŐSÜNK NAGYON AUfCML 

APOKALIPSZIS HELYETT 
AKROPOLISZT OLVAS 

14. HAT ÖT KI NE ISMERNE? 
16, Störma 
18. Rt. — németül , _ ___ 
20. MH. SMITH ÁLMÁBAN JPJBj-

KAOAG. ENNEK A FILM-
NEK NÉHÁNY JELENETE 
IDÉZŐDÖTT EMLBKEBB 

28. Kor !— franciául „ . _ _ , _ „ 
20. SZÉP VOLT, NAGYON 

SZÉP! FŐSZEREPLŐJE: 
IRENE DUNNE 

30. Amerikai úr neve előtt áll 
32, Igekötő 
35. Ü. N. 
37. A KEDELYES FILMEK EL-

80 HÍRNÖKE VOLT. MR. 
S M I T H SZINTE BECSI KO-
CSISNAK »»ZI MAGÁT. 
HANGULATBA JÖTT, MEG 
ÁLMÁBAN 18 

38. Vízben M , , 
40. Egy I király előneve veit 
41. Rakpart —• németül' 
48. Rendőr cselek««! a szegény 

áldozattal 
47. Niton vegyjele 
48. N. I. B. 
56. Tiltószó 
58. Angol viazonysaó 
59. Azonos hetük 
M. Rékai Nándor monogramja 
01. Francia tagadáe egyik fele 

(A másik s pas) 
68. Vélemény 
69. Római ««ám ée a tizedrésze 
72. Corpus . . . . , 
73. Okozat szülője 
76. I. U. 
77. MAGYAR FILMRŐL MEG 

NEM ÁLMODOTT „ S M I T H 
ÜR (MAGYAR 
LEVEN SZŐ: » « R O M O S T 
EZT TESZI, DE MILYEN 
JŐIZÖENt 

81, V. I. O. 
83. Aoata — eleje 
84. A »Zord idők« Írójának mono-

86. fi®*GYOHSAN MEG EGY 
MAGYAR FILMET, MIELŐTT 
FELEBRED AZ ALVÓ 

87. Veszélyessé válhat 
88. Okay! (fon.) 
M. K. N. J. 
94. Á. N. 0. 
95. Az embarlaég alla 
90, Ha a futballista Híren, ex 

nagy előny! 
97, Nagy ütem* van 

100. Kereket old 
103. A. A. A. 
105. Viasza: névelő 
108. Színpadon mutatják he 
100. öreg bácsika 
111, Fekete gyémánt 
112. Vatoásrövidités 
118. Acélból van 
117. H. E. L. 
118. Acélból van 
120. Tegezés 
122, Tegesés — de franciául' 
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I M M A N U E L K A N T (1724-1804) A H I T R Ő L 
Beküldendő <az idézet. 

VÍZSZINTES: 
1. AZ IDÉZET ELSŐ RÉSZE 

IS. Világhírű operaénekesnő 
17. Operaház tagja (Gabriella) 
18. Szerelmesek szívjak (ábrán dó-

sán 
20. Romokban található 
21. Oda — keverve 
22. JAkai-hős névbetüi 
23. Ahol a háziasszony lábast 

vásárol 
24. Kevert »tan« 
26. Ijjtartó (ék. hiba) 
37. Erre 'a helyre 
28. Kötőszó 
20. Elönti a méreg 
30. Vissza: gentleman 
32. Olasz névelő 
33, Tu, tu, tu 
35. Sfeám 
36. AZ IDÉZET HARMADIK 

RÉSZE 
37. Francia protektorátus Afrikában 
38. Fizetési művelet — bank 

közbenjárásával 
40. Keresztül 
41. Bizonyos hangot adó 
43. M. A. (fon.) 
44. Vissza: fűszer — Idegenes 

írásmóddal 
45. Munkás Testület 
46. Ezt a vágyat evéssel 

csillapítjuk 
47. Helyezte , 
48. Mazo — vége 
40. K. E. 0. 
51. Lélekzik 

|52. Dunne keresztneve 
'53. Ennek erősnek kell lenni! 

55. A csillagászat egy nagy alakja. 
Madách >As ember tragédiája, 

c. müvében is szerepel 
58. Nagy Károly monogramja 
58. Nem ezt 
50. önálló francia birtokos névmás 
60. Messze vidékre ellátni lángját 
61. Eltelenül alél 
62. Német női név 
64. Elemista betű 
69. Jelenleg 
66. Has — mássalhangzói 
67. Amit az urak folyton és állan-

dóan keresnek 
68. Duna Sport Egylet 
69. Plan 
70. Tinta — angol nyelven 
71. Férfinév 
72. Róma felgyujtója; kegyetlen 

római császár 

73. Olasz folyam 
74. Ka párja 
75. Félig ózon 
76. Erre ajándékkal illik menni 
77. Lear — eleje és vége 
79. Piave —- közepe 
80. Csodálkozó mutatószó 
81. Tojás — németül 
83. Bölcs uralkodó volt A Bibliá-

ban olvashatunk róla 
84. Enyhe — rész« 
85. Vásárol 
87. Belül 
88. Semleges nemű német 

Bzemólynévmáa 
80 Pármat barceguő volt 
94. Vissza: abc ré**o 
91. Eetü (fon.) 
02. Angol hosszmérték 
93. Szintén 
95. A Svájci Alpok egyik része 
86. Papi öltfizet 
97. Becézett női név 
08. Régi római pénz 
103. Ravasz Ifivés ilyen a futball-

ban 
105. Ezt mindenkinek betéve kell 

tudni (Tehát: hatszor-hét? . . .) 
108. É. A T. 
íoo! Kicsiny itőképzö 
11L Megállapítja a súlyát 
113. Az üres tárgy ad Ilyen hangot 
114. Erdei tisztáz 
115. Német igekötő 
116. Amivel a háziasszony 

bevásárlókörútiára indul 
FÜGGŐLEGES: 

1. Arra a helyre 
2. Nietzsche művéből ismerjük 

ezt a nevet 
3. Templomi hangszer 
4. Vissza — olaj — idegen nyelven 
5. Amerikai úriember 
6. Mutatónévmás 
7. N. Ü. I. 
8. Hallatlan (II) 
9. Biliegei — ikerszava 

10. Ötkor kezdődik — hétre illik 
menni 

11. Gyógyvíz-források 
12. Nem képesek munkakifejtésre 
13. Francia névelő 
14. Vissza: betű 
15. Marst 
19. Ejcotikus állat •> 
20. Csillag — része 
23. Betű (fon.) 
25. Lóverseny-szám 
26. Férfinév 

28. R. B. A. 
20. Folyadék 
31. Niton vegyjele 
32. Ma — népiesen 
34. Nemcsak, hogy 
35. Zavar — szélei 
38. Hegedűhúr 
40. Gfirfig nép 
42. Megfedd 
43. Hegység Magyarországon 
44 pág (görög törvényhozó 

testület neve volt) 
45. 0 — latinul (nőnemben) 
46. Hatvan perc 
48. Dal « »SybilU-böl 
49. Szűk — németül 
50. Aria a »Rigolettoc-ból (Van, ki 

• dalt nem ismeri?) 
53. Szamárnak csemege 
54. AZ IDÉZET MÁSODIK RÉSZE 
55. Idegen női név 
57. Bizonyos mennyiségű papir 
58. A szigetvári hős névbetüi 
61. O. D. A 
63. Francia viszonyszó 
64. Ennek korszakát éljük a XX. 

században 
65. Közkatona 
67. R. N. ü. 
88. A »Tosca« legszebb része 
70. Azonos betűk. 
72. Idegen helyeslée 
73. Ahol félni kell, ott fólnek is 

tőle 
74. Az ingó jobb, de ez sem meg-

vetendő (Bizony! Bizony'.I 
. 78. Hónap — franciául 

79. Tűzoltó igéje 
82. Étlenül vén 
85. Mutatészó 
88. S. D. N. 
88. Idegen területmérték 
92. Magyar író, gróf (1859—1918) 
94. Betű (fon.) 
05. 55 — Rómában 
97. Cípszllon 
98. Szarvas-fajta 
80. Idegen férfinév 

100. Téli közlekedési eszköz 
101. Ósdi 
102. Keletkezik 
103. Fél Gina 
104. Az írók fegyvere 
106. Jövőbe lát . t 
107. Rakpart — németül (ék. hiba) 
108. Csúnya az ilyen támadás 
110. Tegezés 
111. Szent — idegen rövidítése 
112. Ezer méter — rövidítve 
113. Betű 

R. D. R. beküldési szabályai 
E! D! R! — versenyünk a múlt sziámiban 

végétért. 
A megfejtést torta Lcaiazó levélre kérjük rá-

írni a pályázd nevét és pontos tómét. H» a 
pályázó előfizető, Ír ja ezt neve mellé, iha 
neon, mellékeljen 12 darab teitsaésszerünti 
számból való »R. D. B.«-saselvénytt 

Megfejtési határidő Miaígyarországon már-
cius 15. Más országokból március 31. A meg-
fejtések küldhetők postám a Színházi Élet-
nek, Budapest, Erzsébet-körút 7., vaigy be-
dobihatóik a Színházi Elet Bolt előtt lévő 
rejtvényládába (Erzsébet-kei rút 7.). A fborí-
tékioikna kérjüto feltűnően ráírni: R. D. R. 
(Semmi más közlemény a megfejtéssel 
együtt nem 'küldhető be!) 

51 nyereményt osztunk ki a megfejtők 
közt. 
ELSŐ DÍJ: 50» PENGŐ KÊSZPËNZBEN. 
TOVÁBBI ÖTVEN DÍJ: 10—10 PENGŐ 

KESZPENZBEN. 
A versenyen összesen 12 rejtvény jelent 

így metg, aaa utolsó az 1937. évi 11. számunk-
ban. 

Eleinte olyan rejtvényeket adtunk, me-
Íyeíknek megfejtése egy-egy találkozó- helye 
volt. Később másfajta rejtvényeket feöröl-
tünk. 

Az összes jutalmaikat közjegyző .jelenlété-
ben érdekes és befolyásoíihaitatlairh módon 
ítéljük oda a helyes pályásatokat 'bekül-
dőknek. 



Óvakodjunk a szélhámosoktól! 
R. D, B- pályázatunk (miatt a'bibaih'agytuk a »TiiiÜkikötki óse fogiásoík«, va-

lamint »Az óvalkodjuink a srálMímosoktói« ŝorozat közílésót. Reméljük, a 
folytatásukat a régi szeretettel fogadják olvasóink. 

BEMENET JEGY NÉLKÜL 
Ha a színház nem megy táblával, könnyebb a »belógás«. \Ilyen színházban for-

dult elő, hogy mikori a jegyszedő két egymás mellett haladó úr közül a baloldalitól 
kérte a jegyeket, mi jobboldali ellentmondást nem tűrő hangon jelentette ki: 

— Velem win! 
Eszel mindketten belejtettek. Mire a \jegy szedő esetleg rájött, hogy hiszen a 

jobboldali sem {mutatott jegyeket és felocsúdott az ilyen szemtelenség felett érzett 
bámulatából, a két elegáns tír már régen eltűnt a tömegben, 

TILOS A KOLDULÁS 
Mióta tilos a koldulds, leleményes szegények mindenféle trükkel próbálnak ide-

genektől pénzt kérni. 
Egy urat megállít egy kopott ruház emberke: 
— Fogadjunk tiz fillérbe, hogy nem ismer meg, * 
Rövid tűnődés után az úr megszólal: 

" ~ Valóban... izé.,. 
— Elvesztette a fogadást, ~ mondja zordul a tkopattruhds — ide a tiz fillért! 

MEGFIZETTE? 
A ruhaüzletben szende ábrázatú leány válogat a tavaszi kabátok közt. Egy ötven-

pengős és egy százpengös kabát tetszik neki nagyon, de nem tud választ ani.<Végül be-
csomagoltatja az ötvenpengfaet, kifizeti és elviszi. A tulajdonos, aki alkalmazott-
jának megbetegedése miatt egyedül \van az üzletben és alig győzi a mtmkát, meg-
könnyebbülten sóhajt fel, mikor a félóráig tétovázó vevő elmegy, iDe csaikhamar 
rémülten látja, hogy visszajön dm a lány és jaj, éppen most, mikor hárman sürgetik 
egyszerre, De kellemes meglepetésére gyorsan végez. 

— Meggondoltam, kérem, mégis inkább a \százpengős kabátot veszem meg, itt 
van vissza az ötvenpengős kabát, ötven pengőt pedig fizettem, tehát kvittek vagyunk! 

A szapora beszéd közben már fel is Ivette a másik kabátot és távozott, ezúttal 
végleg. 

Csak az elfoglalt tulajdonos, aki zárás után zúgó fejjel kasszát csinált, nem 
értette, honnan van neki ötvenpengős hiánya... 

NINCS MENEKVES? 
Egy nagy, jól megszervezett titkos társaság egyik tagja árulás gyanújába keve-

redett. A tények, melyek felettese tudomására jutották, rendkívül terhelőek, ai gya-
núsított tudja, hogy nincs menekvés, mert az egyetlen tanú, aki ártatlanságát bizo-
nyíthatná, titkos úton van és egy hét előtt aligha kerül haza, sőt, addig érintke-
zésbe sem lehet vele lépni. 

Bizonyosra veszi, hogy védekezését nem hiszik el és a társaság valamilyen úton-
módon ki fogja őt végezni. 

A réndŐrség védelmét nem veheti -igénybe, mert ezzel elárulná a társaságot, 
melynek céljáért lelkesedik. Valóban, nincs menekvést 

De van, legalábbis ö talált. Utcai verekedést rögtönzött, durván visszafeleselt a 
beavatkozó rendőrnek, úgyhogy azonmü letartóztatták és kétheti fogházbüntetést kar 
pott, melyet azonnal megkezdett. így mégis a «rendőrség védelme« alá helyezte ma-
gát és mire a fogházbál kikerült, tisztán állt fölöttese előtt* 

m 



SZAMTAN 
Melyik kéttagú szám számjegyei cse-

rélnek helyet, ha a számhoz tizennyol-
cat hozzáadunk! 

n t O r E I T É S E H 
a« 1887. 10. »eAin!b<5/l! 

Hétre na várom a Nemzetinél: 1-—6 (gyürü), 
Z—& (cigarettáanakV, M (fcönyv), 4—7 (zseb-
kendő a felsőt »ebb en). 1 0 - U (kuwrkötöóra), 9—11 
(virág a gombi yukban). 

OirkuM (138—139) ! Opera és vidék« (1*0-141) i 
AZBLSÖSZAMAZ IOAZG PARSANG ILAKODALOM 
SELL TOK ALAPÍTJA ILA Z 10 ITA ABO S 

TA BEK BKA ALA T OUOL IILMBTT I OH T 
KARVALLOTT DN 0 AMO 8L B I I BLETS 

)DL 0 L TABU AL,SZÍ 8BV IL LA 1 BORBÉLY T 
: KO SUS VÁLTÁS T SALAK 0 0 HB TAKAR 
IRBKA N MB TA Z SA ARB OKA BRITANNIA 
PAO MAKKASZ R 1 S OL ANA TB R NDA V 

Ï
IMBUKTU T BNTHOZ 
NB SE SZBP KÁD T 

V IZMOSAS SO AK IBA 

ÖTA DIT I BO A CiL RÍKAT 0 SS BOYN R 
N DIB NAG Y 8 IK S 0 ON MBR INO AZAGG B 
1ÖT K ELB Z ESZTI H IVBN ZB AHO ORBB 

R FBLVARR KR ALD AU LEVEGŐ A CH ILB 
0 17 S BN SZ IVBM 0 ZM OK HALOTT ONBR 
SZlTV ITTE THOR IUM A BDAM TB A ML D 
ODL OLÏABU,AL,ÍZI 8BV ILLAIBORBBLT,T 

TÁG MAKKASZ R 
T YOB A SZEDŐ PR I A KAY TANKOK I TI 
ALB RIZS MA NEVES OINAOIONA IÁ KOA 
POLDI BLTU ATLO I T IP IN MUSTMOST 
S M 1KBNT TENO L A RAB BM CAPABLANOA 
0 U ALB HA ELTÖM UOCUNEKI 0 UO TA 
LB 0 EBI TVÀNY RA BOS R V P AT HA K 
T CSALÓKA B SUO V AMBL ITAOALL IÇURO I 
AMI TBHETÖ S ZK HO DOO CAR RBB ÁGOTA 
L ANEMO RS E OIL UP L0 CSAVAR EK Z 
BK YN jfüOK SZAMA N T RUT Ct TDB BIN H 
VILÁG/ LA 0 UBMB CUNA AROZSALOVAO 

'ELEREDŐ TT H R EL ÖC UR I AXEL OTE R 
G0K IRÁLYA INAK ERŐ 

Ford* k«TOTitrejtvéay 
(«4Ü» 

MEL IN IT Végrendeleti 
SBLTBRS £*»o«» 48 
LESS IN0 Füü4"' 5? 
TARSOLY I»tyéni 34 
MATYIK A 18 
RAVENNA Györgyi 18 
NERBIDA l g 

Law«« Járjl 
3 

5 7 3 9 1 4 5 5 6 2 7 4 5 2 0 8 5 4 4 3 7 5 2 9 1 

3 3 3 3 3 
2 8 4 7 4 5 9 7 4 0 4 3 7 3 4 2 1 2 9 6 7 4 5 3 4 
1 ~ ~ 2~ 

3 3 
6 3 8 4 2 9 7 1 4 8 9 3 2 1 2 6 5 7 7 3 9 1 2 5 3 

1 ~~ 1 

3 3 3 3 
4 8 6 3 4 8 6 3 4 1 0 7 4 5 9 1 2 7 4 6 1 0 1 6 0 

1~ 

3 3 3 3 3 
5 1 3 8 4 2 1 4 9 4 5 8 6 9 4 3 7 6 4 2 3 4 0 9 6 

2"" 

3 3 3 3 3 
3 4 9 6 5 8 1 2 4 9 7 4 6 8 2 6 5 4 4 7 4 3 1 2 8 

1 " 2 1 

3 3 * 
6 4 7 2 8 5 6 6 3 8 5 4 

AIIAND0 HETI JUTALMAK 
(Postán küldjük tl.) 

DREHER MAUL lnxuskeverék, díszdoboz: 
KIS MARIANNE, Bp., Kir<Uy-u. M. 

i lit. GSCHWINDT-féle AQUA VITAE: 
Dr. GOMBA KAROLY, Bp., Vilmoa oiüsAr-u. 21. 

HUNGÁRIA (ezelőtt Püipökl Uradalmi) 
borpince 1—1 palack Debről hárslevelű, 
Nemes kadar és Galagonyás! bor: 

LENGYEL JENÖNÉ. Bp., Baross-tér «. II. 10. 
TURNLIGHT PALABA komplett zseb-

lámpa (Pála 6» tsa, Václ-út 66): 
CSERE AMY, Bp., Bőkk SsdjArd-u. 17. f. 
1 pár GFB arany vir ág harisnya: 
KOVÁCS MARISKA, Klwpewt, Nagy 8áador-u. 16«. 
Egy nagy doboz világhírű NIVEA eréme: 
8CHWALM GYÖRGYNÉ, Nagytótóny, VadÄs«-

tölténygydr 
Egy nagy dobog VALERY ponder: 
Dr. WOLF GÈZÀNIÊ. térvár 

dr. Noseda OSMO púder: 
HELLMANN PAULA, Szeged, Boldogasszonyát 6ft, 

GE-VI la azsúroa selyemharisnya: 
KERTÉSZ MICI, Bp., P<»»onyi-iit . V. IT. 

10 GLADIATOR Super Pine penge: 
NAJVARRA JÓZSEF, TApíóblwke 

VELLESZ illatszertár (Vilmos császárit 
47.) Marvel»Chlpre, Tuft-púder: 

BÁRÁNYI KALMANNE. HaJmAisIkiér-Tábor 

: 
18-16. I. 78. 

BOON'« k akaákttlőnlegesség, V> kg 
SZIKLAI N ANDORNE, BP., KARP&T-U. I 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
LUKACS VILMOS, Bp., NUraherg-u. 88. I. !. 
a nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
MOSKOVITZ SANDORNÉ, Bp., M*-u. »2. 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
GROSZ LÁSZLÓ, KWuinbatas, Bethten-tér 6. 
RADIUS filmszínházba 2—2 mozijegy: 
Dr. KOVÁCS SOMANE, Bp., Nagymező-«. 12. 
&LETZ JUSZTI, Bp., Weswtóuyi-u. 24. (Hafa-

laboir) 
PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKÄRTY A : 
FARKAS MARIA, Bp., Lipótvá-road park 10. II. 8. 
DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
Jfj. DANCZINGER JÓZSEF, SArospatnfc 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
MÉGAY ERNÖ. Románia 
BÉKÉS KLÁRI. Romania 
KIMPIAN MARIETTA. Ráma. 
KLOBUCHAR1CH BABA, Ju»aszHlvi» 
ROBI CS KO ANNA, Jugoszlávia 
BENEDEK GYÖRGY, Románia 

REJTVÉNYÜZENET 
As állandó héti Jutalmakra pályázók beküldési 

batáridélé a Síinházi Blotnek az illotfi helyre 
érkésésétfil számított 10 nap. 
A postán beküldtttt levelekre vagy levelezőlapokra 

ráírandó: »FEJTORNA«, — Megfejtések a Színházi 
Elet Balt (Emóbet-k&riH T.) levélszekrényébe is 
bedobhatok. Már egy helyes megfejtéssel is lehet 
pályázni, de tübb megfejtéssel nagyobb az esély. 

143• 



VÍZSZINTES: 
1. A FŐM legnagyobb állata. 

Kihalt 
14. Egy amerikai állam nevének 

hivatalos rövidítés» 
15. A Föld egyik geológiai kor-

szaka 
16. Württembergi város 
17. Angol biológus (1809—1882.) 
18. Ideg*« pénz hi-vatalos rövidí-

tése 
19. Tenger 
20. Igen — • olaszul 
21. Képző 
23. Finn város 
23. Sal — keverve 
24. Tengeri rák. (fik. hiba) 
26. Idegen helyeslés 
27. Operában énekelik 
28. Biztatás — a nő szeméből 
30. Fa-fajta 
31. Főrang rövidítése 
32. Disznólakás 
33. Moréna — része 
34. Altat 
33. Ülőlap 36. Tanügyi rövidítés 
37. «Ariane« írója 
38. Elsülyedt város 
39. Spiritiszta fogalom 
40. N. A. 0 . 
«L Verne-bős névbetűi 
43. Ige 
44. Helyhatározói szó 
45. F. U. H. 
46. Idöhatározó 
49. Idegen férfinév 
50. Tönkremegy 
51. Csúnya dolgot cselekszik 
52. Adatot tartaton az 
53. Vulkán az Antaxktiszon 
54. Ókori bódító névbetűi 
55. A kedélyes ember jelölésére 

használja « francia ezt a szót 
56. Férfinév 

FÜGGÖLEQESfi 
1. Európai főváros — rövidítése 
2. A XX. század »futárja« 

ÖN N E T U D N Á ? 
I H H B B H H M H 

Karola — része 
Római császár volt 
London egyik nevezetessége 
Filmszínház — egy betű 
hiánnyal' 
Egy hajdan híres sláger 
Lajhár 
Oroszország egyik történelmi 
vidéke 
Tánc 
Német prepozíció 
Tengerlakó, kígyónyakú ős-
állat 
Scheele, a híres svéd kémikus 
fedezte fel 
Műveletiben föld 
Shakespeare — része 
önálló francia birtokosnévmás 
A területmérték egysége 

25. Kés fontos része 
27. Európai főváros 
29. Francia tagadás első részo 
31. Oörög törzs 
32. Pokol 
34. Betű (fon.) 
35. . . rolta 
37., Megszólítás Keleten 
38. Harry Baur filmje volt 
39. Rag 
42. Ázsiai fensik 
43. Pesti színész 
45. Allathang 
47. Kevert >rlm< 
48. Eke — ugyancsak helytelen 

sorrendben 
49. B. V. O. 
50. Ige 

(Darvas Miklós) 

SZÍNHÁZI BLET színházi, film, Irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadótulajdo-
nos: Színházi Blet r. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-körút T. Tel.: *l—419—50. Szín-
házi Élet Bolt, Erzsébet-körút 7. T.: 1—3«2—84, *1—419—50. Postatakarékpénztár! csekkszámla: 41.856. 
Felelős szerkesztő és kiadó: I N C Z E S Á N D O R Szerkesztő- L U K Á C S G Y U L A 
Kéziratokat, képeket, stb, nem őrzünk meg s nem adunk vissza még akkor sem, ha arra bennünket 

külön felkérnek vagy visszportót küldenek. Nem vállalunk értük semiaWéJe felelősséget. 
HIRDETÉSEK mlllimétersora a színdarabban 80 f., más elhelyezésben 1P, páratlan oldalon L20 P (Auslands-

tarif P 1.20 pro mm-Zeile). 
FŐBIZOMANYOSOK: Administration und Redaktion für Oesterreich: Paul Peresalényi (Verantwortlicher 
Redakteur), Wien, II. Sterneckplatz l l . Telephon: R. 46—580. — Románia: Dancea, Oradea-Nagyvárad. 
— Csehszlovákia: Novitas, Fozsony-Bratislava. — Jugoszlávia: Avala, Beográd. — Milano: Franco dl 

Conno. — Newyork: Mr. Ernest Fóthy Fischer 1. West 47-th Street (Room 1101). Newyork-City. 
(MINDEN KIFIZETÉS ÉS ELŐFIZETÉS BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐ!) 

EGYES SZAM ARA: Magyarország: 60 fillér. — Ausztria: 0.90 schilling. — Jugoszlávia: 10 dinár. 
— Csehszlovákia: 5 íK, - Románia: 20 leu. — Olaszország: 4 lira. — Anglia: 1 shilling. — Német-

ország: 70 pfennig. — Amerika: 25 cent. 
Vi. EVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.50 pengő (félév: 12.50 pengő). — Ausztria: 7.5 schilling. — 

Jugoszlávia: 120 dinár. — Csehszlovákia: 60 2K. —Románia: 250 leu. — Olaszország: 45 Ura.— Anglia: 
10 shilling. — Németország: 8.— aranymárka — Amerika: 2.50 dollár. 

ATHENAEUM NYOMDA RT., BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 






