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Iskolák, • luUcMiusak 

D r . D a á l S v á b h e g y i 
G u e n n e h s z a n a f ó r i a m a 
Mátyás király-út Laura-út sarok. Telefon: 165-111. 

E r d ő i I s k o l a n é g y e l e m i 
osztállyal, vizsgáztatással, internátussal. 

Színházi Élet társasutazása 
Szeptember 1 8 - o h f ö b e r 4. 

V e r ő f é n y e s ő s z 

a r ö l d h ö z l t e n g e r e n é s 

a r e j t é l y e s A f r i k á b a n 
Tirrenia- és Vnlcania luxushajokkal Róma-Nápoly-Cata-
nia-Siracusa-Malta-Tripolis-Palermo-Patras- 1 A I 
Cattaro-Raguza-Velence-Triest P TtTJtI 

P r o p a g a n d a 
k ü l ö n v o n a t 
Olaszországba 
1937. szep< 18—29. 

A III. oszí. vasúti jegy ára: 
Budapest-Firenze és vissza P 55.— 
Budapest-Róma és vissza P 60.— 
Budapest-Nápoly és vissza P 65.— 

Különböző előnyös elhelyezési és 
— ellátási kombinációk. 
Prospektus, felvilágosítás, jelentkezés: 

CIT Compagnia 
Italiana Turismo 

Az Olasz Államvasutak hlv. menetjegyirodája 
Budapest, VI. ker., Andrássy-út 29 

Telefon: 127-070 

«eiSnatói!!? ERDEI ISKOLA 
elemi tagozatban internátussal, nyilv. joggal. Zugliget, 
81-es villamos végállomásnál. — Telefon 164-096 

Apponyi-tér 1. I I . 20. Tel.: 1-844-94. 

In ternátus , fiúnevelőintézet 
bentlakóknak^ bejáróknak. P r o s p e k t u s : 

Dr. Pásztorné Internátusa 
VI. náiik<ik.iit#M oc Tai . 

Gönczi Terka 
Budapest, V., Személyntk-ntca 25. Dnnaparton 
Telefon : 110-522. Felvétetnek : leányok 4—18 
éves korig, iiik 12 évesig mint b e n t l a k ó k is 
b e j á r ó k kis létszámban. Délatáni foglalkoztató, 
óvoda dé le lő t t , d é l u t á n é t k e z é s s e l la. 

RP n n n o r A n n o e rózsadombi gyermekotthona 
< r U p p o l Ayi lGO Felvesz bennlakó gyermekeket 

3—10 éves korig, iskoláztatás. Bejárók részére autókíséret I 
Palánta-utca 17. Telefon: 15-4-082 

Várna, mint a Feketa Tenger királynője él 
a köztudatban. A csodálatos szép fekvésű für-
dőhely, Bulgária legszebb strandjával a pesti 
előkelő társaság egyik kedvenc nyaralóhelye. 
A romantikusan szép vidék, a mondain für-
dőhelyek minden szórakozásával felszerelt 
hely ősszel, a szőlőszezonban még fokozottab-
ban népszerű. 

Az Első Dunagőzhajózási Társaság rendkí-
vül kedvezményes hajójáratokat indít Vár-
nára, szőlőkúrával egybekötve. Ezek az olcsó 
általányutazások egymagukban is meghosz-
szabbítják és fokozzák a nyaralás örömeit. 
A minden komforttal berendezett express ha-
jókon épp úgy megtalálja az, aki a szórako-
zásra vágyik, a különféle, változatos lehető-
ségeket, mint, ahogy abszolút pihenést nyújt 
a hajóutazás azoknak, akik azt keresik. 

Közelebbi felvilágosítást nyújt az Első Du-
nagőzhajózási Társaság irodája^ Budapest, V., 
Rudolf-rakpart 3. Tel.: 12-72-45. 

Dr. Törökné Jakab Ágnes 
Svábhegyi Gyermekotthonában 
(I., Mátyás király-út 15 b. Tel. 1-651-73). Magaslati iskolázta-
tás egészséges gyermekek számára. Elemi és középiskolai 
tanítás 14-éves korig. 5-ik tanév. Német, angol, trancia 
nyelvoktatás. Téli sportok. Hízókúra. K ö z p o n t i f ű t é s . 

Algíri orvoscsoport látogatása a budapesti 
Gyógyhelyi Bizottságnál. Középen Szviezsényi 
Zoltán miniszteri tanácsos a Bizottság igaz-

gatója 



XXVII. évfolyam Budapest, 1937 aug 29-tgl szept. 4-ig 36. szám 

SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

SZERKESZTI: INCZE SÁNDOR 

Lilian Harvey és Willy Fritsch 
legnagyobb idei filmsikere Aszlány Károly: »Hét pofon« cimü filmje. Nemcsak a szerző, a 

film rendezője is magyar: Martin Pál, Lilian Harvey vőlegénye <* (Ufa foto) 



Hangban és időbeni legelső színházunk, a Nemizeti 
Színház augusztus 22-én ünnepelte fennállásának századik 

Ez a száz év a magyar kultúra megú Jhodásának 
és csodálatos kivirágzásának gazdag ideje volt. Az évforduló alkal-

mából, amely nemcsak a nemzet, de az egész fcultúrvilág ünnepségének. számát, 
megcsináltuk a Nemzeti Színház Emlélkkönyvét. I t t nlyujtjuk át szeretettel a szán-
háznak és az olvasónak. 

BORNEMISZA GÉZA 
kereskedelemügyi miniszter: 
— Nemzetünk elnyoma-

tásának idején, történel-
münk legszomorúbb nap-
jaiban n magyar színészek 
voltak nyelvi művelői és 
öntudatunk legbuzgóbb éb-
rentartói. A Nemzeti Szín-
ház fennállása századik év-
fordulóján büszkén tekin-
tünk vissza a magyar szí-
nészet múltjára és bízunk 
abban, hogy ß Nemzeti 
Színház a jövőben is meg-
találja magasztos hivatá-
sát a magyar drámairoda-
lom ist ápolása, nyelvünk 
fejlesztése és a magyar 
öntudat ébrentartása te-
rén. 

SZENDT KAROLY 
Budapest polgármestere: 

— Az.t kivánom, hogy a 
Nemzeti Színház a jövőben 
is a régi tradíciók alap-
ján, de az újvilág megfe-
lelő szellemében éljen to-
vább. Remélem, hogy az 
ország polgárságának ál-
dozatkészségéből nemso-
kára felépülhet az ú j 
Nemzeti Színház. 

ILOVSZKY JÁNOS 
a Népszínház Nyugdíjintézeté-

nek elnöke: 

— Családi irattárunkban 
őrzünk a nemzeti színját-
szás megerősítésére létesí-
tett részvényt, amely azt 
mutatja, hogy annakide-
jén a polgárság sietett 
megvetni alapjait a Nem-
zeti SzínMznak. Mi polgá-
rok tudatában vagyunk 
annak, mennyire fontos 
biztosítani, hogy a Nem-
zeti Színház ne küzdjön 
bérgondokkal és azt a tá-
mogatást, amelyet, a fővá-

ros és az állam ad, a szín-
ház féllendítésére fordít-
sák. A Nemzeti Színház-
nak az a feladata, hogy te-
hetséges magyar színészék-

A Nemzeti Színház első 
színlapja 

kel a legjobb magyar és 
külföldi írók darabjait elő-
adja. Az e,gyik legkedve-
sebb emlékem, amikor ti-
zenöt évvel ezelőtt Bláha 
Lujza unokájával együtt 
fellépett a Nemzeti Szín-
házban és eljátszotta Tö-
rök bírónét a népszínházi 
nyugdíjasok megsegítésére. 
De nem felejtem el ícnzt a 
Szilveszter-éjszakát sem, 
amikor évekkel ezelőtt a 
János vitéz Fedák Sárival 
és Cselényi Józseffel dia-
dalmasan bevonult a Nem-
zeti Színházba. Olyan taps 
harsant fel, amilyent ed-
dig csak futballderbyken 
hallhatott az ember. Ez a 
két eset azt bizonyítja, 
hogy a Nemzeti Színház-
ban ápolni kell a népies 
darabokat. 

FRIEDRICH ISTVÁN 
v. miniszterelnök, országgyű-

lési képviselő: 
— Nagy mulasztás, hogy a 

Nemzeti Színház százéves ju-
bileumát nem az új Nemzeti 
Színházban tudjuk megünne-
pelni. Ezt csak úgy lehet jóvá-
tenni, ha rövid időn belül fel-
épitik az új Nemzeti Színházat. 
Ennek a gondolatnak kell ve-
zérszerepet játszani a jubileum-
nál. 

FARKAS ELEMÉR 
országgyűlési képviselő: 

— A százéves Nemzeti 
Színház a töretlen fényben 
ragyogó magyar színját-
szás ünnepe, a magyar 
szónak, a magyar iroda-
lomnak világhíres dicső-
sége. A oentennárium leg-
szebb és legnpéltóbb meg-
ünneplése lesz, ha. ebben 
az évben megvetjük alap-
ját a színház ú j hajléká-
nak. Ezzel tartozunk nem-
csaik őseink emlékének és 
a magyarság drámai kul-
túrájának, de jóvátehetjük 
azt a hibát is, melynek kö-
vetkeztében ma idegenlbetn 
él a magyar kultúrának ez 
a temploma. Száz évvel 
ezelőtt a magyar önfelál-
dozás és lelkesedés építette 
fel ezt a templomot s an-
nak kell fenn is tartania. 

KELEMEN KORNÉL dr. 
országgyűlési képviselő, 

az OTT elnöke: 

— A Nemzeti Színházat 
már diákkoromban megsze-
rettem. És most is ugyan-
olyan szeretettel járok a 
magyar kultúrának ebbe a 
jelentős intézetébe, ahol 
kiváló művészek gondos-



kodnak a magyar nyelv 
kipfillérozásáról és az iro-
dalom tolmácsolásáról. A 
százéves jubileum alkal-
mából kívánom, hogy mi-
nél több sikert érjen el a 
Nemzeti Színház. 

FÁBIÁN BÉLA 
országgyűlési képviselő: 

— A százéves jubileum 
alkalmából vissza kell te-
kinteni a múltra, die az-
tán előre a modern szín-
játszás és a modern iroda-
lom egyenes betónútján. 
Szemelőtt kell tartani a 
régi mondást: »Nyelvében 
él a nemzet«. Da figye-
lembe kell venni, bogy ma 
a távolbalátás, a repülőgé-
peik kor&zakáb&ni élünk. 
Mindig örömmel megyünk 
el a Nemzeti Színháziba, ia 
magyar kultúra fellegvá-
rába. 

BÁRDOS ARTHUR 
a Belvárosi Színház és a Mű-

vész Színház igazgatója: 
— Az első, legszentebb 

színházi impresszióimat a 
régi Nemzeti Színház har-
madik emeleti karzatán 
kaptam. Nem tudom, mai 
judiciumom alapján, mi-
lyennek találnám azt a 
régi Nemzeti Színházat, de 
ma, visszanéző szemmel is 
csodálatosnak látom» A 
századik évfordulón nem 
kívánhatok jobbat, nagyob-
bat a Nemzeti Színháznak: 
legyen ia magyar kultúrá-

Az első igazgató: 
Bajza József 

A jubileum estjén kivilágított Nemzeti Színház 

nak mindenkor olyan va-
rázslatos Olintpusza, ami-
lyennek én, a gimnazista 
azt láttam. 

ROBOZ IMRE 
a Vígszínház és a Pesti Szín-

ház igazgatója: 
— A Nemzeti Színház az 

elmúlt száz év alatt szín-
házi kultúránk dicsőséges 
zászlóvivője volt. Fény-
kora az egész magyar 
színművészet vixulását je-
lentette és sikerei ezt fog-
ják jelenteni a jövőben is. 

FÖLD AURÉL 
a Városi Színház és a Royal 

Színház igazgatója: 
— A 100 éves Nemzeti Szín-

ház emlékkönyvébe gyerekkori 
emlékemet írom: 

— Negyven éve lehet, .hogy 
édesapám, aki tudvalevőleg 
abban az időben németnyelvű 
színház igazgatója volt Buda-
pesten, egy este elment meg-
nézni a Nemzeti Színház elő-
adását. Látta és hallotta Uj-
házy Edét és Márkus Emíliát 
játszani. Mikor hazajött, előt-
tünk, gyerekek előtt mondotta 
édesanyámnak, ott, ahol ma-
gyar nyelven magyar művé-
szek ilyen tökéletes színjátszást 
adnak, ott nincs szükség állan-
dó német színházra és annak, 
akit sorsa erre a pályára vitt, 
a magyar művészet szolgálatá-
ba kell állania. Apám nem-
csak beszélt, hanem cseleke-
dett is és az akkoriban túl-
nyomórészt németül beszéTő 
pesti közönségnek magyar-
nyelvű színházat nyitott. Ezzel 
sokban hozzájárult a főváros 
megmagyarosodásához. Ezt az 
érdemét ismerte el kitüntetésé-
vel a székesfőváros törvényha-
tósága és a magyar egyetemi 
ifjúság, mely fáklyásmenettel 
ünnepelte Feld Zsigmondot. 

DR. BRÓDT PÁL 
a Magyar Színház és a Ka-
maraszínház művészeti igazga-

tója: 
— Száz év a végtelen idő 

során csafla egy pillanat, 
vagy még annál is keve-
sebb, de igen hosszú idő 
egy színházi intézmény 
életében. A közönség nagy 
részének sejtelme sincs ar-
ról, mennyi erőifeszítést, 
munkát, gondot, fantáziát, 
bátorságot, hitet és aka-
ratot foglal magában, A 
Nemzeti Színház elmúlt 
száz esztendeje azonban 
még ennél is több, tükör-
képe kulturális életünk 
pályájának, nyelvünk és 
színpadi irodalmunk fej-
lődésének. Aki a miagyar 
irodalmat és színházat sze-

A mostani igazgató: 
Németh Antal 
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re ti, nom kívánhat mást, 
minit hogy ez a fényes pá-
lya folytatódjék) és ha le-
het, még fényesebbé vál-
jék. Annák, aki maga is 
a színház mesterségét 
folytatja, természetesen fo-
ikozott mértékben] őszinte 
óhaja, hogy a Nemzeti 
Színház minél szebbet és 
minél többet produkáljon, 
minél több alkialma legyen 
hivatásának teljesítésére: 
ia színpadi irodalom és 
színészeit nagy értékeinek: 
konzerválására. Ha eziek az 
értékek megvannak, akkor 
az egész színházi kultúra 
virágzik és a magánszín-
házak is fejlődnek és gaz-
dagítják Multurális éle-
tünket. 

HERMANN RICHÁRD 
a Belvárosi Színház igazgatói a: 

— Azt kívánom u Száz-
éves Nemzeti Színháznak, 
hogy rövidesen saját he-
lyisége legyen. 

MÁRKUS EMILIA: 
— Végtelemül boldog va-

gyok, hogy a százéves 
Nemzeti Színház egyre fel-
felé ívelő életében mint 
laiktív szereplő veíheteik 
réfszt. Es sajnálom, hogy 
a második százéves jubi-
leumot már nem élhetem 
meg. És kívánom Németh 
Antal igazigatónaik a lehető 
legjobbakat, a lehető leg-
szebbeket és azt, hogy a 
Nemzeti Színiház a nem-
zet ikrultúréleténék tovább-
ra is dísze és első fóruma 
maradjon'. 

SZÉP ERNŐ: 
Mikor Pestre felkerültem 

tizennyolcéves fővel és 
szívvel, az első színház, 
amelyikbe elmentem, a 
Nemzeti Színház volt. Adni 
pedig a Peleskei nótáriust 
adták azon este. 

Mint ha la könyvbe vi-
rágot préselték egyszer, 
abból a könyvből örökké 
föllehell annak a virág-
nak az illata, úgy érzem 
én vissza valahányszor 
színházba 'megyek, annak 
a nemzetiszínházi estnek 
áhítatát és boldogságát. 

GALAMB SÁNDOR: 
A Nemzeti Színház szín-

padán az első szó a sír-
jából iktelő Árpád vezéré 
volt. A honalapító feje-
delmet ezen a száz évvel 
ezelőtti ünnepi előadáson 
a legnagyobb magyar ro-
mantikus költő, VörösH 
marty Mihály szólaltatta 
meg. 

— Ügy gondolom, hogy 
ennek az eseménynek a 
Nemzeti Sizínlház számára 
kötelező erejűnek kleil len-
nie. Árpád vezér és Vö-
rösmarty Mihály — tiszta 
magyarság és tiszta mű-
vészet! A programot nem 
száz esztendőre, (hanem 
örökre megjelölte az első 
előadás! 

PARKAS IMRE: 
Ujházy, Vizváry, 
Dezső, Császér, Gyenes, 
Miria, Csillag, Török, — 
Emlék, ami nemes, 
Emlék, ami örök. 

GÓTH SÁNDOR: 

— A Nemzeti Színház 
légkörében szívtam, ma-
gamba. a nemes értelem-
ben vett művészet iránt 
való rajongásomat. Erre 
gondolva, a százéves ju-
bileum küszöbén megha-
tódott hálával áldozom 
Çaulay Ede és az ő nagy-
szerű gárdája emlékének, 
akik akadémista korom-
ban neveltek. 

PAULINI BÉLA: 
— A Nemzeti Színház »mü-

vésznépét« a »népművészet« 
nevében üdvözlöm. 

RAJNAI GÁBOR: 

— Büszke és boldog va-
gyok, hogy magyar szí-
nész lehettem, — hálás 
szívvel gondolok erre a 
Nemzeti Színház jubi-
leumán. 

BŐNYI ADORJÁN: 
— Az öreg-ifjú, száz-

éves-friss Nemzeti Szín-
háznak kívánom, hogy 
száz év múlva ezt je-
gyezze fel róla a króni-
kás: »A küzdelmesen szép 
első száz év és egy pom-
pás, gazdag második év-
század után Nemzeti Szín-
házunk frissebben telje-
síti nagy hivatását, mint 
valaha: ő a mai magyar-
ság szelleméletének koro-
nája.« 

RÁTKAI MARTON: 

— A régi Nemzeti Szín-
ház épületében volt a Szí-
nészakadémia. Mi növen-
dékek onnan jártunk le 
statisztálni. Ott ismertük 
meg az áhítatot, a nagyok 
iránti tiszteletet. Ügy él 
bennem ma is minden, 
mint akkor, amikor elő-
ször léptem arra a szín-
padra. 

JÁVOR PÁL: 

— Száz esztendő . . . Mi-
lyen sok idő, és mégis mi-
lyen közel van. Mennyire 
közöittünk él az a sok nagy 
név, és mennyire együvé 
tartozunk azzal a sok név-
vel, akit még nem ismer-
tünk és akikkel mindig 

Németh Antal igazgató a ju-
bileum napján megkoszorúzta 
BajZa Józsefnek, a Nemzeti 
Színház első igazgatójának a 

sírját 



újabb és újabb kiváló, 
fentimaradt teljesítményeik 
folytán találkozunk. Azok 
a szobrok, képek és emlé-
kek, amelyekkel a Nemzeti 
Színháiz kultúrtörténetében 
lépten-nyomon találkozom, 
mindennap újra büszkévé 
tesznek, mindennap újabb, 
felfokozottabb ambícióra 
serktemteneik, bogy a nyo-
mukban haladhassak. És 
mégegyet. Minden ma-
gyar színészlkjolléigámnak 
szívből kívánóim, hogy 
olyan igazgatója legyen, 
mint Németh Antal, aiki-
neikl biztosan nem véletle-
nül juttaitta a sors, (hogy 
ennek a centennáriumnak 
a kapcsán is beikerüljön 
a magyar művésztörténe-
lembe. 

BALASSA IMRE: 

— A százesztendős Nem-
zeti Színház éppen egy 
negyedszázaddal volt fiata-
labb, hetvenötödik szüle-
tésnapját ünnepelte, mi-
kor elbúcsúztam a szín-
padától, ahová csak hu-
szonöt év múlva tértem 
vissza. Nem mint színész, 
hanem mint író• Akkor 
este — most 25 éve <— az 
ideiglenes hajlék, a Nép-
színház kiskapujából el-
mentem a régi színházba. 
Becsöngettem a kapun, 
megálltam a régi kis ud-
varon, Lendvay Márton 
melankólikus mosolyú 
szobra ialatt, a csodálkozó 
éjiőr kíséretében bemen-
tem 'a színpadra, mégegy-
szer fölnéztem a csupasz, 
kormos falakra, a tátongó 
zsinórpadlásra és megsi-
mogattam a deszkákat, 
amelyék akkor hetvenöt-
esztendősek voltak... Most, 
negyedszázad multán, őszü-
lő fejjel, megint csak a 
régi épületet 'keresem. A 
régi épületet, amelynek 
kihűlt már a helye is. 
Odamentem, magánosan, a 
puszta telekre, ahol egy-
kor Shakespeare szava 
mennydörgött és gondolat-
ban meggyújtottam egy 
mécsest a földön. TJgy, 
mint/ a Kerepesi-temetőben 

szokták, halottak estéjén, 
azok a százak és százak, 
akiknek kedves halottai 
messze idegenben porlad-
nak ... 

URAY TIVADAR: 
— A száz évből én is 

húsz évet dolgoztam. 

PÁGER ANTAL: 
— A Nemzeti Színház nevé-

nek muzsUcájában áhítatot érez 
minden magyar ember. Ez az 
áhítat kapcsolatos legelső, nagy 
irodalmi élményeikkel, Vas 

Gerebennel, Jókaival. Az ö írá-
saikból tanultuk meg szeretni 
és becsülni ezt az intézményt, 
mielőtt még a lényegével tisz-
tában lettünk volna. Ma is kí-
vülről tudom a Kárpáthy Zol-
tán-nak azt a gyönyörű fejeze-
tét, amely a Nemzeti Színház 
megnyitásáról szól. 

GŐZÖN GYULA: 

— Kívánom, hogy ugyan-
ilyen erőben lés egészség-
ben érjük meg a kétszá-
zadig évfordulót is. A 
Nemzeti Színiház is, meg 
én is. 

A 100 éves Németh Antalt üdvözlik kollegái, a Pesti 
színigazgatók 

(Szigethy István rajza) 
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Megint egyszer a nagy nyilvá-
nosság kizárásával, álmatlan kollé-
gáim számára írom e sorokat. Kö-
körülbelül hat hete, Amerikában 
élő nővérem volt itt látogatóban, 
ö pont ellenkező bajbem szenved, 
mint én, mert míg én nem birok el-
aludni, ő nem bir felébredni. Tíz— 
tizenkétórai alvás meg se kottyan 
a boldog teremtésnek. A Kína— 
japáni háború folyhatna ágya 
alatt, nem ébredne fel. Egy reg-
gel, amikor csak hosszú, brutális 
rázogatás és hangos zokszavakkal 
bírtam felkelteni, nem hallgathat-
tam el kitörő irigységemet. Aznap 
éjjel éppen különösen rosszul alud-
tam. Leültem tehát ágya szélére 
és hosszan, de unalmasan előad-
tam szenvedéseimet, attól a pilla-
nattól fogva, amikor két óra hu-
szonháromkor felriadtam, addig a 
pillanatig, amíg öt óra negyven-
kor újra elaludtam, csak azért, 
hogy hat óra tizenegykor végleg 
felébredjek. Nővérem csak egyszer 
évenként, rövid időre szokott Ame-
rikából átjönni. Tehát türelmeseb-
ben hallgatott végig, mint csalá-
dom itt lakó tagjai. Sőt, válaszolt 
is, mondván (igaz, hogy szórako-
zottan); »0, te szegény... rémes ... 
hogy sajnállak« stb. Hirtelen azon-
ban eszébe jutott valami és ő vette 
át a szót. 

»Látod, — mondta — ha Ameri-
kába jössz, akkor ez az egész ál-
matlanság meg fog szűnni.« Miért? 
— kérdeztem. — Erre elmondta, 
hogy New-Yorkban van egy üzlet, 
amelynek neve »Sleep shop« (Alom-
üzlet) és amelynek célja, hogy min-

den altatószer szigorú mellőzesével, 
segítsen az álmatlanokon. »Pél-
dául hogyan?« — kérdeztem. Meg-
tudtam, hogy mindenekelőtt 
ágyakkal, azaz matracokkal és 
párnákkal kereskedik az üzlet. A 
vevő sorban kipróbálja, melyik a 
legkényelmesebb. Ugylátszik, egé-
szen különös fajta és formájú de-
rékaljak és a legszeszélyesebb tö-
mésű, kerek, háromszögletű, ala-
csony vagy magas, kemény vagy 
lágy párnákat találunk itt. Készí-
tenék fejformaszerinti párnákat is, 
olyan anyagból, amely nem gyűrő-
dik és nem melegszik át. Van ott 
továbbá mindenféle lámpa, olya-
nok számára, akik ugyan nem bír-
nak sötétben aludni, de akiket a 
fény mégis zavar. Legötletesebb és 
legnépszerűbb találmányuk azon-
ban a Sleep box (álomdoboz). Eb-
ben a dobozban szép gondosan ösz-
szegyüjtöttek egy csomó tárgyat, 
melyeknek a legszeszélyesebb, leg-
makacsabb álom sem bír ellentáll-
ni és sietve leszáll a szempillákra. 
Megkértem nővéremet, ne váras-
son amíg Amerikába érkezem, ha-
nem máris küldjön nekem álom-
dobozt. A doboz ma megérkezett. 
Ügy bontottam fel, mint amikor 
az arának érkezik menyasszonyi 
ruhája a szábónétól. Hat álomelő-
segítő tárgyat találtam benne, 
melyeket szép, sorban leírok. Nem 
irígykeltési célokból, hanem, mert 
a tárgyak legtöbbjét Pesten is 
megtalálhatjuk, vagy előállíthat-
juk. 

Mindenekelőtt — az első szám — 
természetesen egy doboz fülbevaló 
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viasz, amelyet ott nem oreopax-
nak, hanem Flents-nek neveznek. 
Ez ugyanolyan, mint amit nálunk 
is készítenek, azzal a különbség-
gel, hogy az amerikai viasz illa-
tos. Második szám kitűnő és elmés 
találmány, melyet üzletben nem 
kaphatunk, viszont otthon könnyen 
elkészíthetünk. Ügy hívják: »Sleep 
shade«. Alakja pontosan olyan, 
mint a farsangi kis, fekete álar-
coké, csakhogy a szem helye nin-
csen kivágva. Ez az álarc arra 
való, hogy fény ellen védje sze-
münket. Azaz nyugodtan alhatunk 
nyitott ablaknál, az első napsugár, 
sőt a déli verőfény sem fog feléb-
reszteni. Az álarcnak még előnye, 
hogy pehelykönnyű és az orr felett 
kis félkörben vattás párna van, 
hogy ne nyomjon. Számomra, aki 
kevés alvásomat főleg délután 
szoktam elvégezni, ez az álarc va-
lóságos áldás. Harmadik szám egy 
doboz kávé. A kávé neve Sanka, és 
természetesen koffeinmentes, azaz 
olyan, mint a mi Hag-kávénk. 
Sanka jelmondata: »Drink it and 
sleep« (Idd meg és aludj). Miután 
nem óhajtom se Sankát, se 
Ragot megsérteni, csak annyit 
mondok, hogy színben és ízben 
egyformák. Sanka különben arra 
szólítja fel a fogyasztót, hogy pont 
éjfélkor hajtson le egy csészével, 
mert ez elősegíti az alvást. Negye-
dik szám: fenyőesszencia, amely-
nek pár cseppje illatosítja a fürdő-
vizet. Ez a fenyőkivonat valóban 
bűvszer lehet, mert az üveg egyik 
oldalán az áll, hogy aki fáradt és 
kimerült, vegyen fenyőfürdőt és 
azonnal felfrissül tőle. Az üveg 
másik oldala viszont azt közli ve-
lünk, hogy lefekvés előtt húszper-
ces fenyőfürdő nyugodt, mély ál-
mot biztosít. Az ötödik szám 
ugyancsak fenyőillatú. Halvány-

zöld flanellből készült, sötétzöld 
szalaggal díszített kis, lapos pár-
nácska, mely fenyőillattal van át-
itatva. Ezt a párnácskát párna-
cihánkba kell dugnunk, vagy fe-
jünk felett felakasztani. A párna 
illata ozondús és kellemesen bá-
gyít. A hatodik tárgy: könyv. A 
csikágói egyetem egyik tudósa írta 
és az a címe: You must relax. 
Relax (az amerikai orvosok ked-
venc szava) tulajdonképpen olyas-
mit jelent, hogy elengedni, tá-
gabbra engedni — ebben az eset-
ben — az idegeket. Nálunk úgy 
mondják az orvosok: kikapcsolód-
ni. A csikágói tanár kikapcsoló-
dási programmja nemcsak ágybéli, 
hanem testi kikapcsolódást is je-
lent. Bizonyos tornát ír elő, helye-
sebben mozdulatokat, karunk, lá-
bunk, nyakunk, hátunk, szemhé-
junk, szemünk, szájunk és állkap-
csunk számára. Ha ezeket a rend-
kívül bonyodalmas mozdulatokat f 
— melyeket első időben naponta 
egy órát kell gyakorolnunk — tö-
kéletesen megtanultuk, akkor az 
alvás gyerekjáték, (ö állítja, nem 
én.) Sőt, még a legnehezebb mun-
kaközben is jóízűen pihenhetünk. 
Előttem fekszik a doboz tartalma. 
Este van. Megyek pihenni. Ez egy-
szer végre aludni fogok! Megfür-
döm fenyőkivonatos vízben, felhör-
pintek egy csésze Sankát, fülembe 
teszem a viaszt, szememre a fe-
kete álarcot, kezembe veszem a 
Relax-könyvet és lehajtom fejem 
az álmothozó halványzöld pár-
nára. Ma este, vagy soha!... 
Előbb azonban mindenesetre be-
veszek egy jó kis adag luminált, 
mert mégis csak, ami biztos, biz-
tos. 
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A »Delila« főszereplője, szerzője és rendezője: Darvas Lili, Molnár Ferenc és Tarnay Ernő 

MOLNÁR A „DELIA" 
ELSŐ PRÓBÁJÁN 

A Pesti Színházban min-
denki izgatott. Várják, 
mikor lép be a nézőtérre 
Molnár Ferenc, akinek 
Delila című darabjával 
nyit a színház. Már fo-
lyik a próba s Somlay 
mondja, szerepe szerint 
Darvas Lilinek: »De hiszen 
apanázst adók, szivikém, 
éves szerződést, szivikém...« 
Darvas Lild így válaszol: 
»Nem kell, szivikém ... 
semmi sem kell, szivi-
kém ... Csak egy tdikarék-
könyv kell...« 

Ebben a pillanatban ér-
kezett Molnár Ferenc s Molnár Ferencz magyarázza Tarmaynak az egyik jelenetet 
felszólt a színpadra: _____ . - . i m a — a — ^ ^ m 

— Mondjxtik tálén a mon- ^^^B JÉp^dfll 
dat végén is, hogy nszivi- ^^^H Ir 
kém ...« Nem gúnyosan, ^^^H 
inkább meggyőző hangon. g| 

Aztán Molnár felsietett ^ ^ ^ ^ B n 1 I f l j H ^ H ^ ^ u t f J 
a színpadra, szabályosan I j j J B H B B ^ ^ ^ ^ ^ 
elő játszotta a jelenetet s L k 
csak azután köszöntötte F j l 
az üdvözlésére összegyűlt ^L v jÉ 
színiházi bentfenteseket. | «—JjBfM^L fej^' _ 
Mert mindennél fontosabb [ ^ ^ H ^ ^ E f l ^ ^ H mm 
a wÊÈ^^^^p p J 19 

. . . így kezdődött a De- WSSKHl 'jW* / 
lila próflbája. h ^ ^ H ^ ^ ^ H P * * " "" K ' ^ ^ ^ 
Somlay Artúr, Perényi László ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ U h ] 
és Darvas Lili a Pesti Szín- H 

(Pálházy fotók) 
I • R n H H r 
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Születésnapi bangalat 
a nemzetiben 

A Nemzeti Színházban 
Galamb játékmester veze-
tése alatt a jubiláris esz-
tendő első repüzét, a »Pe-
lesfoei nótárius«-1 próbál-
ják. 

A színészek hallgatják 
Galamb Sándor magya-
rázó szavait, aradikor a 
színfalaik mögül felzeng 
eigy bűbájos Schubert-
melódia. Szelecaky Zita 
énekli. Galamb Sándor 
ijedten mondja: 

— Pszt! Halkabban, az 
Isten szerelmére! Mánk tus 
Lászlót láttam a szemkömti 
kávéház terraszán. Meg 
ne hallja, mert azonnal 
átviszi az Operaiháziba 

Mindenki mosolyog. Sze-
leczky Zita nevet Hja, a 
Nemzetinél most születés-
napi a hangulat. 

Galamb Sándor rendezi a Nemzeti Színházban a 
-»Peleskei nótáriusát 

Galamb Sándor, Uray Tivadar, Pataky, v 
Olty Magda, Szeleczky Zita, Iványi Irén ós 'Gózon Gyúl® 

A Vígszínház kiskapujában egy cigány asszony sikert Jósol Bulla Elmának 
az íij szezonra 

Eszterházy Iloma, Tolnay Klári, Bulla és Páger Antal (Pálháry fotók) 

ŐL ^ífU^ziviAódUvi tffy 

$tf,7joUclÄ)tt . . . 
A Vígszínház a »Victoria Regina« 

című darabbal kezdi a szezónt. Ebben a 
darabban balálikozik újra a, ikJét régi 
partner, Bulla és Páger. A darab ren-
dezője, Hegedűs Tibor meglepetésről is 
gondoskodott számukra. Tudta, hogy 
minden színész babonás és ezért az első 
próbára elhívott egy cigányasszony! 
atei csaihatatlanul tud tenyérből jósolni. 

Még mielőtt a próba megkezdődött 
volna, Bulla Elma odanyújtotta tenye-
rét a cigányasszonynak és szívdobogva 
várta a választ. A cigányasszony pár 
percig nézelődött, aztán jellegzetes 
hangsúlyával így szólt: 

— Ajtaj, naiccságo® mívésné, itt va-
lami sázsat látok. Vagy sáas évet, vagy 
sáizs előadást. . . 

Mire Bulla Elma utánozhatatlan ré-
mülettel kiáltott a cigányasszonyra : 

— Nem hallgat mindjárt! Még el-
kiabálja a sikart! 

A Vígíhen így kenődö t t . . . 
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A »101 éves .asszony« also próbája a Magyar Színházban — 1  

Dr. Brody Pál, Törzs Miklós, Törzs Junö, Keresztes Mária, Simor Erzsébet, Vaszary Piroska 
és Főidényi í 

Bärdos Artúr dr. a Belvárosi Színház és Művész Színház, új tagjaival 
Bárdos, Tarnóczay Anna, Libertin Emma, Hollán Adrian, Székely Ibolya, Szende Márta, Kiszely 
Ilona, Verebes Emmi, Mártonífy Viktor, Gaál Oezső, Pálóczy László, Turóczy Gyula, Szilassy 

László és Korbay Lóránd 

Nincsenek csodák, csak tehetségek . . . 
Bárdos Artúr későbben kezdi a Pró-

bát. Seregszemlét tart a fiatalok felett. 
A fiatalok izgatottan állanak Bárdos 
vizsgálódó pillantásai alatt. Bárdos Ar-
túr mosolyogva mondja: 

— Csak nyugalom. Nem szabad szé-
gyenkezni. A színészet exhibiciós mes-
terség. A színpad a szégyen telenség 
pódiuma. 

S a drukkoló fiatalok talán észre sem 
veszàjk, bogy Bárdos Arthur a megnyug-
tatásukra milyen ötletesen és élesen 
definiálta a színpad jelentőségét. A 
fiatalok csodát várnak Bárdostól. Pedig 
a Művész Színház igazgatója jól tudja, 
hogy csodák ndnesenek. Csak tehetség 

A 101 éves Vaszary Piroska 
A Magyar Színház szeptember máso-

dik hetében kezdi meg 40-ik jubileumi 
évadját »A százegyéves asszony« című 
darab bemutatásával, melynek Vaszßry 
Piroska játssza a címszerepét. 

Mikor Bródy Pál dr., a színház igazga-
tója néhány szóval megemlékezett a 
negyvenéves jubileum jelentőségérői, 
Vaszary Piroska megszólalt: 

— Mondja, direktor úr, ha negyven-
éves jubileumot ünnepiünk, akkor mért 
a százegyéves asszonyt játsszuk? Mit 
játszunk majd a százéves jubileumon? 

Bródy Pál gondolkodás nélkül vála-
szol: 

— Egyszerű. Akkor majd a »Negyven-
éves asszonyt« fogjulk játszani. 



y,Keep smiling'-tan 
Előadó tanár: VADNAY LÁSZLÓ 

Keep smiling: tessék mosolyogni, szó 
szerint: tartsd a mosolyt. 

Mesélik, hogy Amerikában ezt a két-
szavas felszólítást hozzácsapták a tíz-
parancsolathoz tizenegyediknek. 

Jó páresztendővel ezelőtt hozzánk is 
eljutott ez a tengerentúli parancs, de 
épp abban az időben annyi mindent pa-
rancsoltak nekünk, szegény európaiak-
nak, hogy ez a két lágy angol szavacska 
valahogy elkallódott a sok kemény ve-
zényszó között. 

Európában azidőben kezdődött a 
»tartsd a szád« parancsának divatja és 
ha voltak is ambiciózusak, akik meg-
próbálták összeegyeztetni a két paran-
csot, a »tartsd a széd« és a »tartsd a 
mosolyt«, abból egy olyan rettenetes 
grimasz jött ki, mely inkább a sírásra 
hasonlított. 

Nálunk magyaroknál különösen baj 
volt ezzel a keep smilinggel, lévén pa-
rancsot nem tűrő, szabadságimádó náció, 
itt mindenki juszt is olyan szomorú 
arccal járt továbbra is, hogy öröm volt 
nézni. 

De általában egész Európában az volt 
a dühös vélemény erről a keep smiling-
ről, hogy: könnyű nekik, Amerikában én 
is mosolyognék! 

És itt a végzetes tévedés. 
Amerikában először mosolyogtak és 

csak azután lett nekik könnyű. 
Mert ott már régen rájöttek, hogy a 

boldogság, jólét, érvényesülés legfonto-
sabb kelléke a mosoly. És hogy akkor 
kell mosolyogni, mikor még rosszul megy, 
mikor baj van és szegénység és minden 
egyéb rossz. Mikor már jól megy és dűl 
a pénz és mindent elért, amit csak 
kívánt, akkor lehet nyugodtan szomorú-
nak lenni. 

De nálunk fordítva csinálják. Nálunk 
a szegény szomorú és a gazdag moso-
lyog. — Milyen hiba. 

* 
Mosolyogj és minden sikerül. 
Ez így leírva gyönyörű. Nézzük, 

mire megyünk vele a gyakorlatban. 
Vegyük a földkerekség legnehezebb 

foglalkozását, a pénzbeszedőt. Akitől 
mindenki fél, akit mindenki utál és aki-
nek senki sincs otthon. 

Jön, csenget és mosolyog. A mindenes 
kinyitja az ajtót, ö mosolyog. 

— Senki sincs itthon kérem, 
ő mosolyog és azt mondja: 
— Annyi baj legyen, magához jöt-

tem! — és belép. 
— Hozzám? — mondja a lány ijedten. 

— Hozzám nem lehet, mert itthon 
vannak! 

A pénzbeszedő mosolyogva bemegy. 
És bent dühösen rákiabálnak: 

— Mondtam, hogy elsején jöjjön! 

ö csak áll és mosolyog. És azok to-
vább kiabálnak, de már halkabban/Mert 
mosolygós emberrel nem lehet soká or-
dítani. És végül belezavarodnak ebbe az 
állandó mosolyba és fizetnek. 

Önök most joggal mondják, miért a 
pénzbeszedőnek adok tanácsot, miért 
nem az adósnak, mikor azok többen van-
nak? . . . Hát nekik is adok. Mosolyog-
janak! ők is. Akkor a pénzbeszedő zava-
rodik meg. 

Minden pályán, minden helyzetben, 
mindig mosolyogni! 

A Belvárosban a Kereskedelmi Bank 
előtt áll egy rendőr. A pestiek imádják, 
karácsonykor elhalmozzák ajándékokkal. 
Pedig pont olyan szigorúan, pontosan 
teljesíti kötelességét, mint a többi rendőr. 
Csak éppen mosolyog hozzá. 

A Fészek klubban van egy pincér. 
Soha még nem hozta azt, amit rendel-
tek tőle. Más pincérnek az ideges mű-
vészemberek ilyenkor rég a fejéhez vág-
ják a tányért. Ennek nem lehet. Ez 
mosolyog. 

A miniszterek közül legjobban szere-
tem az igazságügyminisztert, a Lázárt. 
Nem ismerem, soha nem láttam. De az 
»Az Est«-ben állandóan egy mosolygós 
fényképe jelenik meg. Hát ezért. 

Van egy barátom, akit évek óta leg-
jobban szeretek, csak azért, mert állan-
dóan mosolyog, pedig egyébként egy 
sötét, gonosz fráter, akitől fel lehetne 
fordnlni éhen. 

És van egy barátom, akit szívből 
gyűlölök, pedig egy aranyos, jószívű 
fiú, de mindig dühös. 

* 
És milyen egyszeríf az egész. El kell 

húzni a szájat és egy kicsit a szemet is. 
A legjobb tükör előtt próbálni. Reg-

gel egy félórát, este egy félórát. Este 
leíhetőleg mosolyogva elalmdná. 

És főleg arra kell törekedni, hogy jól 
beidegződjék, hogy akikor is tudjunk 
mosolyogni, mikor dühösek vagyunk. 

Erre nézve nagyon ajánlhatom, mint 
tréningalkalmat az Attila-utcai 14-es 
autóbuszmegállót. Ott állni és várni. De 
nem rögtön kezdeni mosolyogni, csak 
úery egy félóra rnulva, mikor még min-
dig nem jön. És ha ezt a várakozást két-
háromszor egyetlen dühös szemrebbenés 
nélkül végigmosolyogja, garantálom, 
hogy az élet minden ágában könnyen 
megállja a helyét. 

Autósoknak nagyon ajánlhatom, mint 
mosolygyakorlatot a Margithidat, dél-
időben háromszor oda-vissza. Persze 
állandóan egy boldog mosollyal. * 

Mert higyjék el kérem, hogy a mai 
életet nem is lehet máskép elviselni. 
Bajban, viharban, háborúban, adóhiva-
talban, mindenütt csak mosolyogni... 

* 
. . . Temetésen nem kell. 
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Newyork, 1937 augusztus. 
A kánikulai Pest úgy 

aránylik a kánikulai New-
yorkhoz, mint mondjuk 
Norvégia Szieiliához. Itt 
egyszerűen megáll a le-
vegő és helyben forr, mint 
a lekvár a fazékban. Akit 
a sorsa és a munkája ide-
kötött, az készüljön el a 
pokol kínszenvédéseire* El-
indultam friss levegőt ke-
resni Newyorkban. Egy 
jóakaróm azt tanácsolta, 
hogy vitessem föl magam 
a »Radio City« felhőkar-
colójának tetejére. Föl-
mentem és egy pillanatig 
azt hiittem, hogy káprá-
zat játszik velem, vagy a 
délibáb költözött ide a 
Hortobágyról? Fönt a fel-
hők magasságában zöldelő 
paradicsomot találtam, hat 
teniszpályával, zuhanyok-
kal, játszóterekkel és na-
pozókkal. A Radio City 

A ballet »magasiskolája« 

Szabadtér táncjáték 
a fe bök között 



egy hét alatt varázsolta ide eat a tün-
dér leertet, egész világon híres görljei 
számára, akik a fiilmelőadások szüneteit 
töltik ki a legélőbb és legmaibb művé-
szettel. Mit tudhatnak esek a görlök és 
mekkora vonzóerőt gyakorolhatnak, 
hogy az igazgatóság nem sajnálta tőlük 
a tetőkext óriási költségeit és nyolcvan 

munkás egy heti tevékenységiét? És 
most naponként ide járok strandolni, 
sőt miinidén művészi igényemet kielégí-
teni, mert a Radio City-görlök nemcsak 
levegőzni járnak föl, hanem próbálni 
is. Valóságos szabadtéri táncjáték ez a 
felhők között. 

PAÁL SÁNDOR 

Tündérek tánca a magasban 
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masan: nem tudok bízni 
az operettben többé. 

A »Nótás kapitány« című 
darabom ölte meg1 bennem 
a bitet. A második fölvo-
nás vége. Ott ugyanis egy 
kapitány olyan düíhbe jön, 
amikor egy gyönyörű, dús-
giazdag, uralkodó hercegnő 
mindenáron bozzá aíkar 
menni feleségül, bogy — 
cigányokat bozat a Burgba 
és eszeveszett csárdást jár 
"hol egy falusi trampli cse-
lédleánnyall, bol a saját 
privadienerjével. 

Ijedten, ámulva néztem 
körüli. 

A publikum bevette ezt 
a dolgot. . . 

En neon! 

iTársaság 
Minden jó társaságnak 

az a bámata, bogy van még 
egy — jobb társaság is. • 

ÍEgy ember nagy va-
gyonba, híres famíliába 
született és úgy is halt 
meg vagyonosain, nevezete-
sen. Szegény. Megtagadta-
tott tőle a legnagyobb földi 
öröm: kiverekedni az élet-
től valamit. 

• 
Valaki imádta a luxust, 

amelyhez nem voït komoly 
alapja és amely nem il-
lette meg. A legjobb autón 
járt, lépésit sem tett gya-
log. Amikor aztán mégis 
a maga lábán kellett át-
jönnie Budáról Pestre, 
nem ismerte az egyenes 
gyalogjáróutat. Hát föl-
mászott a Turul-madárra. 

• 

Van ember, aki csak 
olyan társaságban érzi jól 
magát, aliol őt titokban — 
lenézik. 
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Egyszer egy társaságban 
arra kértek, hogy zongo-
rázzak valamit a szerze-
ményeimből. 

Eljátszottam Csajkov-
szkij »Románc«-át, az 
egyetlen klasszikus dara-
bot, amit tudtam. 

'Mindenki el volt ragad-
tatva. Valaki megjegyezte: 

— Azt szeretem az ön 
szerzeményeiben, hogy min-
dig ihű marad a — saját 
zsáneréhez. 

Repülőgép 
I . 

Harminc évvel ezelőtt. 
Blériot »Biplán«-jávai elő-
ször repül fel a magyar 
levegőégbe, Rákos fölött-

Én (könnyes szemmel, 
meghatottan) : — Hála né-
ked Istenem, 'hogy ezt a 
pillanatot megértem. 

GET. > 
Ma. Repülőgépről apró 

reklámcétíulákat dobálnak. 
Én (fölnézek bosszúsan): 

— Mi azt Már a levegő-
ből ia szemetelnek? 

Amit enm kellene, de az 
embernek nem kell. 

Reggel: Sötét kávé, sem-
mi cukor, egy fél pirított 
zsemlye. 

Délben: Tíz deka frissen 
sült hús, vízben főtt főze-
lék, gyümölcs. 

Este: Detto. 
Amit — sajnos — eszik 

az ember. 
Reggel: Kávé habbal, 

vajjal, dzsemmel. 
Délben: Ragout-leives, 

nyárson sült zöldbabbal és 
burgonyával, tészta. 

Este: Hasonló dolgok. 
Az ember megkérdi: — 
Van-e káposztás-kocka:? 

Vagy: Van-e kukorica? 
Étkezési mottó, ami egy-

úttal fájdalmas igazság: 
»Mert úgy van azzal az 

ember, 
Csak az tesz jót, ami nem 

kell!...« 

F ö l d r a j z 
Legmesszebb utam: Kon-

stantinápoly. 
Legszerelmesebb utam : 

Budai belsőkörút'. 
Legboldogabb voltam : 

Bécsben. 
Legjobban vágyom: Az 

Éjszaki Sarkra, 
Hová nem jutok el soha? 

A Dobogókőre* 
Leggazdagabb voltam : 

Monte Carlôban. 
Legszegényebb voltam : 

Monte Carlóban. 
Hol ia legjobb .a világon? 

Pesten. 



P é n z ü g y 
1 

Negyven évvel ezelőtt. 
'Mérleg: Jövedelmem 

ennyi és ennyi. Adóssá-
gom: ennyi és ennyi. Ha 
az adósságomat -kifizet-
ném, nem lenne jövedel-
mem semmi, de semmi. Ejh. 
nem izgatom magam, majd 
csak lesz valahogy. 

II. 
Mérleg, ma: 
Jövedelmem ennyi és 

ennyi. Adósságom: ennyi 
és ennyi. Ha az adósságo-
mat kifizetném, nem lenne 
jövedelmem semmi, de 
semmi. Ejh, nem izgatom 
magam, majd císak lesz va-
lahogy. 

(Szerelmes levél negyven 
évvel ezelőtt.) »Édes An-
gyalom! Alimatlanul vir-
rasztottam át az éjét, sze-
meim függtek egy Ms csil-
lagon, melynek fénye be-
tűz az táblákon, őrizd kis 
csillag — ezt fohászkod-
tam, legyen édes álma, le-
gyen boldog az éji nyugo-
vása., az ábrándok közt. 
csillagok közt járva — 
őrizd kis csillag, legyen 
édes álma. Holnap megvá-
rom a vasúti állomásnál!, 
a gyors befutásakor. Áhi-
tatos tisztelettel csókolom 
a kezét, édes Ms virágom! 

A legszebb, leggyönyö-
rűbb filmemlékem: egy nó-
tám. Az üveg'hintóról szóló 
dallom, amelyről Vajda és 
Zsoldos urak azt hitték, 
hogy valami régi virág-
ének. Föl is használták 
»Trenk báró«, című film-
jükben és a diait elénekel-
tették Petrovics Szvefciszláv 
úrral. 

Megnéztem a filmet. 
Sohasem éreztem maga-

mat ilyen jól méz moziban. 
Be is pereltük másnap a 
szerző urakat az elmaradt 
jogdíjért. 

Ezer márkát kaptam a 
diaiért. 

Ha előzetesen hozzám 
fordulnak a szerző urak — 
talán mondanom se kell. 
hogy sokkal olcsóbban 
megkaphatták volna! Maxi-
mum 20-órt... 

(Ma. Telefon * 
— Halló. 
— Igen, én vagyok. 
— Esetleg holnap . . .? 
— Jó, ha nem lehet, hát 

nem lehet. Kezeit csóko-
lom. 

((Ideges csönd. Milyen jó 
volna most rágyújtani egy 
cigarettára. De már két 
éve nem dohányzom . . . ) 

Ö n l e l k i k l i n i k a 
'KÉRDÉS : 1. Ha egy 

hölgy kilépett szerkesztő 
úr életéből, hogy véleke-
dett húsz évvel ezelőtti 
2. És hogy vélekedik ma? 

FELELET: 1. Gombház. 
2. Jöjjön vissza — szeret-
nék megbocsátani. 

KÉRDÉS: Szakított ön 
már úgy »véglegesen«, 
hogy aztán újra kibékült 
az illetővel és ha ez meg-
történt, hogy vélekedik a 
idblogról1? 

FELELET: Először őrült-
ség volt, másodszor — os-
tobaság. 

KÉRDÉS: Volt önnek el-
lensége az élete során? 

FELELET: Mindössze: 
egyetlenegy. Be azzal is. 
mielőtt akcióba lépett 
volna, gyorsan kibékültem. 

'KÉRDÉS: Ha mégegy-
szer kezdené az életet — 
kicsoda szeretne legjobban 
lenni? 

FELELET: Űjra csak 
Farkas Imre. Ezt már meg-
szoktam ... 

KÉRDÉS : Az ön tapasz-
talata szerint mi a legna-
gyobb okosság a földön? 

FELELET: Ügy élni 
nappal, hogy — nyugodtan 
tudjon éjjel aludni az em-
ber. 

KÉRDÉS: Megházasod-
jak? Ne házasodjak meg? 
Lesz-e olyan jó dolgom, 
ha megházasodom, mint 
aminő most van? 

FELELET: Aki túlságo-
san szereti önmagát, idők 
jártával — túlságosan 
egyedül marad. 

A. RÉGI MINISZTÉRIUM 
Huszonhárom évet szolgáltam a mi-

nisztériumban és minden emlék, amiit el-
hoztam onnét kedves, mosolygó, színes. 

Csáky miniszter végignézte a »Nótás 
kapitány«-t. Azt jnondta: 

— Gratulálok! Végre egy írásmunkája-
amely az ön — minisztere elé került. 

Egyidőben keveset jártam be a hiva-
talba. De rendes ember voltam, mindig 
levélben indokoltam és jelentettem be az 
elmaradásomat. 

Végre a főnököm megsobalta. ő is le-

velet írt, megparancsolta, hogy jelent-
kezzem azonnal. 

A levélborítékot így címezte: 
Dr. Farkas Imre miniszteri segédtitkár 

úrnak, a minisztérium levelező-'tagjának, 
Helyben. • 

Egyszer Bárczi István polgármester úr, 
aki mindiig kitüntetett rokonszenvével, 
azt óhajtotta, ihogy utazzam el vele Pá-
rizsba. Meg lis kérte Hazai miniszter 
urat: 

— Kegyelmes uram, egyik fogalmazó-
dat adidi ide nekem két hétre. 

— Melyiket? 
— Farkas Imrét. 
Hazai gondolkozott, aztán azt mondta: 
— Tudod mit? Vidd' el örökre . . . 
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Salzburgi anzix 
Salzburg, augusztus. 

Salzburg, az ünnepi játékok büsz-
kén fellobogózott, kis városia talán 
soha ennyi magyar szót nem hal-
lott, mint ezen a nyáron. A Café 
Bazarban, ahol Schuschnigg kancel-
lár, Toscanini, Marlene Dietrich és 
Douglas Fairbanks szürcsölgeti sze-
rény kávéját és tűri viharedzetten 
a világ minden tájáról összesereg-
lett bámészkodók rajongó kíváncsis-
kodását, a szomszéd asztalnál lelke-
sedő huncut osztrák menyecskének 
öltözött pajzán kislány és a bőr-
nadrágos, zergetollas városi hegy-
mászó zengzetes magyar nyelven vi-
tatkoznak Mozartról. Idáig az angol 
volt a hivatalos és uralkodó nyelv 
Salzburgban, de az idén már a ma-
gyar is kezd, gyorsan, de biztosan 
tért hódítani. 

A Festspielhaus ünnepi előadásai-
nak minden este akad! legalább egy 
magyar szereplője. Anday Piroska, 
Bokor Margit és Svéd Sándor, mint 
a bécsi Opera tagjai nem először 
szerepelnek Salzburgban. Újdon-
sült itt az idén: Osváth Júlia, akit 
Toscanini szemelt ki számtalan je-
lentkező közül az Éjkirálynő szere-
pére, Réthy Eszter, aki Bruno Wal-
terral és iKnappertsbusch-sal éne-
kel és Solti György, Toscanini fő-

Osváth Julia dirndliben 

kedvence, aki a próbákon korrepe-
tál, a Mesterdalnokokban a kóruso-
kat vezényli és a Varázsfuvolában 
a harangjátékot játssza. 

Osváth és Réthy elválaszthatatlan 
jóbarátnők. A premierek előtt akta-
táskával kezükben, gondterhesen 
faggatták egymást a próbák izgal-
mairól. Főként az idegennyelvű 
prózai részektől féltek. Réthynek 
még hozzá két nyelven kellett szere-
pelni: a Rózsalovag Sophie ját né-
metül és a Figaró Susanneját ola-
szul énekelte. De a premier el-
múlt és a két fiatal énekesnőnek 
óriási sikere volt. 

Micsoda öröm volt, amikor Bu-
danovits Mária és Palotay Árpád, 
Osváth Júlia két kiváló msetere 
megérkezett. Osváth nem győzött 
nekik eleget mesélni: »Toscanini ma 
megdicsért, Toscanini tegnapi na-

Póteriy Mária, Basilides Má-
ria, Síékely Mihály, Báthy 
Anna, Rosier Endre, Solti 
György, dr. Kun és dr. 
Hans Ewald Heller a »Wie-
ner Journal« zenekritikusa 

Salzburgban 
(Gáeh Marian felvétele) 



Dohnányi Ernő és Joseph Messner 
a «Szegedi Mise« salzburgi karmestere 

gyon meg volt elégedve, Toscanini 
holnap újra próbál velem! Hallottá-
tok a rádión a premiert? Jól éne-
keltem?« 

A második Varázsfuvola-elő-
adásra Oláh Gusztáv és Ferencsik 
János is Salzburgba érkezett. Meg-
hallgatták Réthy Esztert is és szo-
morúan állapították meg, hogy mi-
lyen veszteség számunkra, hogy az 
idén már csak vendégként üdvözöl-
hetjük Pesten, mert a bécsi Operá-
hoz szerződött. 

Nagy magyar esemény volt Salz-
burgban Dohnányi Szegedi miséjé-
nek előadása magyar szólistákkal: 
Basilides Máriával, Báthy Anná-
val, Rosier Endrével és Székely 

Oláh Gusztáv és Oiváth Julia 
Salzburgban 
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INTIM PISTA, milyen hatást gya-
korol Zilahy Lajosra a Hunnia-
filmgyárban tapasztalt élet? 

— Az író valósággal beleszeretett 
ebbe a műfajba, mnelyen eddig csa,k 
közvetve próbálta ki erejét. Állan-
dóan kint tartózkodik a »Két fo-
goly« felvételeinél és figyelmesen 
asszisztál Székely Istvánnak, a ren-
dezőnek. Hír szerint, annyira iz-
gatja, a filmmel kapcsolatos problé-
mák tömege, hogy legközelebbi film-
jének forgatókönyvét maga fogja 

megírni egyik nagysikerű darabjá-
ból és a rendezést is ő vállalja. 

— Milyen a hangulat a magyar 
Hollywoodban? 

— Határozottan vidor, amit szó-
szerint tessék érteni. E pillanatban 
ugyanis ott dolgozik Vidor Endre 
operatőr. Bécsből lejött egy Vidor 
nevű producer két fiával, Zoltánnal 
és Lászlóval. A Hunnia állayidó 
vendége mostanában Chariletf Vidor, 
rövidesen megérkezik King Vidor, a 
világhírű hollywoodi filmrendező és 
végül már csak Florence Vidor fog 
hiányozni, hogy a Vidorok létszáma 
teljes legyen. 

— Mondjon valami rosszat a távol-
levőkről. 

— A fiatal és máris nagyon nép" 
szerű drámai színésznő nem jelent 
meg első próbáján. Helyette távirat 
érkezett Londonból. A szűkszavú 
távirat csak annyit árul el, hogy a 
primadonna néhány nap múlva jön 
haza, a beavatottak azonban az okot 
is tudják. 

Ferenczy Valér festőművész most fejezte be a kultuszkormáay megbízásából Odry Árpád kép-
mását. A képet a Nemzeti Színház múzeumában helyezik el 
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— Szerelem? 
— önök mondták! 
— Áldásiunk minden nyári szerel-

mesre! Ki jött haza? 
— Ráday most érkezett meg 

Ausztriából, ahol egy istenhátamö-
götti helyen nyaralt. Egy nap nagy 
izgalomban fogadták a háziak, kide-
rült, hagy egy indiai rjádzsa szállt 
meg náluk feleségével és leányai-
val. Mivel senki sem tudott velük 
angolul beszélni, Rádayt Ikérték föl 
a tolmács szerepére. Két napig ki-
tűnően ment a dolog, később Ráday 
unta a helyzetet ég valahányszor a 
rádzsa valami komplikált ételt ren-
delt a pincértől, ridegen kijelentette, 
hogy elfogyott. 

— Előkelő külföldiek? 
— Pesten volt egy hétig inkogni-

tóban Beverly Nichols, a világhírű 
fiatal angol Író, akinek Floodlight 
(Rivaldafény) című darabját nem-
rég mutatták be Londonban. 

Salzburg legérdekesebb vendége: Marlene Dietrich a férjével, Rudolf Sietoer-rel 

Bokor Margit a salzburgi Festspielbaus kis-
padján 

(Willinger fotók) 



— Szerelem. 
— A híres színésznő, akinek film-

jeit nem engedik be Németországba, 
szakított osztrák vőlegényével, mert 
egy magyar filmszakemberbe lett 
szerelmes-

— No, ennek a történetnek a női 
főszereplőjét még könnyebb kita-
lálni, mint a szemüveges színésznőt 
a Párizs-pályázaton. 

— Gratulálok a találékonyságuk-
hoz. Szávai, szabad továbbra is rejt-
vényben beszélnem? 

— Tessék! 
— A kétszeres európabajnok bir-

kózó feleségül veszi az Operaház 
balletkarának egyik i f j ú és nép-
szerű tehetségét. Végül, hogy befe-
jezzem. névt<elen történeteimet: a 
zseniális karakterszínész elvált fele-
sége visszatér a színpadra^ ahol i f j ú 
komikaszerepeket fog alakítani. 

— Fejtörőnek elég egyezerre eny-
nyi. Most közöljön velünk néhány 
hírt a készülő szezónról. 

— Hunyadi Sándor két darabot fe-
jezett be, mind a kettőt a Vígszín-
háznak. Címe még egyiknek sincs. 
Lakatos László »Kisasszony« cím-
mel vígjátékot írt. 

— Mivel nyit a Roy ál-Színházi 

— Vaszary Gábor »Szerelemből 
szó sincs« című darabjával. Fősze-
replők: Ráday Imre és Erdélyi M ici. 
A Kapwra-S zínházb a átköltözött 
Andrástfyúti Színház viszont való-
színűleg új író első darabjával 
startol. 

— Magyar vonatkozású külföldi 
színházi esemény ? 

— Októberben lesz a londoni be-
mutatója Eric Maschwitz, George 
Pos s ford és Bernhard Gruen »Pap-
rika« című darabjának, amelyet a 
szerzők a nyár folyamán Pesten ír-
tak. Leontine Sagan rendezi. Külön 
szenzációja lesz a darabnak a szerep-
osztás é$ főként a primadonna, aki 
egy magyar kislányt alakít. 

— Üj színészfelfedezést hoz az új 
szezon? 

— A Magyar Színházban el van-
nak ragadtatva egy gyönyörű, fiatal 
szőke hölgytől, akit egyszeri próba 
után azonnal szerződtettek. Neve 
Simór Erzsébet, mindjárt az első új-
donságban nagy szerephez jut. 

— Meséljen valami jó nyári tör-
ténetet. 

— Véletlenül kettőt is tudók. Eh'ő 
számú történetem hőse az ismert 

Egyed Zoltán, Gombaszögi Ella és Simon Béla tanár Karlsbadban 
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fiatal író nyolcvankét-
éves nagypapája. A 
nagypapa panaszkodó 
levelet írt unokájának 
Balatonleüére : »Apád 
és anyád itt voltak ná-
lam, de csak rövid időre 
maradtak, mert kimen-
tek a Hullámba. Na-
gyon bántott, hogy 
nem vittek magukkal, 
mert úgy szeretnék 
már megtanulni úsz-
ni.,.« 

— Snájdig öregúr ! 
Halljuk a második szá-
mú történetet. 

— A bohém színpadi 
szerző elindult a vá-
rosba pénzt szerezni. 
Amikor minden kísér-
lete tísődöt mondott, el-
határozta, hogy fölke-
resi Marton Sándort, a 
kiadót. A liften fölfelé-
menet eszébe jutott a 
darabtéma. Bejutott Marton doktor-
hoz, elmondta a témát. A kiadó ki-
szólt a házitelefonon Adél kisasz-
szonynak: »Legyen szíves, utoljon 
ki X. szerző úr részére 250 pengő 
előleget«. Azután így szólt szerzőnk-
höz: »Ügyebár, ön azzal az eltökélt 
szándékkal jött fel hozzám, hogy öt-
száz pengőt fog kérni0?« »Igen!« — 

Traute Abel, Szőke Szakáll és felesége, Paul Gordon 
a rigai strandon 

mondta az író. »Mialatt azonban vá-
rakozott rám és bekerült hozzám, 
elhatározta, hogy megelégszik há-
romszázzal is?« »Szórói-szóra így 
van.« »Nos hát — fejezte be moso-
lyogva Marton dr. — én is akarok 
keresni az ügyön ötven pengőt, így 
jött ki a kétszázötven.« Kezeiket csó-
kolom! 

Big Apple a neve az új! táncnak, amely rohamlépésben hódította ineg Amerikát. A tánc úgy 
kezdődik, hogy a társaság körbe áll és ritmikus mozgás közben lábbal Veri: a taktust. Majd a 
táncolók egyike a kör közepébe áll és dirigálja a figurákat. Mikori a párok felfejlődnek, szembe 
állnak egymással, anélkül, hogy egymást érintenék. A szezon kezdetiére valószínűleg; már nálunk 

ís népszerű lesz a Big Apple 
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A Párizs-pályázat fcét 
hét előtti győztesének, 
Jancsurkó Gábor újvidéki 
ügyvédjelöltinek levele 
ezen a héten futott be hoz-
zánk. Ebből megtudjuk, 
hogy nevezett a legismer-
tebb jugoszláviai zeneszer-
zők egyike. Magyar nótái 
és táncdalai állandóan sze-
repelnek a zenekarok mű-
során. Irt két operettet is 
»Egy május éjszakán« és 
»Katinka« címen, különö-
sen az elsőnek volt igém 
nagy sikere. Újvidéken 
tízszer ment táblás ház 
előtt. Most ikét újabb ope-
retten dolgozik. A győze-
lemnek természetesen 
rendikívül örül, szerencsés 
ómennek tekinti további 
pályájámi 

A multheti győztes, Fur-

1. számú pályázat 
Dalt érdemelt, mert 

költő, 
Könnyet, mert 

szeretett. 
Melyik versből van ez a 

két sor és ki írta? 

2. számú palyázat 
1885-ben született, a jobb-

oldali kis fiú. Svájci ál-
lampolgár lett. Híres ama-
tőrhegedűs. Művei, noha 
elvontak, világhírt szerez-
tek neki. Elmélete új per-
spektívát nyitott a termé-
szettudomány világában. 

kas József soproni ipar-
felügyelő még nem mutat-
kozott be; így hát ráté-
rünk az e heti eredmény-
hirdetésre. A pályázat 
nyertese: Bakody Sán-
dorné, Budapest, Niagy-
mező-iu. 12. Okos, egyszerű 
és hibátlan válaszait itt 
adjuk: 

Jancsurkó Gábor 

L Makay Margit. 
2. Ha biztosan tudjuk, 

hogy a háziak szívesen 
látják a kutyáit, akkor vi-
hetjük, de ha kisgyerek 
van a háznál, akkor még 

a legszívesebb hívást se 
vegyük komolyan. 

3. Max Schmehling. 
4. Havi kétszáz fix. 
5. A gólyához (Tompa 

Mihály). 
6. A Rembrandt című 

nagy Korda-filmből. 
7. Kosztolányi—Lakatos: 

Édes Aruna. A képen van-
nak: Bulla Elma, Baróthy. 

8. Az első két sorból 
azok a betűk, amiknek a 
helyét a fekete galambdú-
cok megadjiák, a Torn Hill 
nevet adjak. 

9. Erényére gőgös1 szép 
özvegyasszony csókjáért 
háromévi némaságot köve-
tel lovagjától, Mátyás 'ki-
rály kedvelt emberétől. 
Mátyás szeretné megszó-
laltatni. Sok sikertelen kí-
sérlet után az asszony je-
lentkezik, de a lovag bün-
tetni akarja és nem be-
szél. Végül az asszony 
büszkesége megtörik, a lo-
vag megbékül és feleségül 
veszi. 

10. Petheő Attila. 
Tisztelettel: 

Bakody Sándorné, 
Bp. Nagymező u. 12. 
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4. számú pályázat 
Melyik slágerből van ez a kottasor? 



5. számú pályázat 
TA VIRAT JÁTÉK. Valamikor országszerte énekelték a 

»Gyurkovics lányok« híres slágerét, amely úgy szólt, hogy 
»A jó házassághoz nem kell hozomány«. Regényben és szín-
padon találkozunk Herczeg Ferenc híres és kedves figuráival, 
a Gyurkovics lányokkal. Soklányos mamák csillogó szemmel 
gondoltak az okos Gyurkovicsnéra, aki egyetlen színházi este 
leforgása alatt mind a hét lányát férjhezadtai. Ma is ő a példa-
képe a tapintatos és okos anyósnak. És miután népszerűsége 
a letűnt évtizedek távlatában sem halványult el, arra kérjük 
olvasóinkat, hogy skót alapon táviratozzák meg nekünk 
Herczeg Ferenc »Gyurkovics lányok« című darabjának tar-
talmát. 

6. számú pályázat 
Melyik filmből van ez a jelenet és kik 

vannak a képent 

9. számú pályázat 
GLADYS ÉS A SZÁMOLÓGÉP 

Gladys Ryggers nem volt milliomoslány, de apja eltett 
számára vagy húszezer dollárt és Gladys nagyon szerette 
volna ezzel a pénzzel megalapozni a jövőjüket. Fred Glowel 
nagyon csinos üzletet nyithatott volna belőle. De Fred most 
hiába várja őt kis kék autójával. Nem mehet. Elrabolták a 
kidnepperek. Csak húszezer dollárért akarták szabadon en-
gedni és Gladys inkább meghal, semhogy odaadja ezt a 
mindent jelenítő húszeizer dollárt! A szép szőke lány megkö-
tözve, megkínzottan ült a kopott széken egy newyorki ház 
negyedik emeleti, rácsos ablakánál az East Siden, alig bír 
mozdulni és kétségbeesetten nézeget körül, mivel segíthetne 
magán? 

iFred Glowel ügyes fiú. Ha megtudná, ki volt Gladys el-
rablója, lekapatná egy-kettőre a barátaival és akkor cserébe 
őt szabadon engednék. Nagyon vigyázatlan volt, belesza-
ladt a csapdába, nem fordulhat elő mégegyszer! Furcsa, de 
az emberrablók éppen idehozták öt, a bely fölé, ahol talál-
kozni szoktak ilyenkor Freddel. Talán nem ismerték ezt a 
titkos találkozóhelyüket? Szörnyű dolog hallgatni Fred autó-
jának m dudajelzéseit ás itt ülni kétségbeesetten! 

Az üres szobában, ahol fogoly, semmi sincs, csak egy 
csöpp asztal a sarokban és egy számológép itt a rácsos ab-
laknál, benne papír. A lány ujjai szabadok, de hiába pró-
bál körömvéget törni egyik ujjából és a vérével betűket 
írni a papírra, nem megy. Ilyesmi csak regényekben sike-
rül! És számokkal hogyan jelezzen? 

Az autóduda folyton szólt, Gladys zokogott. Aztán meg-
ihlette valami, odavonszolta magát a számológép elé és ezt 
a számtömeget kopogtatta le: 

1 2 4 5 6 7 8 3 
[(64 + 7) X 2] —134 

1, 11, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. 
Kiszedte a papírt a gépből, begöngyölte, kicsúsztatta az 

ablakrácson és megkönnyebbülten sóhajtott fel. Fred meg-
találja, meg fogja szabadítani! Elárulta neki a kidneppert! 
Ha rossz kóxbe kerül, azt hiszik, értelmetlen számokat fir-
kált. 

Fred Glowelnek csakugyan kezébe jutott a papír. Nem érti. 
De sejti, hogy ettől függ a jövendő boldogságuk! £ i t kell 
elfognia? Ki a tettes? 

7. számú pályázat 
Ki ez a színésznőf 

8. számú pályázat 
folytatódjék-e télen a nyári 

ismeretség? 
A nyár melege utolsókat 

lobban, mint az elalvó gyer-
tya. A lebarnult nyaralók 
sietnek vissza az elhagyott 
élethez, kezdődnek a munka 
hétköznapjai. A vakáció vi-
dám napjaiban, útközben vagy 
kies fürdőhelyeken olyanok-
kal kötöttünk ismeretséget, 
akikkel azelőtt idehaza még 
véletlenül i sem találkoztunk. 
Kérdés: a rövid és rendsze-
rint felületes nyári ismeret-
ségnek, ha még oly kellemes 
volt is, legyen-e folytatása 
télen? Mi szól mellette és mi 
szól ellene? Tessék erre tö-
mören válaszolni. 

10. számú 
pályázat 

Ki ez a színészf 
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Uoti^woodi sikuécU 

A napilapok nagy cikkekben számol-
tak be Róth Ferencné Aknai Bözsi vá-
ratlan hollywoodi karrierjéről. A fiatal 
hölgyet, alti a világhírű Róth-kvartett 
prímásának a felesége, a Paramount öt 
évre szóló, fényes feltételű szerződéssel 
kínálta meg. A tündérmesének is beillő 
karrierregény úgy kezdődött, hogy Róth 
Ferenc és felesége egy nagysikerű ame-
rikai turné után pihenni mentek Holly-
woodba. A négy hétre szánt nyaralással 
kapcsolatban nem voltak különleges ter-
veik, egyszerűen meg akartak ismer-
kedőid azzal a világgal, amely évtizedek 
óta leginkább érdekli és izgatja az em-
berek fantáziáját. Egy nap, amint az 
Ambassador Hotel (halljában ültek, 
Róthné Aknai Bözsi szépsége feltűnt 
Zukor Adolfnak, a Paramount elnöké-

nek, egy óra múlva a Paramount-Studio 
érintkezést keresett a férjjel, megtör-
tént a próbafelvétel és rögtön, rá a szer-
ződtetés! ajánlat. Mindezt most száz-
százalékosan megerősíti a férj levele, 
amely a napokban futott be Aknai Mar-
githoz, az ú j Paramount-sztár húgához, 
a Magyar Színiház fiatal művészinőjéhez. 

»Még most sem tudunk magunkhoz 
térni az örömtől — írja a férj. — Hiszen 
nekem mindig Bözsi volt a legragyo-
góbb sztárom, ée azt sohasem mertem 
volna hinni, hogy ilyen szenzációt fog 
csinálni a szép nők Eldorádójábwu 
Mindjárt \a megérkezésünk jól kezdő-
dött. Meghívót kaptunk, a Fox-bálra, 
ahol egész sereg világnagysággal ismer-
kedtünk meg. Ott volt Loretta Young, 
Somja Henny, a kis Shirley Temple, 
Eddie Cantor, Mc. Laglen, Alice Faye, 
mmjd egy másik mulatságon Bouglas 
Fairbanks-szal, Charlie Chaplin-nal ba-
rátkoztunk össze. Nekem már akkor az 
volt az érzésem, — de ezt persze férji 
elfogultságommal magyaráztmn, — 
hogy Bözsikém szebb és ragyogóbb min-
denkinél. A tény azonban csakugyan az, 
hogy valósággal ostrom alatt tartották, 
táncoltatták őt a sztárok. A fotóripor-
terek ezen a két bálon több képet csinál-
tak róla, ,-ímint az összes többi jelenlevő 
világnagyságokról együttvéve. A ma-
gyarok is kivételes szeretetreméltóság-
gal bántak velünk. Egy nap az Ambas-
sadorban bemutatták Bözsit Zukor 
Adolfnak és ettől kezdve filmszerű 
gyorsasággal peregtek az események. 
Zukor elnök ugyanis a bemutatkozáskor 
ezt mondta, a feleségemnek: 

»Tegnap olvastam egy jó kéziratot. 
Nem tudtam eldöntetni, kinek adjam a 
női főszerepet. Az az érzésem, hogy csak 
maga tudná eljátszani.« 

A többit már megírták a lapok. A 
próbafelvétel csodálatosan jól sikerült, 
Bözsi szépsége királynői a vásznon, a 
beszéde és a mozgása igazi nagy szí-
nésznőre vall. Másnap már két angol 
tanárt adtak melléje, van sportoktatója, 
táncmestere, valóságos udvartartás 
veszi ikörül. Most már csak jólcsengő 
nevet keresnek neki. Bözsi és én ragasz-
kodunk hozzá, hogy ez a név magyar 
hangzású legyen, hadd tudja meg az 
egész világ, hogy a Paramount új, gyö-
nyörű sztárja magyar maradt Holly-
woodban is.« 

A művésziházaspár e pillanatban nincs 
együtt. Aknai Bözsi Hollywoodban ma-
radt, Róth Ferenc folytatja amerikai 
turnéját. De ha csak teheti, repülőgépen 
siet vissza a feleségéhez a film főiváro-
sába. 

Róth Ferenc és felesége Hollywoodban 
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Velencéből jövet, Ravenna után 
legalább öt darab Rimini mellett 
áll meg a döcögő vonat. Végre az 
alsó, felső, közép é3 mindenféle Ri-
mini után megérkezem az igazihoz. 
Forró, trópusi meleg, a konflis fö-
lött nagy, sárgairojtos napernyő, a 
lovak fején fehér vászonfőkötő. 

A Grand Hotelben az az első im-
presszióm, hogy óriási 
leánynevelő intézetbe 
jutottam, ahol éppen 
táncóra van. A fehér 
márvány hallban szól 
a jazz, táncolnak. Csupa 
fiatal lány és kamasz 
fiú. A lányoík sliortban, 
tarkavirágos hawai kar-
ton paireokban, a fiúk 
rövid nadrágban. Soha 
ennyi fiatalságot együtt 
nem láttam. Rimini a 
bakfis-paradicsom. Fel-
nőtt, eladósorban lévő 
lányok itt nehezen ta-
lálnának gavallért. 

Rögtön érkezésem után 
megismerkedtem az it-
teni specialitással, az 
ebéd utáni tánccal. I t t 
nincs ötórai tea, dél-
után inkább alusznak, 
strandolnak az embe-
rek, viszont ebéd utáni 
feketénél a hűvös hali-

amit később elmulasz-
tanak. 

Rimini a milánóiak Föld várj a 
(Riccione a Siófok). Elegáns, finom, 
nagyúri publikuma van. Az egyet-
len hely, ahol este a tengerparti 
terraszon fölszolgált vacsoránál a 
hölgyek kivétel nélkül estélyi ruhá-
ban jelennek meg. Nappal viszont 
a meleg miatt senki sem öltözik. 
Nincs is élet délután a telepen, ki-
véve a strandot. A tengerparton, 
ameddig a szem ellát, gyönyörűen 
kiépített, széles, nagy homokstrand 
van. Soha még ilyen korán kezdődő 

strandolási 
nem láttam. 
Reggel nyolc-
kor kiálltam 
a balkonra: 
már tele volt 
a tenger apró, 
narancssárga 
vitorlás csó-

Rimtai >sex-appeal ki-
rálynője« : Giovanna Ma-

rino 

Beregi OszkáW IRimini-
ben 

'..•'KAtkttAP Í R J A : 
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nakokkal, a vart vedig 
labdázó, ugráló gyerek-
haddal. Magyar kevés 
volt. Talán harmincan 
lehettünk. A Grand Ho-
teliben Beregi Oszká-
rékkal, Láng vezér-
igazgatóékkal és egy 
fiatal orvossal találkoz-
tam, a környező hote-
lekben laknak Bobrik 
Antalék, dr. Vigyázó 
Géza, dr. Molnár Andor, 
Stem Sándorné. Talán 
azért kerülik ezt a, gyö-
íyörü helyet a magya-
ok, mert túlságosan 
tagy a meleg. I t t nya-

kal egyébként minden 
évben az olasz férfi-
szépség-ideál, Umberto 
trónörökös. Földes Jolán és férje Viareggioban 

Este divatos átmenni 
Riccioneba. Ez tizenkét 
kilométernyi távolságra 
van Riminitől, állandó 
villamosjáratokkal. Az 
út mentén végig strand 
húzódik. Riocione nap-
pal nem tetszett nekem: 
zajos, zsúfolt és nem 
elegáns. Pedig nagy ne-
vezetessége: itt van 
Mussolini villája. Egy-
szerű kis emeletes épü-
let.^ Most Mussolini fe-
lesége, Donna Rachel és 
legidősebb fiának gye-
rekei laknák benne. Za-
vartalanul benézhettem 
a rácsos kerítésen. A 
kertben virágzó lean-
derfák, fenyők. A ház 
egészen kispolgári. A 
verandán fürdőruhák 
»záradnak, a székeken 
kötés, a földön játékok. 
A földig érő, zsalugá-
teres ablakok nyitva 
vannak: belátni a szo-
báikba. Fehérre lakko-
zott, egyszerű bútorok, 
fehér függönyök. A be-
rendezés sem árulja el, 
hogy ez a Duce kedvenc 
tartózkodási helye. 

Riocionen kívül a 
szomszédos Mirarnarebe 
és Cattolicaba rándul-
nak ki Riminiből. Autó-
busz visz a közelben 
lévő San Marino köz-
Rimlnlben a plage legdivato-

sabb játéka a: labdázás 
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társaságiba. Az árak 
Riminiben egyeznek a 
többi olasz fürdőhelyek 
áraival. A Grand Hotel-
ben 70—75 líráért kapni 
penziót, a kisebbekben 
30-ért is. Fiataloknak 
nagyon ajánlom. 

ViWuM^jîb 

Biminiiből Viareggio-
ba utaztam. Ez »Firenze 
tengerpartja.« Annyi a 
nyaraló, hogy a fürdő-
igazgatóság szerint nem 
lehet kurlistát csinálni, 
mert szezononként több 
százezer ember fordul 
meg Viareggioban. Ti-
pikusan nemzetközi 
hely. Magyar rendszá-
mú kocsi csak egy van: 
Földeti Joláné. Ő volt 
az első ember, akivel 
találkoztam, amint be- » 
léptem a mondain, ele-
gáns Select Hotelbe. 
Már egy hónapja nya- ^ 
ral itt férjével Jolanda 
Földes, aki a fordítások \ 
révén egyik legdivato-
sabb írónője ma az 
olasz közönségnek. Most 
költi a fordítások jöve-
delmét, azután nagy indiai 
zásira készül, egy éven belül 
kerül haza Pestre. 

Viareggio első számú specialitása 
a »Pineta«, gyönyörű, sötét, nagy 
fenyőerdő a tengerparton. Szóval 
a sós tengeri levegő mellett ózon-
dús, fenyves levegője is van a für-
dőnek. A két és fél kilométeres 

Ciano grófcné Edda Mussolini a viaraggi6i »I4dó«-
_ (Guthy B6*kft ftrivétei 

uta-
alig 

T ' 

H í ; " • 

- . \ -m 

strand valóságos fürdővárosi. Az 
utcákat virágos leanderfák szegé-
lyezik, a Fő-utca egyik oldala maga 
a tengerpart, apró, elkerített, kü-
lönböző nevű strandokkal, a másik 
oldala (hotel, penzió. Sdk a terra-
szos kávéház, üzlet, kirakat. Remek 
kézitáskákat, gyönyörű olasz cipő-
ket lehet itt kapni. 

A nagy, széles utca 
középső része pálma-
allé. Itt van a korzó. 
Délután hét és nyolc 
között legalább egyszer 
végigsétál itt mindenki. 
A széles kávéházi terra-
szoik zsúfolva vannak. 
Viareggio a kaméliák 
városa. Cocktail idő-

^r í • ben valósággal ellepik 
2 az utcákat a virágáru-

sok és a nők valóságos 
kaméliás hölgyeké vál-
toznak át. Ruhán és 
hajban viselik a gyö-
nyörű virágot. Táncolni 
a Viareggiotól pár kilo-
Firenzoi lányaik Viareggiéban 



vásott, amíg társasága meg nem 
érkezett. Közben senki sem tudta, 
hogy ebédre az édesapját várja, aki 
meg is érkezett, de nem a »Lidóra«, 
hanem egy másik ugyanilyen népes 
strandra ment fürödni, ahol óriási 
taps és evviva fogadta. A külföl-
diek épp olyan lelkesen ünnepelték, 
mint az olaszok. 

Rengeteg olasz előkelőség nyaral 
itt. Többek közt itt tartózkodott 
férje haláláig Marconiné is. Magyar 
vendég Földes Jolánon kívül alig 
van. Pedig Viareggio nagyon szép 
é3 érdekes hely, csak kissé messze 
van tőlünk és roppant meleg. A 
penzió 70 lírától kezdődik a nagy 
hotelekben. 

tiviA d'cSLvwpbvz* 

Csodálatos, hogy mennyire di-
vatba jöttek ottíhon a Dolomitok, de 
főleg Cortina. A nyaralók hetven 
százaléka magyar, ez pedig hatal-
mas szám, ha tekintetbe vesszük, 
hogy ez a legzsúfoltabb nyaraló-
hely, amelyet az utószezónban lát-
tam. Nemcsak a nagy hotelek adták 
ki összés szobáikat öt-hat hétre 
előre, de a kisebb penziók is. Sokan 
érkeznek autón, anélkül, hogy szo-
bát rendeltek volna és boldogok, ha 
a háromszáz méterrel magasabban 
fekvő Tre Croce-iben fedél alá jut-
hatnak. 

Az itteni szállodások szerint az 
olcsóság a nagy népszerűség oka. 
Pedig magyar szemmel, illetve ma-
gyar zsebbel mérve, nem is olyan 
olcsó. A főszezon alatt a nagy hote-
lekben 70—100 líra a penzió. Maga 
a főszezon rendkívül rövid. Június-
ban még üresek a hotelek, szeptem-
ber közepén már egy lélek sincs. 
De közben minden autótúrázó meg-
áll legalább egy napra Cortinában. 
írnom kellene a természeti szépsé-
gekről, a hegyek közt vezető gyö-
nyörű séta- és turista-utakról, de 
tartozom egy vallomással: én és a 
többi pesti asszony soha nem men-
tünk tovább a hotel körüli térség-
nél. A legnagyobb túra az volt, ha 
a magasabban fekvő Cr istálló hotel-
ből gyalog mentünk le a városi fod-
rászhoz. Igaz, hogy ezt szívesen tet-

Gorő Györgyi Egon Gerstlné a cortinai 
uszodában 

(Foto Malomi) 

méternyire lévő Capanülebe járnak 
a divatos emberek, öriási , nyitott 
oldalú, szalmafedelű sátor ez a 
lokál. Előtte esténként száz és száz 
különböző nemzetiségű rendszám-
mal ellátott autó várakozik. Itt 
Sehiaparelli-kreádókban éppúgy 
táncolnak, mint shortban, vagy vá-
szonnadrágban. 

Aki szereti a hullámos tengert, 
annak nagy öröme lehet itt a für-
désben. Az úgynevezett »Lidó«-
strandon láttam Mussolmi Eddát, 
Ciana grófnét. A Hotel Select mel-
lett bérelt villában lakik. Két kis-
gyermekével van itt. A strand kö-
zepén, nagy, sárga vászonernyő 
alatt van a fekvőszéke. Fotográ-
fust, ha ő ott van, nem engednek a 
strandra, így magam próbáltam 
csekély fénykép-tudományommal 
megörökíteni, amint napozott. Re-
gényt hozott magával és újságot ol-



Masperi Horvátovich Marietta Cortinában 
(Foto Maioni) 

tük, mert Cortinában van Olasz-
ország legjobb fodrásza, Flavio 
mester. 

Alig van este, hogy ne lenne 
»Grande Ballo«, vagy »Grande Se-
rata«. Hol az egyik, hol a másik 
hotelban van ibáL Egész utamon 
nem láttam annyi szép ezüstróka 
kabátot és annyi elegáns pesti esté-
lyiruhát, mint itt. Ha véletlenül két 
óra tájiban le kellett feküdni, az 
asszonyok mind neikem estek és 
arra kérteik, í r jam meg, milyen 
unalmas hely ez. De ugyanezekkel 
az asszonyokikai tavaly is itt nya-
raltam és jövőre is ide jövöik. Név-
sort kivételesen nem adok, kevés 
lenne rá a hely. De itt nyaral Eli-
sabeth Bergner, akinek Cortina a 
kedvenc tartózkodási helye. Ritkán 
mutatkozik, nagyobbrészt fekvő-
kúrát tart, mert tavasszal filmfelvé-
tel közben trópusi lázt kapott és 
azt akarja itt kiheverni. A két leg-
csinosabb asszony: magyar. Az egyik 
Horvátovich Marietta, egy olasz 
úr felesége, a másik Gerő Györgyi, 
a volt szépségkirálynő, aki Cura-
caoba ment férjhez és most nyári 
szabadságát tölti Cortinában az 
édesanyjával. Sóik pesti származású 
olasz asszony van itt, ezek többnyire 
Cortinában csináltak mesés parti-
kat. 

A Cristallo specialitása, hogy 
1200 méter magasságban tündéri 
uszodája van. A strand mellett jó 
szóraíkozás a tenisz és a golf. 

Dr. Tibor Dezsöné, Tibor Klári és Lothar Rittschofí a cortinai strandon 



KÉT KÉP TAKÁCS PÉTER PESTI ÉSi SZIBÉRIAI Él JETÉBŐL: 
Most forgatják a Filmirodába®, » Zilahy Lajos »Két fogoly« cfmű regényéből készölő filmet. A 
felső kép Takács Pétert (Jávor Pál) még Pesten mutatja Miette (Bajor Gizi), Janika (Somogyváry 
Rudolf) ós Olga (Ignácz Rózsa) társaságában. Az alsó kép a hadifogoly Takács Péter életének 
egyik mozaikja: Zinaida (Ágay Irén), a flus Pótja, (Forgács Jani) és Péter (Jávor Pál) orosz-

országi otthonukban 
(Rex film — Hajnal fotók) 
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AZ ŐSZINTESÉG ÓRÁIBAN 

— Es milyen ember a férjed? 
— Olyan, mint egy könnyű tüdőcsúoshurut. Kellemetlen, de az em-

ber elélhet vele száz évig i s . . . (Esquire) 

ERDÉLYI MIHÁLY ÉS AZ 
ADÓHIVATAL 

Az egyik hétfői lav megtette Er-
délyi Mihályt, a kültelki színházi 
tröszt vezérét józsefvárosi virilistá-
nak. Megírta róla, hogy a legna-
gyobb adófizetők egyike. 

Erdélyi ijedten szaladt az adóhi-
vatalba és keservesen panaszkodni 
kezdett. 

— Uraim, — mondta — nekem any-
nyi zálogcédulám van, hogyha éjjel 
a fejem alá teszem őket, akkor állva 
alszom... 
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ÁZ ARAB ÉS A SZŐ-
NYEG 

A kairói kávéháziba be-
jön egy arab és szőnyeget 
kínál megvételre az ameri-
kai vendégeknek. Az egyik 
amerikainak megtetszik a 
szőnyeg. Már majdnem 
létrejön az alku, amikor a 
jenki meggondolja magáit. 

— Nem veszean meg a 
szőnyeget! 

— M i é r t ? 
— Mert büdös! 
Az arab méregbe jön. Le-

teszi a szőnyeget a padlóra 
és hátrál négy-öt lépést. 

— Vegye tudomásul, — 
mondja — hogy eu szőnyeg 
nem büdös. Én vagyok az! 

Beküldte: Dessöffy Agnes 
Den Haag 

VENDÉGLŐBEN 
— Ralija, pincér, ebben 

a ráklevesben nincs rák! 
— Miértî Talán az Esz-

terházy-rostélyosban van 
Eszterháizy? 

Beküldte: Domán Gábor 
Budapest. 

TANULSÁGOS MESE 
Péter és Pál testvérek 

voltak. Péter koránkellő 
volt és szorgalmas, Pál 
szeretett .lustálkodni. Egy 
reggel Péter elindult mun-
kába, mialatt Pál a fülére 
húzott paplan alatt vidá-
man aludt. Péter egy pénz-
zel teli erszényt talált és 
rohant vissza fivéréhez: 

— Látod! — mondta. — 
Ez a koránkelés jutalma-

Mire Pál így válaszolt: 
— Ha az, aki ezt az er-

szényt elveszítette, mean 
kelt volna föl még nálad 
is korábban, akkor egyál-
talán nem találtál volna 
pénzlt; 

Szolt és befordult a má-
sik oldalára. 

Beküldte: Alapi Imre 
Budapest. 

HALADÁS 
— Mondja, kérem, beszél 

•már a kicsiket 
— Mi az, hogy beszéli 

Most tanítjuk hallgatni. 
Beküldte: Deutsch Imre 

Újpest. 

A pesti ujságirótársadalom egyik 
Balla Ernő, akit feltűnően apró termete 
Balla. néven ismernek. 

Palást h y Marcell, a szellemes megjegyzéseiről ismert, 
kitűnő író mondta róla a minap: 

— Ez a kis Balla mindig olyian elegáns, mintha gyufa-
skatulyából szodtók volna elő. 

AZ OPTIMISTA HÖLGY ÉS A KÖZLEKE-
DÉSI RENDŐR 

— Kis hamisak! 
akarják mei^tudni! 

A 

Maguk csak a címemet 



A SZOKÁS 
H A T A L M A 

Az örökös pénzza-
vara i ró l i smer t köl-
tő te lefonál 'barát já-
nak és így végzi a 
beszélgetést: 

— Es add meg 
kézcsóikomat felesé-
ged őnagysiágának ... 

A GYÓGYULÁS ÚTJÁN 

— Kölcsönkaphatok egy gyereket néhány órára1 
Meg akarok ijeszteni valakit... 

(College Humor) 

tássál lepte meg a Szent 
István-napi tűzijáték né-, 
zőit. Négynyelvű műsort 
osztott szét a publikuan 
között A műsorban szám-
szerű adatok voltak a 'tű-
zijátéknál felhasznált dur-
ranó és villámló rakétákról, 
mozsarakról, osodaker ekek-
ről, röppentyűkről. Az 
újítás azonban nem váLt 
be. Mert <a Duna túlsó 
partján állt egy skót, aki 
műsort itaritott a kezében 
és utánaszámolt. 

Szerinte a hiány a kö-
vetkező: 

2 tűzkerék 
8 tűzikorona 
3 vízszintesen forgó cso-

dakerék 
30 szökőkú t 
25 röppentyű 
32 vegyesbomba 
120 villanó és durranó 

lövés. 
A skót állítólag már pa-

naszt is emelt az illetékes 
ügyosztáynál, de ott kö-
zölteik vele, bogy a Duna-
partról való távozás utám 
a reklamációnak nincs he-
lye. 

— Kérem, ne szedjen több erőtápszert! 
(Esquire) 

A L E L E N C H Á Z B A N 
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A TANÀR ÛR JUBILEUMI CIKK 

A könyvügynökök megszámlálhatatlan 
trükkjei közé tartozik, hogy nem egye-
dül, hanem másodmagukkal jelentkeznek 
az »áldozatinál. így valami hivatalos 
színe van a látogatásnak. 

Nemrég Móricz Zsigmondnál jelentke-
zett két úr. Persze, a másodlik pereben 
már kiderült, miről van szó. Az író fa-
gyosan kérdezte: 

— Mivel szolgálhatok? 
— Kérem, — mondta az egyik könyv-

ügynök — majd a tanár úr előadja. 
Móricz Zsigmond megenyhült kissé, 

íme, milyen kemény az élet. Itt van 
egy ember tanári diplomával és kényte-
len könyvügynökléssel foglalkozni. 

— Tanár? — kérdezta — És milyen 
szakos? 

— Erőszakos! — felelte az ügynök mo-
solyogva. 

Guthy Somán,ak, u néhai kitűnő humo-
ristának fia, Guthy György lapot szer-
keszt. Az ifjabb Guthy többek között ar-
ról nevezetes, hogy túlságosan elnyújtott 
rajzú koponyával áldotta meg a sors, 
aminek folytán gyakran ki vain téve a 
pesti humoristák tréfálkozásainak. Né-
hány évvel ezelőtt például azt fi hírt 
terjesztették róla, hogy emeletet húza-
tott a fejére. 

Guthy szerkesztő úr most jubileumi 
számot készül kiadni és megkérte a mű-
vész-kávéházban Kardos Istvánt, a 
»Függöny mögött« népszerű szerkesztő-
jét, hogy ebből az alkalomból írjon neki 
cikket. Kardos Pista azonnal leült és ír-
ni kezdett. Tíz perc múlva átnyújtotta 
az írásművet, amelynek címe ez volt: 

»Utazás a koponyád körül.« 

STRANDON NAGYZASI MANIA 

Nem jö<n labdázni? 
Köszönöm, inkább a feleségemmel maradók. 

(Grlngoirc) 

— Igen, itt az Egyesült 
Bőripar beszél... 

(The Bulletin.) 

AZ ÉNEKES 
A müvészasztalnál arról be-

szélnek a színészek, bogy a 
legtöbb embernek az arcára 
van irva a foglalkozása. 
Éppen egy fiatal operaénekes 
közeledik. 

— Hát nézzétek meg ezt! 
— mondja Pethes Sanyi. — 
Tíz lépésről meg lehet álla-
pítani, hogy énekes! 

— Tíz lépésről igen . — 
mondja rá Dénes Gyuri, — de 
valamivel messzebbről már 
nem. 
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Paál Erzsi 
hozza a honvágy a világjáró ina-
olasz revü-direktrisz és sztár. Kér-
gatás titkairól, de ő azt válaszolta, 
lehet elméletileg elsajátítani, ellen-
sóit megtanítani egy olyan olasz 
hasznát veheti. Ez a makaróni-evés 
helyzet, hogy makarónihoz lényege-
házi gazgatáshoz, örönmnel fogadtuk 
nek, Nyári Akadémiánk rendkívüli 
részletben: hogyan nem szabad és 
a makarónit. 

Fölemeli a villával és kanállal ós utóbbi só- M i k o r m á r k o z d csavarodni, jobban fölemeli 
gitségévol atcsavarja a villán 

Ezután a kanalat leengedi, a villát fokoza-
tosan emeli • . . 

. . . végül, amikor a villa a száj magasságába 
kerül, a fölcsavart makarónit a szájba teszi 

(Anpfln 

A makaronievós művésze igy teszi át a tész-
tát a tálból a tányérba 



Flambeau a, nevem! 
Az!... Flambeau János, Fêter, 

Szerafén, 
Vagyis Flambard! Mert izzok, 

mint a szén!« 
Es ez a szén úgy izzott, hogy 

majd szétvetette a kazánt! Sister-
gett, mennydörgött, tüzet okádott! 
A széles orr kitágult, a kemény 
száj szétcsapódott, a re-
mek oroszlán fej elbő-
dült és megremegett 
körülötte a levegő! El-
lenállhatatlan, m agá-
valragadó ősindúlat az 
egész ember! 

Ahogy a Sasfiók elé 
térdelt,, nem az alázat, 
hanem a mélységes 
tisztelet, hódolat, huma-
nizmus és fönséges ha-
zaszeretet apotheozisa 
volt ez a Flambeau. 

Es csak úgy, az em-
lékezetemből szedem elő 
— kapásból — a többit: 

Kampós uraimi! 
Te gyönyörű, esó-

kolnivaló magyarom! 
Ahogy ott állt az ú j 
földesúr előtt . szeré-
nyen és mégis tele ön-
bizalommal, a forró 
szívével fölkínálva az ellenfelnek a 
segítséget... , , 

A Peer Gynt: Do vite vene — keset 
állat-alattvalója farkán élesítve— 
morgása, mint a kitörni készülő tűz-
okádó hegyé. . . 

Es aziután az a mélységes humor! 
Molnár Ferencnek »Előjáték Lear 
királyhoz« című darabjában, ahogy 
teljes tűzoltó-adjusztirungban, tem-
pósan előrejött a rivaldához s 
ahogy az egész komédiás népség 
iránti undorát ott magából kiöblö-
gette: — nem, soha nem fogom el-
felejteni. Fölséges színész volt! 

S ha lekerült a színpadról, furcsa 
habitusában, bottal a 'kezében, szá-
jában rövid pipájával, apró, siető 
lépteikkel, szelesen ment Ihaza, vagy 
valamelyik kiskocsmába. Nem sze-
rette az előkelő társaságot. Sőt. 

Es mégis, valamelyes gőg is volt 
benne. Az öltöztető szaibót, ha szük-
sége volt ná, nem a nevén hívta, — 
nem azt kiáltotta: Kovács, vagy 
Pori or, vagy Fekete — hanem csak-

úgy az öltözője számát: »Negyven-
nyolcas!« Mert az volt az ő öltöző-
je, a 48. 

Oroszlánfej, hatalmas hanigi és csu-
dálatosan szenzitiv lélek. 

Egy fia elesett a harctéren. 
Mikor híre jött, bizony, magam-

ban megsirattam a derék fiút, de 
még jobban az öreget, akinek ez a 

• fia legnagyobb öröime 
és reménysége volt. 
Másnap, a próbán, ami-
kor! először találkoztam 
a szörnyű hír vétele 
után vele, — nem tud-
tam, mit mondani — s 
nem is szóltam semmit. 
Mit is mondhatnék? Azt 
az egy-két sablonos 
szót — ilyen borzal-
mas tragédia után? 
Egyeíbet pedig, mint 
sablont, mit tudnék 
mondani? Es ú j iszava-
kat, amelyei? az én 
mélységes együttérzése-
met kifejeznék: nem 
tudtam volna úgyse ta-
lálni. — Szervusz, Já-
nos — mondtam és ta-
lán, ha egy másodperc-
cel tovább tartottam 
fogva a kezét . . . 

Még aznap délután levelet kap-
tam tőle. Hosszú, hosszú, négyolda-
las levelet. Köszönte a némaságo-
awat, köszönte azt a másodpercet, 
amellyel tovább fogtam a kezét, — 
köszönte azt, amit én kimondani 
nem tudtam, köszönte azokat a sza-
vakat, amelyeket én nem tudtam 
megtalálni, köszönte azt, amit sem 
ő, sem senki más nem látott: hogy 
én is sírtam, megsirattam nagyon 
az ő halottját. 

Nem'kritizálom a földi igazság-
szolgáltatást: helyes-e, vagy helyte-
len.. Csak Isten tudja, miért nem 
juttat jobb sorsot a mi gyarló sze-
münkben jobbra érdemesnek. 

Csak azt tudom, hogy nagy mű-
vész volt s a régi Nemzeti Színház 
nagyjainak gárdájához tartozott, 
bár nem volt olyan szerencsés, hogy 
valaha velük játszhatott volna. 

De játszott, Isten kegyelméből és 
remekül. 

S ha játszott, forró volt körülötte 
a levegő, m e r t »izzott, mint a szén!« 

Körmendy János 
(Foto Vajdai M. Pál) 



A legérdekesebb amerikai iilmpár: Dorothy Lamour és Gil-
bert Roland. Miss Lamour (akit a magyar közönség a 
»Dzsungel királynője« című filmben ismert és szeretett meg) 
tartja a titkos házasság hollywoodi rekordját: most derült 
csak ki, hogy már két évvel ezelőtt férjhezment Herbie Kay 
karmesterhez. Gilbert Roland szintén házassággal kapcso-
latban volt sokáig társalgási téma Hollywoodban, a filmri-
porterek szerint Norma Talmadge miatta vált el férjétől. 
Dorothy Lamour és Gilbert Roland közös filmje a »Madridi 
Express« izgalmasan aktuális történet; a mai polgárháborús 
Spanyolország megrázó portréja. A film operatőrjét, aki a 
külső felvételeket kicsempészte Spanyolországból — halálra 

ítélték és csak diplomáciai közbenjárásra szabadult ki 
(Paran^int foto) 



w Jim bűdre imdJwitikáfa 

Lelkiismeretesen, aggályos pontosság-
gal beszámolok önöknek, hogy mit kap-
hat az ember ettől az új magyar filmtől 
a belépődíjáért. Mindenekelőtt is kaphat 
másfélórás könnyed, fesztelen mosolyt, 
amilyen vidám és kedvességében illem-
tudóan mértéktartó társaságban szokta 
hatalmába ejteni az embert. Aztán kap-
hat sűrűn kirobbanó harsány nevetése-
ket, amelyek után nem kell ijedt szé-
gyenkezéssel rendbe szednünk az arcun-
kat és suttyomban gyanakodva körül-
néznünk, hogy mások nem látták-e meg 
pillanatnyi gyengeségünket. Aztán meg-
kapja Palló Imre néhány édes magyar 
nótáját, amely után régesrég, az ifjú-
sággal elszunnyadt virtusok bizseregve 
támadnak föl az emberben. Aztán meg* 
kapja a honi táj néhány felejthetetlen 
fölvillanó látképét sűrű erdőkkel, pom-
pásan gondozott szerpentinutakkal, a 
természet és kultúra szelid harmóniájá-
ban és egy magyar vidéki városnak, 
Pécsnek néhány megejtő részletét, ame-
lyet az olasz, francia, német városkák 
képeivel is szégyenkezés nélkül mérhe-
tünk össze. Mindezt megkapjuk egy vi-
dám, kerek történet keretében, amelyet 
Vadnai László, ha nem is valami vak-
merő újdonság-hajhászással, de minden-
esetre a kipróbált motívumok szakava-
tott mesterségbeli csoportosításával te-
remtett meg. Tőkés Anna, a Hotel Kike-
let tulajdonosnője a vendégei előtt el-
titkolja a férjét, Páger Antalt. így kí-
vánja ezt az üzleti érdek; a hotel vendé-
gei egytől-egyig szerelmesek a szépasz-
szonyba és már évek óta az a remény 
marasztnlja őket ott, hogy végül annyi 
önfeláldozó rajongássál sikerülni fog el-
nyerniök a kezét. Ha megtudnák, hogy 
már van férje, rögtön kiürülne a szál-
loda. Szegény Páger egy darabig kény-
telen-kelletletf eltűri, hogy a vendégek 
mint hotel-titkárral zsarnokoskodjanak 
véle, sőt, hogy éppen őt tegyék meg a 
saját feleségéhez szóló szerelmes üzene-
tek postásának. De egyszer aztán betelik 
a mérték, kirobban a féltékenysége, ott-
hagyja a hotelt, a feleségét, törvényesen 
,is elválik tőle és egy év múlva már új 
i f j ú feleséggel jön vissza a Hotel Kike-
letbe. De most már nem titkárnak és 
nem eltitkolt férjnek, hanem boldog 
nászutasnak. Szerencsére Tőkés Anná-
nak néhány felejthetetlen mozdulata és 
szemjátéka van a könnyfakasztó sze-
lepre és kiderül, hogy az udvarias Vad-
nai László csak azért kanyarodott le a 
könnyed vígjátékból a szomorú drámába, 
hogy ezt a pár siker-alkalmat a mű-
vésznőnek átnyújthassa. Mielőtt végkép 
elszontyolodhatnánk, megtudjuk, hogy 

ez a második házasság csak tréfa volt, 
amit Páger a kedves kis Turay Idával 
közösen eszelt ki és játszott végig. így 
kapja vissza Páger elhagyott feleségét, 
Turay pedig elhagyott férjét, Kabos 
Gyulát. A Hotel Kikelet törzsvendégei 
egyszerre szétrebbennek; de ami elvész 
a réven, megtérül a vámon: a szálloda 
csinos, ifjú hölgyekkel telik meg, akik 
az új igazgatóért, Págerért rajonganak. 

Tulajdonképpen kegyetlenség volt ezt 
a kizsigerezett, rideg mesét elmondanom 
önöknek; valóban csak a puszta váz ez, 
amelyet a kedves ötletek folytonossági 
hiány nélkül, gazdagon borítanak el. Ha 
valaki meg akarja majd írni a magyar 
film történetét, egész bátran ennél a 
filmnél kezdheti majd az időszámítását. 
Ez a film nem próbálja csalafinta pót-
szerekkel helyettesíteni azt, amiben 
helyrehozhatatlanul szegények vagyunk: 
a rekvizitumok amerikai méretű csopor-
tosítását; de viszont bőkezűen bánik az-
zal, amiben valóban gazdagok vagyunk: 
a vidám írói ötletekkel, színészeink 
spontán játékos kedvével és a hazai föld 
helyi színeivel. Vray Tivadar egy öre-
gedő báró szerepében olyan figurát te-
remtett meg, amely a legelőkelőbb 
londoni folyóiratban is a férfi-ele-
gancia klasszikus illusztrációja lenne. 
Palló Imre a duhaj, mulatós magyar úr 
kissé kompromittált szerepében tud mér-
téktartóan ízléses, embwri és művészi 
lenni. Tőkés Annának az indiszkrét föl-
vevőgép néhány kedvezőtlen pillanatát 
is megörökítette. Pedig e szereplésében 
bőségesen megmutatja, hogy külsejében 
és játékában egyaránt kitűnően tudja 
kiszolgálni a filmet. Turay Ida, úgy lát-
szik, külföldön megtanulta a nagy tit-
kot, hogy az édességből a kevés ízesebb, 
mint a sok. Végig hibátlanul mulatságos 
és szeretetreméltó. 

Ennyi elismerés után tálán szabad egy 
picikét gáncsolódnom is. Sajnálkozva ál-
lapítom meg, hogy a kitűnő rendező e 
kétségtelenül nagysikerű filmben sem 
tudott elszabadulni a régi, kipróbált ha-
tások pórázától. Mint egy régi, megbíz-
ható motorhoz, úgy ragaszkodott ezúttal 
is a nagyszerű Kabos Gyulához, aki 
most is utólérhetetlenÜl mulatságos, csak 
éppen reménytelenül távol esik d szere-
pétől. ö, mint fiatal férj, akiért szép, 
fiatál és gazdag felesége reménytelenül 
sóvárog a nászéjszakán, — ez még egy 
könnyű múzsájú zenés filmben is kissé 
túlságosan megterheli a közönség jóhi-
szeműségét. 

Ábrahám Pál néhány nótája mint a 
friss harmat, úgy csillog - a darabon. 



SzöKift a 
menvasszong 
Bársony Rózsit eddig még 
minden filmjében elérte a női 
főszereplök vígjátéki sorsa — 
férjhezment a film végén. 
Most forgatják a Hunnia, 
filmgyárban Bársony Rózsi új 
filmjét, amely a >3:1 a szere-
lem javára« cimü operettből 
készül: magyar és német ver-
zióban. A forgatókönyvet Stel-
la Adorján és Rékeffy István 
írták, de a két összeszokott 
társszerző nam tudott egy kér-
désben megegyezni. Békeffy 
Bársony Rózsit filmbeli vőle-
gényéhez, Halmay Tiborhoz 
akarta hozzáadni, de ezt 
Stella kitartóan ellenezte, 
mert ő a másik bonvivánt 
(Pálóczy Lászlót) szánta Rózsi 
férjéül. Végül is megegyeztek 
abban, hogy Bársony Rózsi-
nak két esküvője lesz a film-
ben, — de az egyik elől meg-
szökik. így történt, hogy Bár-
sony Rózsi esküvőjét kétszer 
— a német verzió jóvoltából 
négyszer — is kitűzik a film-
ben, de Rózsi magyarul és 
németül is meglép, reményte-
len vőlegénye, Halmay Tibor 
elől. 

Bársony Rózsi, a menyasz-
szoaiy, aki megszökik az 

esküvőjéről. Az »özvegy« 
vőlegény : H alma y Ti -

bor 

Pálóczy László, az új 
bonvivan, Szenes Er-
nő, Rózsahegyi Kál-
mán és Bársony Ró-
zsi, a »3:1 a szerelem 
javára« egyik jelene-

tében 
(H. T. film — Man-

ninger fotók) 



G-aái Franciskáiból 

Az úrilány, aki szobát keres: 
Zilahy Irén. Az »Úrilány szo-
bát keres« cimü filmben nem-
csak szobát talál, de boldog-
ságot is, mert a film végén 
feleségül veszi egy válóperes 

ügyvéd: Somló István 
(Pátriji film—Hajnal foto) 

igazi sztár lesz 
Amerikában. Az opciós 
időpont lejártával a Para-
mount most hosszabbította 
meg Franciska szerződé-
sét, természetesen jelentős 
gáz§iemeléssel. Hollywoodi 
hír szerint Franciska sú-
lya 46 kiló, haja arany-
szőke és a válláig é r . . . 
Érdekes, hogy Verebes Er-
nő, bár Joe Paszternákhoz 
utazott ki, mégsem az 
Uni ver sálnál játszik. Ve-
rebes két évre a Republic-
filmgyárhoz szerződött... 
líét lakat alatt őrzik Hoini-
thy Hiannai próbáit'elvéte-
lé11 a Filmirodában. Mi lát-
tuk és eláruljuk, hogy 
Hon thy Hanna hamarosan 
filmezni fog . . . Biró Évát 
a Színházi Élet Korda-pá-
lyázatán fedeztük fel. A 
tehetséges, fiatal színésznő 
egyre nagyobb szerepeket 
kap a magyar filmeken és 
Zsoldos Andor produkciója 
'éves szerződést csinált 
véle. 

. . . Sacha Guitry »Debu-
rau« című nagysikerű víg-
játékát filmesítésre meg-
vásárolta a Metro. . . Haj-
mássy Ilona tievét hona 
Manders-re változtatták 
Amerikáibfin. A névcsere 
alkalmából vidám ünnep-
séget rendeztek New-York-
ban a magyar sztár tisz-
téletére, majd, •»Miss Man-
ders« azonnal folytatta út-
ját Hollywoodba ... Grace 
Moore ú j filmjében a 



»Faust« ékszeráriáját is 
énekli. Ebben a jelenetben 
75.000 dollár értékű éksze-
rek szerepelnek . . . Deanna 
Durbin legközelebbi filmje 
az új Paszternák-sztár el-
ső sikerére épül. A film 
cime: »Három kis ördög u 
városban« és Deanna is-
mét együtt játszik hemie 
Nan Grey-vel és Barbara 
Read-del... 

* 
. . . Félmillió pengőt 

irányzott elő Hegedűs Fe-
renc producer, a »Pilotura-
filmvállalat« tulajdonosa, 
a »Noszty fiú« magyar és 
német verziójára. A mar 
gyar verzió rendezője Szé-
kely István, a németé Hu-
bert Marischka, aki teljes 
vezérkarával megérkezett 
már Pestre. Augusztus 
"29-én kezdődnek a »Noszty -
fiú« felvételei a Hunniá-
b a n . . . »Samurai herceg 
leánya« a cime Sessite Ha-
yakawa új filmjének, 
melynek minden szerepét 
japán színész játssza. Egy 
európai szereplője van 
csak a filmnek: Ruth 
Eweler . . . A Pesten tar-
tózkodó Charles Vidor 
filmrendező elmesélte ka-
baláját. Vidor Károly 
minden filmjében, amelyet 
rendez, játszik is, — ter-
mészetesen, csak a tömeg-
jelenetekben ... A hét leg-
érdekesebb szereposztási 
ötlete: Hunyady Sándor-
nak takarják felajánlani a 
»Marika« című Zágon-da-
rabból készülő film férfi 
főszerepét.. • 

Nehéz lenne kitalálni, hogy 
ki ez a Jóképű asztalosinas? 
Minthogy nem akarunk a 
filmrovatban rejtvényeket fel-
adni; eláruljuk, hogy a kép 
Szepes Lyát Ábrázolja, a 
»Leány a talpán« című most 

készülő filmben 
(Budapest Film —Foto Foludi) 



ooooo 
. . . Tízezer dollárt ér 

»Péter«, a legokosabb fiilm.-
pingvin. Pétert Űj-Zee-
lanidiban -vásárolta 
IííKO gyár és két évig tar-
tott, amig betamitották 
frappáns szerepére, ame-
lyet a »Take the Heir« 
című filmben játszik . . . * 

... A legfiatalabb 
gyár producer és a legfia-
talabb női »cutter« (film-
összeállító) — egyébként 
híres mozis-dinasztia gyer-
meke — állandóan együtt 
láthatók. Prognózis: leg-
közelebb hymenhír .. . Bár-

Lázár Mária és Jávor Pál, 
Hunyady Sándor »Pusztai 
szél« cimü darabjának film-
változatában ismét együtt ját-
szanak. Jávor megtartotta 
színpadi szerepét, «a pandúr-
hadnagyot, Lázár Mária pedig 

a szép csárdásnét játssza 
(Phöbus film — foto Hajnal) 

sony Bözsi a legjobb lé-
verseny tipszter a Hun-
niában. Anélkül, hogy ér-
tene & sporthoz, csak a 
lovak neve után indulva 
400 pengőt nyert legutó/bb. 
... Szeptemberben kerül 
gép elé a »Tokaji rapszó-
dia* című új magyar film, 
amelynek még nincs női és 
férfi főszereplője. Trebitsch 
Gyula, az »Objektív« vál-
lalat producere most kutat 
új tehetségek után... A 
»szíriházi mama« után ké-
szült a »fislmházi mama« 
elnevezés. így hívják a 
Hunmiában az egyik tizen-
hétéves filmszínésznő édes-

Nagymamát játszik Fedák 
Sári a »MámU című filmben. 
Unokája: Pataky Jenö. A 
texasi nagymama és a texasi 
unoka texasi módszerrel szer-
zik mejg a happy-end-et a 

filmben 
(Budapest Film — foto Faludi) 



Walewska grófnő (Greta Gar-
bo) és Napoleon (Oharies Bo-
yer), a rendező (Clarence 
Brown) utasításait hallgatják 

a »Conquest« felvételein 
(Metro foto) 

A »London Film« kölcsön-
forgatókönyviróját: Press-

Imrét, a »Budapest 
Film«-nek a »Marika« film-
könyvének megírására. Smolka 
János, a Budapest Film Bt. 
igazgatója, Kun Magda, Press-
burger Imre ós Gertler Vik-
tor a »Marika« rendezője a 

budaörsi repülőállomáson 

anyját, aki állandóian le-
ánya mellett tartózkodik... 

* 
... Philadelphia welter-

súlyú birkózóbajnoka volt 
mlaha Albert Mahler, 
majd színész és énekes lett, 
most pedig több filmre 
szerződtette a Metro . . . 
iEatherine Hepburn és 
Ginger Rogers együtt ját-
szanak most egy RJKO-
filmben. Az öltözőjüket 
mindennap egyforma ró-
zsákkal tölti meg valaki. 
A hollywoodi riporterek 
most nyomozzák, hogy ki 
az, aki egyszerre két sztár-
nak akar udvarolni . . 
Joan Crawfordot akarta 
megtréfálni Robert Young 
és Joan nevében harmincöt 
színészt és színésznőt hí-
vott meg teára. Crawford 
azonban megtudta Bob 
Young tervét és a »várat-
lan vénáié g eket«, ötven sze-
mélynek is elegendő szend-
vics, tea és gyümölcs vár-
ta . . . King Vidor, a nagy 
amerikai rendező is Euró-
pában vakációzik. Állító-
lag titokban megnősült és 
ez a mászútja. Amerikában 
esak sejtik, hogy kit vett 
el feleségül King Vidor, 
de mi hamarosan biztosan 
tudjuk, mert az ú j film-
házaspár rövidesen Pestre 
j ö n . . . 



A leejobb amerikai karikatúra a Gaucso, Csikó és 
Harpo triászról. Üj filmjük: »Botrány a turf on« 

(Metro fotók) 

lébe cukrot tettek só he-
lyett és viszont, hogy Gau-
cso nyers tojást esempé 
szett Harpo cipőjébe, amit 
fivére csak felhúzás után 
»fedezett fel«, az mind 
semmi. Gaucso, Csikó és 
Harpo kifogyhatatlan hu-
morarzenálja öntötte az 
apró, gonosz trükköket, 
amivel áldozataik életét 
megkeserítették, minket a 

hallgatóságot viszont remekül 
elszórakoztattak. A film befe-
jezése után a sok ugratás da-
cára a legjobb barátságban 
váltam el a három csirkefogó-
tól — nekem adták két kabala-
állatkájukat: a füstszínű kris-
tályból faragott teknősbékát és 
a zöld agát alligátort. Másnap 
azután udvarias levélben érte-
sítettek, hogy ne is próbáljam 
valaha értékesíteni a kis ék-
szereket, — mert mind a kettő 
ügyes hamiisítvány csupán. 

Mese ö teknősbékáról 
és az állig 

Aki filmstúdióban 
gozik, az gyorsan hozzá-
szokik a partnerek ugratá-
saifhoz, vicceihez. Jóma-
gam is megedződtem már 
szeretett Tarzanom — 
Johnny Weissmüller ezer-
nyi tréfás ötletén, da ez rt 
három bolondos fickó : 
Gaucso, Csiiko és Harpo 
mégis mindennap talált 
valami újat, amivel közös 
filmünk felvételei alatt 
megdöbbentett. Négy héti« 
forgattuk a »Botrány a 
t-urfon« című filmet és ez-
alatt egy percig sem unat-
koztam, mert ha nem áll-
tunk a gép előtt, akkor is 

elszórakoztattak fenti 
partnereim angyali mó-
káikkal. Hogy 



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

már csak egy rövid hét s megindulnak 
a nyaraló karavánok hazafelé, kaput zár-
nak a fürdőhelyek, kezdődik a szezon, 
itt az ősz. 

— Nono, azért .még nem kell olyan 
túlságosan komolyan venni ezt az őszt. 
Régi szokása az időjárásnak, hogy Szent 
István ünnepe után hűvösre fordul, de 
aztán megint nekimelegszik és bizony 
még hosszú idő telik el, amíg komoly 
szezonkezdetről beszélhetünk. Egy-két jel 
azonban mégis arra vall; hogy az ősz kö-
zeledik, küszöbön áll, kopogtat. 

— Csak egy jelet mondj példának! 
— Hát például szeptember negyedikére 

már szezonnyitó eseménynek jelzik az 
illetékesek a Flaminia Astuto dei duchi 
di Lucchesi esküvőjét i f j . Beniczky 
Györgygyei. A kis hercegnő tanúja Jó-
zsef Ferenc főherceg lesz, ott lesz az es-
küvőn Anna főhercegasszony is és negy-
ven koszorús- és nászoló pár fog felvo-
nulni a fiatalok kíséretében, díszmagya-
ros magyarok és frakkos olasz előkelősé-
gek. Komoly látványosság lesz az As-
tuto—Beniczky-esküvő, a női divatszalo-
nok már százhuszas tempóval dolgoznak, 
hogy idejére készen legyen minden. 

— No és ki merre jár még a nyár 
örömteljes útjain? 

— A legmesszebbre kétségkívül gróf 
Széchenyi Károlyék mentek: New-York-
ba és Washingtonba. Csak szeptember 
közepére várják őket haza. Amerikába 
hajózott rokonlátogatásra gróf Széchenyi 
Lászlóné is, gráf Zichy János és felesége 
Marienbadban, gróf Széchenyi Bertalan 
és felesége Gasteinben vannak. Gastein-
ben különben a magyar miniszterek el-
utazása után is előkelő magyar kolónia 
maradi, élén Hegedűs Lóránttól, Eber 
Antalékkal, Szcitovszky Tiborral, Cho-
rin Ferenccel, Szcitovszky Tiborné vi-
szont Karlsbadban van, ahonnan Mayer-
Fould Akosék nemrég utaztak a Lidóra, 
ugyanott tartózkodnak Scherl Ervinék 
is. Kis nyaralási hírek még: Waider Bé-
láék, Salacz Oszkámé a Semmeringen, 
Holitscher Pálék Sattendorfban, dr. Ko-
vát s Andor, a debreceni egyetem jogi 
karának dékánja feleségével Balatonfü-
reden, Bodon Károlyné Riminiben üdül-
nek és a Balaton környéke még mindig 
zsúfolt hazaiakkal és külföldiekkel. 

— No, valami kis balatoni pletykát 
hirtelenjében! 

— Az egyik, elmúlt szombaton egy 
aránylag túlzottan nagy kártyaveszteség 
sújtotta az egyik földvári weekendezőt, 
különben nagyobb baj nem történt s a 
veszteség után kerekedett lumpolás haj-
nali félhatig tartott. Balatonföldvár kü-
lönben tele van németekkel, olaszokkal 

A balatonfüredi MAC sporthét gálaestjének nyitó párjai: Clement Mária, Ko-
vács Gabi, Petri Bambu, Űcskay Zsizsi, Ruttnay Babszi, Sknltéty Kató, 
Schmidt Babszy, Ruszwurm Hédi, Konkoly Thega Attila, Baán Barnabás, 
Deila Donna Mihály, ifj. Waihlkaimpf Henrik, Decleva Jenő, Gyárfás Gyula, 

Nagy Pál, Besáni László 
(Foto Kurzweil) 



és angolokkal, ott nyaralt immár ismé-
telten Mrs. Talbot-Baines két szépséges 
leányával, akik most Pestre tették át 
székhelyüket és itt maradnak kerek két 
hónapig. A legutóbbi weekenden lenn 
voltak Cséry Lajosné, Létay Ernőné, 
Tóthvárady Asbóth lstvánék, Khuen-
tíéderváry grófék két angol hölgyvendé-
gükkel, i f j . Horthy Istvánnal, Erdélyi 
Jánossál, továbbá Qdescalchi Károlyné 
hercegné s a Horváth-, Schmiedt-, Ta-
más sy-familiák teljes számmal. Ott nya-
ral Széchenyi Mihályné grófné is a kis 
/iával s az egyik domboldali villában 
egy fiatal pár turbékol, akik, mióta a 
késő éjjel leple alatt odaérkeztek, még 
alig mozdulták ki a házból, a strandon 
sem voltak lenn, ha este sétálni mennek, 
a magas part fensíkjain elterülő szántó-
földek dülőútjait járják kéz a kézben s 
a fürdőhely vendégseregének fogalma 
sincs róla, kik laknak közvetlen köze-
lükben, sőt Földvár kellős közepében, 
pedig az illetők mindenesetre nagyon 
érdekesek lennének számukra. De ne be-
széljünk többet róluk, mert még meg-
hallják és megszöknek. Inkább néhány 
hymen-hírt újságolok még! 

— Vagyist 
— Falaky János törvényszéki bíró és 

felesége, Báthory Mária leányát, Már-
tát, eljegyezte Böszörményi Nagy Béla 
zongoraművész, a Nemzeti Zenede tanára. 
Űj jegyespárak még: Szőke Ili és Do-
mokos Ferenc, Péchy Mária és Rejtő 

Gombé Klári, a «iéfoki nfárklrálynő válasz-
tás egyik syfetM» 

sffis ' S á M w ^ ^ - í ' v'. ' HSm 
Jenő, új házaspárok pedig: Kállay Ta-
más és Kállay Angéla, Lakatos Antal és 
Déghy Ilona, i f j . Várkonyi László és 
Veroczy Rózsa. Azonkívül most már bi-
zonyos, hogy szeptember folyamán hiva-
talosan is közhírré teszik azt az eljegy-
zési hírt, ami egyszer már felröppent, 
de korainak bizonyult, viszont most már 
majdnem későinek fog bizonyulni, mert 
úgyis mindenki tudja, hogy a kis millio-
mos (fiú) és a nagy milliomos (lány) 
egymásnak rendeltettek. És nehogy kö-
zelebbit kelljen mondanom, gyorsan visz-
sza a Balaton mellé, miután onnan bőven 
akad beszámoló a háromnapos week-
endről. 

— Szóval a földvári István-bálról kí-
vánsz hallani elsősorban, angyalom. 
Szebb volt, mint egy rendes szombati 
mulatság és látogatottább, de valaho-
gyan mintha már őszi hangulat boron-
gott volna a holdas éjszakában. Láttuk 
Kienast Ferencet a feleségéve1, Kertész 
Nándort és feleségét, Perczel Tibort Ka-
tinka leányával, Kappeter Gézát és fele-
ségét, Kórody-Katona Jánost és felesé-
gét, Molnár Pétert és feleségét, Hausner 
Károlyékat. Havel Bélákat, Suppan Kor-
nélékat, Heinrich Istvánt, aki a neven\a<p-
ján kezdte meg kétheti földvári hadjá-
ratát, továbbá Horváth Boldizsárékat, 
Schmidt Riahárdékat, no és az egész 

Elegancia verseny Siófokon 
Győztesek: I. Dorison Lívia (középen). II. 

Wiesinger Mary. III. Stern Miklósné 
(Nagy fotók) 



Leff Jeanna (Coca) és Schäftar Gyula (Buda-
pest) házasságot kötöttek 

Kárpáti Károly olimpiai birkozóbajnok és 
Grossmann Lili esküvőjén 

Tenisz-Klubot, akik aztán mégis han-
gulatot teremtettek a bálban, sőt a bál 
után is reggel félhétkor a szomszédos 
Zamárdi bárjában, ott fejezve be a mu-
latságot vidám sörözéssel. Földváron kü-
lönben Szent István napján nagy ven-
dégjárás volt László Ernőéknél, a Ras-
say-villában pedig Rassay Mártha tisz-
teletére volt összejövetel. István-bál volt 
még Balatonalmádiban és Szemeseti, 
Keszthelyen ugyanakkor Lénárdt János 
adott leányai tiszteletére vacsorát, amely 
után a Halász-csárdába vonult a fiatal-
ság, míg Fűzfőn Ebinger János és fele-
sége adtak Mia és Lilla leányaik tiszte-
letére vacsorát. 

— No, most majd én folytatom a bala-
toni krónikát. Mialatt mindezek az ese-
mények zajlottak, a MAC és a Balaton-
füredi Tenisz Klub rendezésében lezaj-
lott a nagyszabású balatonfüredi sport-
hét, amely ragyogó gálaestéllyel kezdő-
dött. Válogatott párok nyitották meg a 
bált, amelyen többek közt ott láttuk: 
Hellebrandt Antalt és feleségét, gróf Te-
leki Bélát, Tarányi Ferencet és család-
iát, iklódi Szabó Jánost, dr. Berky Mik-
lóst, Tabajdy és Maurer állpmtithárokat, 
Jankovics Antaléhat, Haidekker Lajost 
és feleségét, Demjanovich Kornélt és fe-
leségét, Petri Jenőéket, Petri Lajoséhat, 
Lóczy Lajosékat, Horváth Ernőiéket, az 
Agghdzy-, Thomka-, Csomay-, Fülöp-, 
Sasady-, Pavlovit s-családokat s az ösz-
szes lerándult Mac-istákat, számszerint 
nyolcvanhetet. A következő napon Ti-
hanyban volt népes vacsora és táncver-



Halász Margit földbirtokosnö, a Mezőgazdasági Kiállítás gyümölcscsoportiának I. díjas győz-
tese, kedvenc lovával csemői birtokán 
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seny, amelyen a Lakner Éva—Temple 
Richárd és a Mikiovit s Eva—Kiss József 
párok győztek. A következő napi BTC-
garden-pcurtyn viszont táncszépségver-
seny volt, amelyet táncakadályverseny 
követett. A táncszépségverseny győzte-
sei: Kovács Gaby és Vadkerthy Lóránt, 
Schmidt Babszy és Gyárfás Gyula, Lak-
ner Éva és Romhányi Béla, Medveczky 
Sári és Satzger László, Skultéty Kató és 
Baán Barnabás, a táncakadályverseny-
ben viszont Lakner Éva és Romhányi 
Béla vitték el az első díjat. Ünnepélyes 
díjkiosztó vacsora zárta le Füreden a 
teniszverseny éket, amelyek napközben 
rendikívül nagy közönségei vonzottak a 
park teniszpályáira s a résztvevők most 
már a siófoki nemzetközi sporthét ese-
ményeire készülődnek, amelyek szep-
tember ötödikétől tizenkettedikéig esedé-
kesek. Repülő csillagtúra, vitorlásver-
seny, dinghy-verseny, lovas concours, 
galamblövő verseny, bridge-verseny és 
nagyszabású Sport-bál, — íme, ezek a 
siófoki sporthét főeseményei. A .gazdag 
program méltó elődje lesz a Lillafüredi 
Sporthétnek, amely viszont szeptember 
15-től 19-ig zárja le különböző verse-
nyeivel á sporthetek sorozatát. 

— Utolsó hír még a Balaton mellől, de 
érdekességében mindenesetre legelső, 
hogy Siófokon egyik estén váratlanul 
feltűnt Mészáros Ervinnek, a kitűnő ví-
vóba jnoknák elegáns alakja. A legna-
gyobb ritkaság, hogy Mészáros Ervin ki-
mozdul Budapestről, &pp ezért ugyan-
csak a legnagyobb érdeklődés kísérte sió-
foki üdülését, amelynek első két napja 
magányosan, az utolsó három azonban 
egy tündérszép hölgy társaságában haj-
lott le. 

— Három : kettő a szerelem javára! Viacze Magda, losonci Herzog Pereme 6B 
Vlntnui Laiaaná n Tátrába« 



DERBY UJSÂQ 
K A I R O I Y 

Véres esiemiény játszódott, le vasár-
nap délután a Hungária-úti sporttelep 
tribünökkel övezett zöldgyepén, Tátrtai, 
a Ferencváros hátvédje, a Hungária per-
gőtüzet nem. tudlta feltartóztatni és ezért 
saját kardijába dőlt, öngólgyilkosságot 
követett el! A Ferencváros egyébként 
feljelentette a Hungáriát egy bajnoki 
ponit elrablása miatt A Huinigária azzal, 
védekezik, hoigy tőle is elrabolt egy pon-
tot a Ferencváros. A rendiőrséig megim-
dította a nyomozást annak kiderítésére, 
melyik csapat volt a tettes. 

HAda kiütéssel ment 
(PáJházy fotók) 

S Z E R K E S Z T E T T E : PATAKY 

Harmincötezer torok hat-
szor 'kiabálta vasárnap ki-
pirultán, nekihevülve: 
Góóól! A fu'tbaUderby har-
mincötezer főnyi közön-
ség© tapsolt, dörgött, örült 
s háborgott. Megkezdődött 
a lafbda döngetésének cso-
dálatos muzsikája, a fut. 
ballszimfónia s a futbáll-
szezón nyitányában mind-
járt az első alkalommal 
összekerült a két régi ri-
vális, a Ferencváros és a 
Hungária. Fellángolt; a 
tribünön és a pályán a ré-
gi zöld-fehér és kék-fehér 
versengés s végül minden-
ki örült a 3:3 arányú dön-
tetlen eredménynek. Lo-
vagi torna volt ez huszon-
két játékos között az első-
ségért, a bajnoki pontiért, 
a győzelemért, a közönség 
szeretetéért. Niritos győztes, 
nines vesztes, a szezon-
nyitó mérkőzésen egyedül 
a sport győzött. 

VEZÉRCIKK 
Gó<51 ! 

Rendőri hírek 
^aha&î/ùi 

POLITIKA 
^Bornemisza Géza és Eckhardt ZTibor megegyezett 

Politikai körökben nagy érdeklődéssel figyelték 
azt a találkozást, amely Bornemisza Géiza iparügyi 
és kereskedelemügyi miniszter és Eckhardt Tilbor, a 
kisgazdapárt vezére között a Hungária-úton törtémt. 
Az elslő pilflamattoanl olyaminak látszott ai helyzet, 
minting a felmerülő kérdésiben éles ellentét válasz-
taná ,el a lkét politikust. Amikor azonbain Tánezos 
belőtte a Ferencváros vezető gólját, Bornemisza 
Qiéza és Eckhardt Tilbor keze tapsra csattant. A vé-
gén kiderült, hogy mind a ketten megegyeztek 
ábbcm, hogy a mérkőzést a Ferencvárosm\k kellett 
volna megnyernie. 

Szabó mágnesként vonzza magához a labdát 



A mozipáholyban : Kun Magda, Gyergyay látván, Gertlar Viktorné, Gertlar Vtktor, Pressburgor 
Imr* fa Smolka János 

(Pálbázy fotók) 

SZÍNHÁZ 
Csent leszerződteti 

az Operaházi 
Márkus László, az Ope-

raház igazgatója végig-
nézte a vasárnapi mérkő-
zést. Nagy megelégedéssel 
nyilatkozott Cseh Matyi-
ről, aki a legügyesebb bal-
lerinákat megszégyenítő 
módon táncolt a Ferenc-
város kapuja előtt. Való-
sággal megszégyenítette 
Korányit és Tátraiit. Az 
első félidőben körtáncot 
lejtett, a mástodiik félidő-
ben pedig spicctánca vete-
kedett Szalay Karola mű-
vészetével. Értesülésünk 
szerint, a mérkőzés után 
Márkus László Cseh Ma-
tyit leszerződtette. Az Ope-
raház vasárnapi1 előadása 
egyébként elmaradt Szé-
kely Mihály és Maleczky 
Oszkár váratlan betegsége 
miatt. Mindketten bereked, 
tek a derbyn. 

Az Angliából hazatért 
Gyergyay István és fele-
sége, Kun Magda a Fe-
rencváros—Hungária mér-
kőzésem összeszólalkoztak. 
Gyergyiai a Ferencváíros-
nak, Kun Magida a Hun-
gáriának drukkolt. A liár 
zastársa'k közötti összetű-
zés akkor történt, amikor 
Kardos a Hungária ki-
egyenlítő gólját belőtte. 
Páger Antal és felesége 
Komár Júlia a legnagyobb 

Páger Antalck aggodalommal nézik » Hungária támadását 

Honthy Hanna viszont 
Brodszkyval örül, mort vazat 

a Hungária 

egyetértésben drukkoltak a 
Ferencvárosnak ugyanúgy, 
mint Székely István film-
rendező és felesége, Âgay 
Irén a Hunigáriának. Hon-
thy Hanna, aki eddig a 
ferencvárosi színháznak 
volt a tagja, átpártolt a 
Hungária-színházba. Halmay Tibor »pártonkívüli« 



Kemény góljai. Dudás már későn érkezik 

KÖZGAZDASÁG 
Imrédy Béla három gólra adott kiviteli engedélyt 

Hatvanezer pengő 'bevétele volt a 
derbynek. Fabinyi Tihamér pénz-
ügyminiszter megállapította, hogy a 
két csapat em&lkedő formában van 
és gólháztartása kiegyensúlyozott. 
Imrédy Béla, a Nemzeti Bank el-
nöke, aki ugyancsak végignézte a 
mérkőzést, közölte a Ferencváros 
vezetőségével, hagy a római Ferenc-
várost—Lazio mérkőzésre három gól-

ra ad kiviteli engedélyt a zöld-fehé-
reknek. Ezzel szemben kötelezi a Fe-
rencvárost, hogy a Középeurópai 
Kupát Budapestre szállítsák. A. bor-
termelők örültek egyébként legjob-
ban a döntetlenül végződő derbynek, 
mert a mérkőzést követő este mind 
a két tábor támogatta a magyar 
bortermelést. Szőlőtermésünik külön-
ben az idén fokozódott, a Hnngária-
úti pályán ugyanis Twrai és Sebes 
szőlőfürtként lógott S ár ősin. 

A labda bent táncol a hálóban. Szabó rémülten nézi e gólt! 
(Pálházy fotók) 



A »hajszálnyira süvít el a kapu mellett« 
Szabó, Dudás, Kiss, Sárosi, Biró 

(Pálházy fotók) 

SPORT 
Újpest elégedetlen 

Sportszempontból nézve a derbyt, 
a legjobban Dietz Károly dn. fut-
ballkapitány örülhetett, akinek az a 
feladata, hogy a soron következő 
válogatott (mérkőzésekre a magyar 
csapatot összeállítsa. Szabó és Hada 
egymás között versengtek elegánciá-
ban és 1 ab d ael fagàsb an. A hiátvédek 
közül Biró Sanyi emelkedett ki, de 
jói: voltak a többiek is. Azi első fél-
időben a Hungária, a második fél-
időben a Ferencváros fedezetsora 
volt joblb. A két csapat szezóneleji 
összecsapása a futballnívó emelhedé-

Tömegjelenet: Kis, Sárosi dr., Székely 

sét mutatja. Toldi Sérülése miatt 
kénytelen volt a tribünről nézni a 
mérkőzést s nagy drukkolásában 
töbibeket elnyomott a nézőtéren. A 
Hungáriában megint Sas volt a leg-
jobb. A 3:3 arlányú eredménynek 
imind a 'két csapat örült, csupán az 
Ujrpest volt elégedetlen, ök 6:6 ará-
nyú eredményt szerettek volna a 
legjobban. 

A Hungária-úti pályám elveszett az 
a futball,bírói síp, amely évek óta a 
legjobb játékvezetői síp volt. A be-
caiileties megtaláló sürgősen boziza 
vissza jogos tulajdonosának. Cím: 
Hertzka Pál, H„ Bem József-utca 8. 
szám. 

APRÓHIRDETÉS 
Elveszeti futballbírói síp 



Alice Paye, Diok Powell és Madeleine Carroll a »Mimi, a gazdag ember lánya« című film 
bárom sztárja 

(20-th Century Fox foto) 

Irving Berlin Pesten 
komponált amerikai filmsläoert 

Tavaly Pesten járt Ir-
ving Berlin, a világhírű 
jazz-komponista, aki négy-
száznál több slágerével 
Amerikában lis tar t ja a 
slágerszerzői rekordot. Pes-
ten a Eitzben egy cock-
tailparty-n elzongorázta 
nekünk ú j szerzeményeit. 
Legbüszkébb közülük egy 
remek slow-foxra volt, 
amelyet itt komponált ná-
lunk. Irving Berlim máj-
akkor megmondotta, bogy 
ezt a számot filmzenének 
szánja, még hozzá csak 
egy egészen különle 
filmbe adja. Most elkészült 
Amerikában ez a fiíliii; 
címe: On the Avenue és 
Alice Faye, Madeflaine 
Carroll, Dick Powell és a 
Ritz Brothers játsszák a 
főszerepeit. Irving Berlin 
tényleg vigyázott a Pes-
ten komponált slow-foxra, 
a film, amelynek magyar 
címe »Mimi, a gazdag em-
ber lánya«, nem minden-

napi kép, méltó az ameri-
kai Zerkovitz slágereihez. 
Persze, a film producere 
nem elégedett meg egy 
siéger rel s Irving Berlin 

még öt táncszámot írt, 
amelyek viszont méltók az 
első »The Girl on the Po-
lice Gazette« című sláger-
hez. 

g Berlin te Ma-
ine Carroll a »Mi-

mi, a gazdag «mbar 
lánya« felvételeinél • 

Fox stúdióban 



MADARAT TOLLÁRÓL, 
Most futó „Párizs-pályázatunk"-nak 

hátulról fotografált színészt. Amerikában 
kálják is az olvasó dolgát, mert nem teljes 
kell fölismerni a színészeket és színésznőket. 
mert a magyar közönségtől nein várhatunk 
a maga közönségétől, egyben közöljük a 
Gary Cooper. 3. K. Freddie Bartholomew.  
6. G. Bing Crosby. 7. I. Olivia Haviland.  
10. II. Anita Louise. 11. B. Bette Davis. 



SZÍNÉSZT A HAJÁRÓL 
e gyik feladványa, hogy agnoszkálni kell egy 
is népszerű ez a játék, de ott még kompli-
alakot, hanem csak fejeket adnak és a hajról 
Itt mutatunk be egy ilyen pályázatot és 
olyan tárgyismeretet, mint az amerikai lap 
megfejtést is. 1. F. Louise Rainer. 2. A.  
4.C. Mary Boland. 5. D. William Powell.  
8. J. Frank Mc. Hugh. 0. E. Leslie Howard.  
12. L. Fred Mac Murray. 



Magyari Imre 
pátriájában, Debrecenben volt látogatóban. A 
híres hortobágyi öreg prímás, a 80 esztendős 

Rimóczy bácsi húzta a íülibe 
augusztus 

Somfay Margit 
31-én »Ösi levelesláda« címen tart 

felolvasást 

LÁszló Imre 
és felesége szátok! birtokukon nyaralnak 

Herz Lili 
augusztus 25-ikén zongorázott a Rádióban 



Különös véletlen 
/ h f i A 

írta: FREDERIC JACKSON 
Cunningham a Klub előtt beszál-

lott egy taxiba. Ahogy leült, azon-
nal észrevette a női kézitáskát. 
Csábítóan feküdt az oldalpárnán. 
Kis, fekete kézitáska, sötétvörös 
zárral. Drága jószágnak látszott. 
Cunningham meg volt győződve 
róla, hogy Párizsból került Lon-
donba. óvatosan kezébe fogta és 
megvizsgálta. Kicsi portéka volt, 
de súlyos, telve bűbájos asszonyi 
holmival. Cunningham a soffőr szé-
les hátát nézte. Határozottan a 
tolvaj pillantása volt ez. De a 
soffőrt elfoglalta a fontos feladat, 
hogy baj nélkül vezesse kocsiját 
London járműtömegében. 

Cunningham kinyitotta a tás-
kát. A zár színével megegyező sö-
tétvörös selyem bélelte a retikült. 
Sötétvörös krepdesin zsebkendő 
akadt a kezébe. Az izgató illatú, 
kis kendőbe nagy A. betű mono-
gramot hímeztek. Divatos púderdo-
boz, kis pamaccsal, ajakrúzsi A gya-
korlott Cunningham megállapí-
totta, hogy kétségenkívül barna-
hajú asszony számára való szájpi-
rosító. A kis pénztárcában tíz-
shillinges bankjegy és kevés ezüst-
pénz. Merész, női írással odavetett 
bevásárlási lajstrom: Telefonálni 
Jackuesnak. Telefonálni Helennek. 
öngyújtót venni. Tea, Rentonban, 
Bobbal. Félhatra elmenni Elisa-
beth-hez. Végül három feketesze-
eélyű névjegy. Mrs. J 
Hingham névjegye. Alatta a 
fúme. 

Cunningham ült és nézte a név-
jegyet. Ügy érezte, mintha érde-
kes, izgató vadászatra indulna. 
Nagyon jól tudta, hogy Hoagland-
dal kellene ebédelnie. De Hoagland 
türelmes fickó, szemrehányás nél-
kül vár, hogyha elkésik. A mai 
prózai világban ritkán 
akad ilyen szirénhang-
gal csábító kaland. 

Megkopogtatta a taxi 
ablakát. Megadta a cí-
met a soffőrnek. 

Az ú j villanegyed 
drága, elzárkózott haf"*""6-"* 
zai közé értek. A taxi 
megállt. Cunningham 
kifizette a soffőrt és 
elküldötte. Belépett a 

kapun és Mrs. Hingham után tu-
dakozódott. Az egyenruhás portás 
a lifthez vezette. Az ötödik emele 
ten a finom szobalány átvette a 
névjegyét. Elismerő oldalpillantást 
vetett rá. Bevezette egy kis nap-
naliszobába. Leültette, megkérte, 
várjon, amíg bejelenti. 

És lia nem fiatal és ha nem csi-
nos? — kérdezte az óvó belső 
hang. 

De a nő fiatal volt és hihetetle-
nül szép. Sugárzó szemekkel nézett 
Cunninghamre, amíg lassan feléje 
közeledett, finom, ápolt karcsú ke-
zében még mindig Cunningham 
névjegyét tartotta. Fekete haja 
volt, arca mint a fehér kaméliasxi-
rom. Egyszerű fekete estélyiruhái 
viselt. A testhez tapadó, remekbe 
szabott ruha kirajzolta tökéletes 
vonalait. 

— Mr. Cunningham? — kérdezte. 
— Foglaljon helyet, kérem. 

Hangja lágy volt és dallamos-

Mr. Cunningham? — kérdezte 



Cunningham leült az asszonnyal 
szemben, 

— Attól félek, hogy őrültnek tart, 
amiért ilyen késő esti órán isme-
retlenül felkeresem — mondotta 
mosolyogva. — De megtaláltam 
kézitáskáját a taximban. E s . . . 

— És a táskám kíváncsivá tette 
- fejezte be nevetve a mondatot az 
asszony. — Azt gondolta, mulatsá-
gos lesz megtekinteni, hogy milyen 
a táska tulajdonosnője. 
^ Cunningham elpirult. Találva 
érezte magát és .zavartan nevetett-

— Olyan világosan látom az egé-
szet — enyelgett az asszony. — De 
azt hiszem, valamennyiünk lelké-
ben él a titkos vágy, amely a re-
gényességet esengi. Én is ismerem 
ezt a vágyódást. Nagyon is jól is-
merem . Cigarettát? 

Nagy ezüstdobozt nyújtot t a férfi 
felé, amely tele volt finom török 
cigarettákkal. 

— Köszönöm, inkább szivart szív-
nék, ha megengedi. De nem szeret-
nék zavarn i . . . 

— Igazán? Az asszony szelíd 
gúnnyal mosolygott a férfira, 
amíg meggyújtotta cigarettáját. — 
Nos, vallja be: keserű csalódást 
érezne, ha a sokat ígérő kis kaland 
ezen a ponton megszakadna. 

A férfi nevetett: 
— Attól félek: igaza van. De 

mondja, mulat ta t ja magát, hogy 
úgy belelát a gondolataimba, mint-
ha üvegből volnék? 

— Nagyon mulattat. De ne tö-
rődjön vele. Annyi az egész, hogy 
maga férfi és én ismerem egy ke-
véssé a férfiakat. 

Elragadó volt, ahogy szinte oda-
vetve, mintegy önmagának beszélt, 
mintha gondolkozna. Miután a 
férfi nem felelt, hirtelen hozzá-
tette: 

— És a jutalom? 
— Magam választhatom a jutal-

mamat? — kérdezte feszülten a 
férfi. 

— Természetesen! Nem fogadha-
tok el szívességet teljesen idegen 
embertől, anélkül, hogy kísérletet 
tennék arra, miképpen viszonozzam 
a szívességét. 

— Ebédeljen velem ma este — 
mondotta Cunningham. 

Az asszony előbb elgondolkozva, 
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azután .sokáig kutatóan nézett rá. 
— Nem — mondotta vontatottan. 

— Nem vagyok teljesen szabad. 
Halkan nevetett, azután folytatta. 
— Tudja, meghívtam néhány bará-
tomat ebédre. Két jó barátomat-
Voltaképpen hármat hívtam, mert 
bridzselni akartunk ebéd után. De 
az egyik az utolsó percben lemon-
dott. Úgyhogy csak hárman va-
gyunk. Azt gondoltam: miután ma-
gát a szerencsés véletlen idehozta... 
Nos . . . 

—• Boldog leszek, ha magukkal 
ebédelhetek — mondotta örömmel 
Cunningham. 

A finom, kis szobalány bejött és 
elvitte Cunningham kalapját és ka-
bátját . Cunningham a könyvtár-
szobába követte háziasszonyát, ahol 
a másik két vendég koktélt ivott 
és beszélgetett. 

— Megtaláltam a negyedik 
bridzsjátékost — kiáltotta vidáman 
Mrs. Hingham. — Meg van mentve 
az esténk. Mr. Cunningham, hadd 
mutassam be Mrs. Allan-nak és 
Mr. Bamanosnak. 

Mrs. Allan negyven évet megha-
ladott, karcsú, csinosarcú, őszhajií 
hölgy volt. Ramanos feketehajú, 
fölöttébb csinos, valószínűleg dél-
amerikai. Közönyös jómodorral üd-
vözölte Cunninghamot. Mrs. Allan 
nyájasabban fogadta a váratlan jö-
vevényt. Mrs. Hingham koktélt töl-
tött az ú j vendég poharába. 

A szobalány jelentette, hogy tá-
lalva van. Átmentek a kis ebédlőbe. 
Leültek az ezüsttel és csillogó kris-
tállyal felterített, rózsákkal feldí-
szített, fényűző asztal mellé. A va-
csora kitűnő volt. Jókedvűen be-
szélgettek. Mrs. Johnny Hingham 
még bájosabb volt a fátylozott lám-
pák fényében. Cunningham hama-
rosan elcsitította magába a szemre-
hányást, amelyet Hoagland miatt 
érzett. Holnap majd bocsánatot kér 
Hoaglandtől és mindent megma-
gyaráz neki. 

Mind a négyen sokat utaztak-
Csiszoltmodorú, nagyvilági embe-
rek voltak. Cunningham úgy 
érezte, hogy közös titok köti a bű-
bájos háziasszonyhoz, mert hiszen 
a másik kettőnek fogalma sincs ar-
ról, hogy "teljesen idegenek egy-
máshoz és hogy a véletlen sodorta 
ide Cunninghamot ma este. Anél-
kül, hogy megbeszélték volna, az 



asszony is vállalta a titkos szövet-
séget. Bilinek nevezte Cunningha-
mot, mintha régi, bizalmas ismerőse 
lett volna. 

— Emlékszik? — kérdezte tőle 
néha, hol titokzatosan álmatag, hol 
csintalan mosolygással. 

Az estebéd befejeződött. Átmen-
tek a szomszédos fogadószobába, 
alhol a bridzsasztal várta őiket. A 
kandalló felett lovaglóruhás, merész 
arcú fiatal fér f i képmása lógott. 
Cunningham meg volt róla győ-
ződve, hogy az arckép a megbol-
dogult Johnny Hinghamot ábrá-
zolja. C un ni nigh am nem volt szívte-
len ember, de ez egyszer örült, hogy 
Hingham nem tartozik az élők közé 
többé. Túlságosan csinos fiú volt! 

Játszani kezdtek. Mikor abba-
hagyták a játékot, Cunningham hat-
vanöt fontot vesztett. De gazdag 
ember volt, a veszteség nem sokat 
jelentett számára. Ügy érezte, hogy 
az este megérte a pénzt. Dacára 
Ramanos jelenlétének, mégis mintha 
közelebb férkőzött volna Mrs. Hing-
hamhoz. Megtudta, hogy Arline a ke-
resztneve. Rábeszélte az asszonyt, 
hogy mondja le a holnap déli vil-
lásreggelit, amelyet egy baráti tár-
sasággal megbeszélt. Es villásreg-
gelizzen vele kettesben. 

Másnap reggel telef on-
értesítést 'kapott. Arline 
a íhét véigére halasz-
totta a. villásireggelit. 
Cunningham a megszo-
kott asszonyi mesterke-
dést látta a halogatás-
ban. Es akkor, még en-
nek a napnak a dél-
utánján történt, hogy 
egy taxiba szállott, Lon-
don túlsó felében, 
Knightsbridge mellett. 
Ahogy leült, azonnal 
észrevette a női kézi-
táskát. Csábítóan fe-
küdt az oldalpárnán. 
Kis, fekete kézitáska, 
sötétvörös zárral. Drá-
ga, párizsi jószág. 

Cunningham felnyi 
totta a táskát. Sötétvö-
rös ikrepdesin zsebken-
dő akadt a kezébe. Az 
izgató illatú kis kesz-
kenőibe nagy A mono-
grammot hímeztek. Di-
vatos púderdoboz, kis 
pamaccsal. Barnahajú 
asszony számára való 

szájpirosító. A kis pénztárcában tíz-
sh ill inges bankjegy és kevés 
ezüstpjenz. Merész női írással odave-
tett 'bevásárlási lista: Telefonálni 
Jacquesnak. Telefonálni Helénnek. 
öngyújtót venni. Tea, Rentonban, 
Bobbal. Fél hatra elmenni Elizabet; 
hez. Es végül három feketeszegélyű 
névjegy. Mrs. Hingham névjegye. 
Alatta a hölgy címe. 

Cunningham keserű kiábrándulás-
sal nézte a táskát. Ahogy vissza-
gondolt: eszébe jutott mindaz, amit 
a tegnap es,te feszült izgalmában 
nem vett észre. Most gyanúsnak 
találta szokatlanul nagy kártya-
veszteségét. Maga előtt látta Ra-
manos hajlékony, elszánt, ragadozó, 
ügyes ujjait. Mrs. Allan álarcszerű, 
mesterkélt mosolyát. Arline macs-
kaszerű, hízelgő kedvességét, amely-
lyel állandóan lekötötte a figyel-
mét, számítóan felgyújtotta az érzé-
keit és amelyben ott lappangott a 
vadászó párduc leselkedése. 

Hamiskártyás banda ügyesen fel-
épített trükkje — gondolta és széles 
ívben .kiröpítette a taxi ablakán a 
kocsiútra a táskát. — De hogy 
ugyanaz a férfi huszonnégy óra le-
forgása alatt kétszer találja meg a 
taxiban a táskát: ez az a fcülönös 
véletlen, amivel nem lehet számolni. 

Fordította: Berend Miklósné. 

Kiröpítette a taxi ablakán a kocsiútra a táskát 
(Ballá rajzai) 
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»SYMPATHY« 
Irta: Paul Laurence Dunbar. 

Ô én tudom, a rab madár mit érez, 
ÍELa felcsil'líam. a lankákon a nap; 
Ha lenge szellő bujdosik a réten, 
Ha kristálytfolyam hömpölyög medrében; 
Ha madár szól és úji bimbó fakad, 
Ha nyilt kelyhekből illatár oson, 
A rab madár mit érez, én tudom! 

ö én tudom, hogy miért csapdos a szár-
nya, 

Bár vére festi kínzó börtönét: 
Ügy visszavágyik minden egyes ágra, 
Cikázva szállnli messzi boldogságba 
És fájón érzi megúju'Ut sebét, 
A vérét gyötri kínzó (fájdalom, 
Hogy mért csapdos a szárnya, én tudom! 

ö én tudom, Ihogy kinek szól a füttye, 
Bár szárnya sérüilt, szíve bánatos, 
S míg ott vergődik börtönén, az ének 
Nem illik boldog, újjongó zenének, 
Fohász az: buzgó és alázatos, 
Az égbe röppen, esdő szárnyakon, 
Hogy kinek szól a füttye, én tudom! 

»A&K ME, W H Y I IX)VE« 
Ir ta: Walter Everett Hawkins. 

Hogyha kérded, mért szeretlek, 
Nyíló rózsát kérdem én, 
A harmatot mért imádja 
Szent tavasznak idején? 
Mért imádja mézes ajka 
Méhnek úgy a nyilt bibét f 
S válaszolnék majd, ha hallom 
Mindök válasz-énekét. 

Hogyha kérded, mért szeretlek, 
Vadvirágot kérdem én, 
Ny ár esőbe mért szerelmes, 
Vagy ha égről hull a fény? 

Szívszerelmest kérdem akkor, 
Holdvilágban mit talál 
S mit talál a csillagékes 
Júniusi éjszakánf 

Hogyha kérded, mért szeretlek, 
Zöld venyigét kérdem én, 
Tölgyfatörzset mért ölelget, 
Mért fog át oly könnyedénf 
Bűnbánásnál mért kedvesebb 
Szádnak édes sütemény? 
És ha mégis kérdel engem, 
Akkor téged kérdlek én. 
Hogyha kérded, mért szeretlek, 
Röpke fecskét kérdem én, 
Mért vidul fel csöppnyi szive 
Egbeszálló éneként 
Hű szerelmes oly búsongva 
Mért időzik vélt sebénf 
És ha mégis kérdel engem, 
Akkor téged kérdlek én. 

»MY LADY'S LIPS . . . . « 
Irta: James Weiden Johnson. 

A hölgyem ajka, mint a mézíolyam, 
A hölgyem ajka, mint a rózsaszál, 
A hölgyem ajka, mint a méh olyan, 
Mely nektárt érlel, míg az ágra száll. 
A hölgyem ajka izgatón nevet, 
Szikrát lövelnek csöppnyi csontfogak, 
A hölgyem ajka kín és élvezet, 
Ha csókjaink egymásra hullanak. 

»INCIDENT« 
Ir ta: Countee P. Cullen. 

Sétáltam egyszer Baltimore 
Utcáin és a pompa, fény 
Szemem, szívem míg ellepi, 
Egy baltimore-i jön felém. 
En gyönge voltam, kis kölök, 
Kilenc se multam még el. 
ő sem naüyobb. Szólítanám. 
De így nyelvel rám: »Néger/« 

S bár Baltimoreban sok dolog: 
Jó, rossz esett meg énvelem, 
Ma ez csupán a sok közül, 
Mire visszaemlékezem. 

(Rácz György fordításai) 
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Rachmanova a strandon 
Az abbaziai strand legérdekesebb 

vendége jelenleg Alja Rachmanova, 
a nagy orosz írónő. Teljesen vissza-
vonultan él a férjével és a fiával. 
Inkognitóját azonban nem tudta 
megőrizni, a strand vendégei már 
az el3Ő nap felismerték és megro-
hanták autogramért. Különösen a 
fiatal lányok. Rachmanova barátsá-
gosan megmagyarázta nekik, hogy 
pihenni és dolgozni jött a tenger-
partra. Azóta a strand egyik elkü-
lönített sarkában napozik és fürdik. 
Testőrei: a fér je és a fia. A Szín-
házi Elet munkatársa itt beszélge-
tett vele. 

Első kérdés: Min dolgozik most? 
— Eletem legnagyobb munkáját 

fejezem be itt. Most küldték utánam 
Salzburgiból a korrekturát. Tolsztoj 

életéről és házassági tragédiájáról 
írtam regényt. Olyan naturalista 
megvilágításban mutatom az orosz 
szellemóriást, mint eddig senki. Min-
dent őszintén, úgy, abcígy történt. 
A könyv szeptemberben jelenik meg 
német nyelven és remélem, rövide-
sen magyarul is.-

— Utána? 
— Következő munkám: őszinte 

életrajzregény Dosztojevszkijről. 
Persze tudom, hogy nagy fába vág-
tam a fejszémet, de megéri. A világ 
szellemiségének ez a monumentális 
alakja a maga tragikomikus élet-
küzdelmével a tizenkilencedik szá-
zad közepének szélsőségek közt ver-
gődő orosz lelkét fogja megvilágí-
tani. 

— Mikor jön ú j ra Pestre? 
— Azt hiszem, rövide-

sen. Nagyon, nagyon sze-
retem Budapestet és re-
mélem, már az idei té-
len eljutok magukhoz. 
Sajnos, a magyar írókat 
nem ismerem eléggé, a 
közönséggel azonban köz-
vetlen kapcsolatom volt, 
igazán megható módon 
matatták irántam való 
szeretetüket. A magyar 
zenét rendkívül kedvelem, 
mélabús alaptónusa, 
amely váratlanul szerte-
len vidámságba csap át, 
határozott rokonságot 
mutat az orosz muzsiká-
val. Ha Pestre megyek, 
elviszem a fiamat is. Ép-
pen itt jön. 

Bemutatja a szőkefejű, 
nyurga fiatalembert : 
Alexander von Hoyer ! 

— Minek akarja ne-
velni ? 

— Orvos lesz, mint a 
nagyapja. 

Határozott minden, 
amit mond. Olyan élesen 
határozott, mint a pro-
filja. 

GELLÉRI ANDOR 

Racbmanowa és a férje 82 
abbázíal strandon 

(Poto Jánossy) 



Városliget 
/hwdb 

í r t a : GYÖRGY LÁSZLÓ 

A nőt aznap már legalább tizen-
kétszer fejezték le. Szőke, bodros 
feje tizenkétszer hullott a fűrészpo-
ros kosárba, ami egy kicsit bizony 
kifárasztja az embert. Nem csoda 
tehát, ha most kissé fáradtan ült a 
»Három púpos«-boz címzett ligeti 
vendéglő asztala mellett és niem íz-
lett már a korsó sör sem, amellyel 
szomjúságát oltogatta. De a vacso-
rá ja szafaládé volt és erre innia 
kellett valamit. Herskovits, a hen-
tes, szerelemittas szemekkel nézte a 
nőt, térde remegett az asztal alatt 
az izgalomtól. Mellényzsebében, 
fluszpapíriban két vékony arany ka-
rikagyűrű melegedett. De még nem 
vette elő, még nem, mert há t ra vdlt 
az utolsó előadás. 

— Cigarettát — szólt Amanda. A 
sörösikrigli már kiürült és a nő az 
órára pillantott. Még öt perce volt 
hátra az utolsó lefejezésig. 

— Amíg ettél, — szólalt meg Hers-
kovits — amíg ettél, nem akartalak 
zavarni. Megmondtad neki oda-
benn? 

— Még nem. 
Belefújta a füstöt a levegőibe és 

zavartan hallgatott. Hogy mondja 
meg Janinak, a párizsi hóhérnak, 
hogy itt akairja hagyni a művész-
pályát, a világot jelentő deszkákat, 
hogy holnap már nem is lép fel, 
mert holnap Amandából, Párizs, 
London, Róma, Bécs és New-York 
szenzációjából, az élve lefejezett 
nőből, Herskovits Lipótné lesz egy 
Szondy-uteai (hentesbolt kasszája 
mögött. 

— Cicuskám, én ezt nem bírom to-
viább — Herskovits idegesen dobolni 
kezdett az asztalom. — Már napok-
kal előbb bejelenthetted volna neki, 
hogy férjhez mégy és itthagyod ezt 
az egész vacak ligetet. Talán félsz 
tőle? En felajánlottam neked, hogy 
odamegyek 'hozzá, mint férf i a fér-
fihez és megmondom neki, hogy: 
nézze, Black ú r . . . 

— Nem! — vágott szavába csak-
nem kiáltva Amanda. — Tudod jól, 
hogy szerelmes belém. Es én nem 
akarok neki fájdalmat okozni. Sze-
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génynek kíméletes gyengédségre 
lesz szüksége. Most, még az este 
mindent elmondok neki. Bízd rám. 

Herskovits hallgatott. Kinn, a 
vendéglő előtt szóltak a verklik, az 
emberek lármáztak, trombitáltak, a 
kikiáltók harsogása csodákat ígért. 
A langyos májusi este sötétkék bár-
sonyában szikrázva vakított a hajó-
hinta fényreklámja és a barlang-
vasút sárkánya énekelve bú j t elő 
lángvörös szemeivel barlangjából. 
A piros, kék, zöld, sárga léggömbök 
táncolva úsztak a tömeg fölött, szív-
fájdító szépen muzsikáltak a zon-
goraverklik. 

Amanda tizenöt esztendeje ismeri 
ezt a lármát, ezt az édes, vidám 
trombitaharsogással átszőtt muzsi-
kát. Tizenöt éve hallja: — Csak erre 
uraik.. . erre. Világszenzáció a plasz-
t ikon . . . Motto Frozzo, az elektro-
mos csodalény, itt l á tha tó . . . Egy 
menet tíz f i l l é r . . . Perecet, sóskiflit 
tessék. Es ma este vége mindennek. 

— Amanda nagysád, — ugrott be 
Simpson, a hóhérsegéd — mindjárt 
maga következik. 

Amanda felállt és eldobta cigaret-
táját . Megigazította hajá t is és szá-
járól arcára kent kis pirosságot. Az-
tán a vállára veregetett Herskovits-
nak. Bolond dolog a szerelem, ami-
kor már negyvenen is túl van az 
asszony. De nem szólt egy szót sem, 
csak sóhajtott és elindult a »mű-
vészbejárat« felé. 

2. 
Jani , tizenöt évvel ezelőtt Mr. 

Black, jelenleg a párizsi hóhér, a 
színpad mögött ült egy szomorú, 
háriomlábú széken. Homloka ráncos-
volt és (halántékánál látszott, hogy 
festi a haját, amelynek fekete ra-
gyogásáért tizenöt esztendővel ez-
előtt halálosan bolondultak az asz-
szonyok. 

Amanda behúzta maga után^ az 
ajtót. Jan i kezében ott volt a bárd, 
amely alá már százszor és százszor 
hajtotta nyugodtan fejét. Ezentúl 
egy más nő jön ide. Egy tehetség-
telen. Egy kezdő. Aki orrán botlik 
ki majd a sz ínpadra . . . 



Kinn vadul és ibolondosan szóltak 
a verklik. De mégis itt volt az ideje 
a vallomásnak. 

— Jani. Egyetmást meg kell mon-
danám neiked. 

A párizsi hóhér felemelte egykor 
szép Apolló fejét és bólintott. 

— A Herskovitsot? Áztat tudom. 
Tudhatta, hiszen ezek minden ál-

dott este együtt voltak, együtt va-
csoráztak. Herskovits cserép mus-
kátlikat is küldött. Meg doboz mem-
fiszeket vásárol. Mi lenne ez más, 
mint szerelem. 

— Szóval elmész? 
— El. Feleségül vesz. 
Kis szünetet tartott. 
— Már holnap. A hatkerületi elöl-

járóságon. 
Jani, a Ihóhér, maga elé ibámult. 
— Esküvő. . . fehér fátyolban. . . 

muzik. . . Szép lehet . . . 
— Szép. 
— Es emiat t . . . Egy vacak kis fe-

hér fátyol miatt akarsz engem itt-
hagynif 

— Tőled ezt nem kaphattam meg 
soha. Pedig tizenöt esztendeig vár-
tam r á j a . . . reméltem... 

— No, jó. Hát menj... 
Hidegen akarta mon-

dani, de a szeme gya-
núsan csillant. A mű-
vészek valamennyien 
érzékenyek. A régi, szép 
idők jutottak eszeibe, 
amikor még nagy szám 
voltaik a Beiketowban. 
Amikor Amanda ki-
jött testhezsimuló ró-
zsaszínű trikójában, ő 
meg mögötte talpig vö-
rösben a nagy fűrész-
szel. Micsoda tapsvi-
hart kaptak. Aztán, 
amidőn Amanda kar-
csú dereka újból egy-
beforrt ... Taps, virá-
gok, gázsi! 

Kilökte kezéből az 
öreg bárdot és Aman-
dához ugrott. 

— Egy csókot adj, 
eigy utolsó csókot. 

Amanda tisztességes 
akart maradni. Ami 
három évtizeden iát nem 
sikerült néki, az leg-
alább most sikerüljön. 
Nehéz volt. 

— Nem lehet, — tolta 
el a férfit. — Menyasz-
szony vagyok. . . 

— így is jó. 
A szenvedés, a vágyódás egy pil-

lanat alatt eltűnt Párizs hóhérának 
arcáról. Udvarias, hideg mosoly ült 
ki szája szélére. 

Felvette bárdját a földről és szó 
nélkül kilépett a színpadra. Megállt 
a tőke mellett és keserű pillantást 
vetett a nézőtérre. 

A padok zsúfolva voltak. Es az 
első soriban ott ült Herskovits is. 

TJlt és hallgatott. Olyan csend 
lett, mint éjszaka az alvók között. 

— Hölgyeim és uraim — mondta 
Jani erlös, zengő bánon. 

Valaki (köhintett. 
— Hölgyeim és uraim, — folytatta 

— most következik műsorunk letgi-
nagyobb szenzációja. Amanda, az 
élve lefejezett hölgy. 

Mély lélegzetet szedett. 
— Figyelmeztetem iái nagyérdemű 

közönséget, hogy az életveszélyes 
mutatvány alatt a legnagyobb 
csendben maradjon. A legkisebb 
lárma vagy közbeszólás halálos-
végű balesetet okozhat. 

Csak egy kis, egy tűhegynyi pil-
lantást vetett Herskovitsra, akinek 

Herskovits idegesen dobolni kezdett az asztalon 
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arcából rögtön kiszökött a vér. Az-
tán hidegen koppantott egyet bárd-

Í'ával. Simpson a segédhóhér ugrott 
:i az oldalfüggöny mögül. Kis, ke-

rék kosarat tett a tőke elé. Es fel-
pillantott a 'mesterre, aki mereven 
bámult a levegőbe. 

— Leihet! 
A mester bólintott. Kis, kegyet-

len fej mozdítással. Herskovits tisz-
tán érezte, amint a rémület végig-
futott hátgerincén. De nem volt ké-
pes mozdulni se, nem volt ideje 
e r re . . . 

Amandát éppen akkor lökték ki 
a színpadra. Két keze hátra volt 
kötve és arcát is csak egy pilla-
natig lehetett látni. Simpson széles, 
felhér kendővel kötötte be szemét. 

— Félsz Amanda? — kérdezte Pá-
rizs hóhéra különös hangon. 

—• Nem, — hangzott 
a megszokott válasz, 

Ezi volt az egész, y ^ 
. A segéd lenyomta 

Üveges szemekkel me-
redt a láfivány elé... 

Amandát a tőke mellé és a bárd a 
magasba lendült. A nézőtér felmo-
rajlott, a fej tompa zuhanással hul-
lott a kosárba. 

— Hölgyeim és uram, — kiáltotta 
sápadtan a ihóhér és szőke hajánál 
fogva magasra emelte a véres fe-
jet, — vége az előadásnak. 

Es összerántotta a vörös színpad-
függönyt. 

3. 
— Gyi lkos . . . ! ! ! 
Az emberek, akik már a kijárat 

felé tolongtak, földibekövülten áll-
tak meg erre a férfisikolyira. Hers-
kovits üvöltött. 

— Mi az? — kérdezték tőle. — Mi 
történt? 

Herskovits lilára vált szájjal 
mégegyszer elordította magát. Kar-

jával belecsapott a leve-
gőbe és a színpadra mu-
tatott. 

— Hallja, — mondták 
— ne bolondozzon. Hisz 
ez esak trükk volt. Ma-
ga nem tudta? 

Nem, Herskovits nem 
tudta, aiem hitt a trükk-
ben. Eddig naponta tízr 
szer hitt, de most nem. 
Es átugrotta a kis fa-
korlátot, átugrotfa é3 
fenn termett a színpa-
don. Két erős, hatalmas 
öklével megmarkolta az 

átkozott vörös 
függönyt és le-
rántotta, lesza-
kította. 

Aztán üve-
,_es szemekkel 
meredt a lát-
vány elé-

Párizs hóhé-
ra ott ült a tő-
kién. Amanda 
pedig az ölé-
ben. És csókol-
ták egymást, 
rákon, süketen 

szenvedéllyel, kiszakadva az egész 
világiból. 

Lenn, az emberek nevetni kezd-
tek, kiabálni. Micsoda bolondság ez? 
A lefejezett nő csókolódzik P. hóhé-
rával? 

Herskovits megfordult . . csak 
kinil az utcán tért magához. A ta-
vaszi levegő, a sok színes luftbal-
lon, a verkliszó megcsavarta a szí-
vét és szeméiből, mint a langyos, 
kedves májusi eső, hullani kezdtek 
a könnyek. 



Grége szövet ensemble, nutria prémezés&el és muffal. A kabát Cippzárral csukódik. A. ruha 
anyaga érdekes új szövet, mely azt a látszatot kelti, mintha plisszírozva volna 

(Molyneux modell) 
(Dienes foto) 

m 



A világkiállítás »Pavillon de 
I/Elegan<ce«-a a párizsi divatvilág 
középpontjává lett. A pavillon ele-
gáns vendéglőjében egymást é r i t a 
nagy fogadások, estélyek, amelyek 
mindqgiyilke divatrevűvel van egy-
bekapcsolva. A párizsi nagy divat-
cégek, szűcsök, masamódok, euróipai 
és amerikai vevőik tiszteletére ren-
dezett estélyeken érdekes keretben 
mutatják be ez alkalomra elő-

állított legújablb modelljeiket. 
Az őtszi és téli modellek között 

dominál a fekete szín. Nappalra ép-
ügy, mint estére. A fekete mellett 
sok a iborvörös, a 'barna és a zöld 
nappalra, a kék árnyalatok, a lilák, 
a ciklámen szín estére. Ha vonal-
ban nem is hozott sok szenzációt az 
idei divat, annál több a meglepetés 
az anyagokban. Ismét nagyon drága 
brokátokat, lamékat, bársonyokat 

és csipkéket forszíroz-
nak az esti divatban. 

Talán elsősorban ér-
dekli a nőket, hoigy a 
szoknyák nappal nem 
lettek rövidebbek és 
hogy a rövid estélyi 
szoknyák sem tudtak 
tért hódítani. Hála 
Istenneik az estélyiruha 

À marad olyan hosszú, 
mint volt. Az összes 
kollekciók általános 
iránya, hogy a direc-
toire divatát akarják 
életre kelteni. Nagyon 
sok az övnélkülí ruha. 
Néhány kollekcióban 
az övet helyettesíti a 
derékba beállított el-
ütő színű pánt. Főleg 

i Molyneux kollekciói á-
f i ban látni sóik ilyen 

kontrasztszínű, csípőbe 
bedolgozott pántrészt. 
Érdekes, hogy kétré-
szes ruhák csípőig érő, 
kazakszerű dereka is 
öv nélküli. Patou sok 

« ilyen rövid kazakos 
ruhát mutat szabénfből. 

Ugylátszik a kitö-
mött váll lassan-lassan 
kimegy a divatból. Az 
idei kollekciókban már 
túlnyomó részt testhez 
simuló vállakat látunk 
és ha van is valami tö-
més a vállban, az csak 
nagyon mérsékelt, álig 
észrevehető. 

A csípővonal a ruhá-
kon inkább magasan 
van, mint a normális 
helyén. 

Érdekesek és újsze-
rűek az őszi és téli tka-
Molyneux őszi utcai nnsemíb-

v lója: fekete szövetruha és ka-
bát, fekete zsinórhímzés disz-

szel 
(Foto Dienes) 



Ibátok. A derékban szabott kabáto-
kat inkább csak sporthoz készítik, 
az elegáns délutáni kabátok majd-
nem mind vagy egyenesek és szű-
kek, vagy pedig hátul bővek. Moly-
neux gomb helyett a hosszú kábá-
tokon cipzárat alkalmaz, ami vagy 
térdiig, vagy egészen a kabát hosz-
száig ér. Némely modellen látszik 
a cipzár, másokon az elől végig-
futó szőrmepánt alatt van elhelyez-
ve. Színben leginkább a fekete és 
a barna kabát dominál. Az en-
sembléknál azonban két-háromféle 
színkombiinációval is találkozha-
tunk. Más színű a szoknya, a blúz 
és a kabát. 

Sporthoz rendkívül 
divatosak a skótos, a i 
kockás és a csíkos 
anyagok. Sokszor a 
skótos és a kockás 
szövetet min tázatlan 
szövettel is kombinál-
ják. Schiaparellinek 
van egy nagyon szép 
tintakék szöveten-
sembléja, amelynél a 
kabátbélés és a reverek 
rózsaszín, vörös kockás 
skótos anyagiból ké-
szültek. A legszebb 
tweedeket, a legszokat-
lanabb színösszeállí-
tásban Rochas kollek-
ciójában láthat juk 

A kabátok és kosztü-
mök díszítéséül szőrme 
helyett a divatkreáto-
rok gyakran használ-
nak bársonyt, vagy 
szőrméből kivágott ap-
likációt. Gyakori dísz 
a zsinórhímzés is. 
Schiaparelli még a 
szőrmét is gyakran dí-
szíti zsinónhíimzéssel. 
Legérdekesebb egy 
arany zsinórral hím-
zett szőrmekabátja. 

A szőrmézés módjá-
ban is természetesen 
sok az újszerűség. A 
szőrméket egész apró 
darabokra vaígdalják, 
keskeny pántokat, sze-
gélyezéseket készítenek 
az asztrakániból, a 
szilszkinből. A keskeny, 
szerény szormézések-
nek ellentéteképpen, 
viszont vannak télika-
Fekete télikabát cippzár-csu-
kással, perzsa diszítéssal. Mo-

lyneux modell 
(Foto Dianes) 

biátmodellek, amelyeknek vagy az 
ujja, vagy a teljes hátrésze, vagy 
az egész eleje szőrméből készült. 
Molyneuxnak vannak olyan télika-
bátjai is, amelyeknek a dereka 
szövet, deréktól lefelé pedig) az 
egész kábát perzsa. 

Az estélyiruha divat nagyon vál-
tozatos. Sok estélyi kosztümöt vi-
selnek bársonyból, lamé, flitter, 
vagy gyöngy blúzokkal, azonkívül 
vannak egészen romantikus vonalú, 
dús szoknyáj ú tüll- és csipkeruhák 
is — főleg Chanett kollekciójában. 
Alix sok szép egyiptomi stílusú 
estélyiiruhát mutat. Szenzációsak 
Molyneux mélyen dekoltált, nagy es-



Belga szövetruha ciklámen-
színű posztódísszel. Viseli: 

Eleanor Powell 
(Foto U. G. M.) 

télyi toalettjei, amelyek-
hez elől vagy oldalt fel-
hajtott karimájú, széles 
kalapokat mutat. Na-
gyon divatosak a mé-
lyen dekoltált vállikivá-
gások, de a hossaúujjú 
estélyiruhák is. Lanvin 
sok szép krep-zsorzsett 
estélyiruhiát mutat, iba-
rokk motivumú levél-
rátétekkel. A leveleik 
posztóból vannak ki-
vágva. Az átlátszó es-
télyiruhákhoz, imiint az 
idei szezon szenzációját, 
szorosan a testhez si-
muló, testszínű trikó-
kat készít alsóruhának. 
Manekenjei aranyszan-
dálokat viselnek, egé-
szen magasan csavart, 
arany szíjjal a lábhoz 
erősítve. A Lanvin-m-
hák dísze általában a 
rátét. Színe» posz-
tóból kivágott szőlőle-
velek, arany bőrből ké-
szült óriási madarak dí-
szítik a lengtem dús szok-
nyákat. Egy fekete 
posztó estélyikalbátnak 
szegélyezése és a kihaj-
tói színes kövekkel 'ki-
varrt, arany ibőrből ké-
szült. A muszlin estélyi -
ruháik gyakori dísze a 
természetes színű, nagy 
bársony virág, a ruha 
egyébként a virág szir-
maival van telehintve. 
Tánchoz sok (bokáig érő 
taftruhát mutat, húzott 
rüssel díszítve. 

Gyakoriak az olyan 
estélyiruhák, amelyek-
nek az u j ja másiszdnű 
anyagból készül, mint 
a ruha. Fekete esté-
lyiruha, ciklámen színű, 
vagy világoskék ujjak-
kal majdnem minden 
kollekcióban előfordul. 

Általában a nagyesté-
lyiruhák csillogóak, ré-
szint mert brokátból ké-
szülnek, részint mert 
sok flitter-, gyöngy-, 
arany- vagy ezüsthím-
zés díszíti őket. 



•VATHAISOIXK 
A. posztó és a dülftinszerű anyagok is-

mét divatosak lesznek idén. Aki szereti 
a zöld színt, az őszre minden árnyalatá-
ból választhat, mert a zöld egyike a 
párizsi divatszinekmek. Az estélyi színek 
nagyon élénkek, erős kékek, erős vörö-
sek, amelyek főleg bársonyban nagyon 
hatásosak. 

Az első őszi ruhája minden nőnek, fe-
kete lesz. A fekete anyag lehet nagyon 
sokféle. Matt vagy fényes, kreppes vagy 
sima, krepszaten vagy krepmaroken. 
Űjra divatosak az idén a vastag taft-
szerű klóké anyagok (Schiaparelli ren-
geteget használ belőlük) és a krepp fa-
çoné, amelyeknél a matt alapba fényes 
minta van szőve. Sok érdekes matlaszé-
szerü szatén én taft anyagból is készíte-
nek délutáni ruhákat. Talán sohasem 
volt annyi kombinált ruha Párizsban, 
mint az idén. A derék szatén, a szoknya 
szövet. A szatént a fényes és a matt fe-
lén is használják kombinálva a két ol-
dalon. 

* 
Két divatos szörmezésü kabát; az egyik fe-
kete rókával, a másik asztrakán csikókkal és 

gallérral diszitett 

A* Uuwza a cwide&fat... 

aki könnyelműen napfürdőzik és nem 
használ a leégés megelőzésére NIVEA-t. 
Csak a NiVEA tartalmaz Euceritet, 
amely erősíti, üdíti és védi a bőrt. 
NIVEA szépen és egyenletesen barnít. 
Borús időben megvéd a lehűléstől. 
HiVEA-CREME ára : P —.30, —.50,1. - , 2.— 
NIVEA-OLAJ » : P —.90, 1.70, 3.50 



Lassan-lassan vége a, nyárnak, hazaszállin-
góznak a túrázók, az autósok is. Az idén 
nagy utakat futottak le úrvezetőink, legtöb-
ben magukkal vitték rokonaikat, jóbarátai-
kat is. Nagy gond ilyenkor, mivel kedves-
kedjünk, mivel szerezzünk örömet gáláns autó-
tulajdonos »házigazdáinknak!*. IMi I másnak 
örülne jobban egy vérbeli autós, mint az öt-
letes, szerencséthozó »autókabalának«, ame-
lyek ma annyira divatosak, hogy az autósok 
szinte versenyeznek, kinek van több ilyen 
szerencse-plakettje a kormánykereke mellé 
szögezve, ötletesek, tréfásak, de mindenekfe-
lett művésziesek ezek az autéplakettek; az 
autósnak ilyet kapni ismerősétől, jóbarátjától, 
felér a legértékesebb ajándékkal. De külföldi 
autós vendégeink is örömmel fogadják eze-
ket a különleges autópiakeiteket, amelyek a 
kellemes ittartózkodásra > emlékeztetik őket. 
Ezeknek az autósplaketteknek és kabaláknak 
speciális üzlete a Váci-utca 20. alatti 
ARKANZAS, a szebbnél-szebb, ötletesebbnél-
ötletesebb autóplakettek egész arzenáljával 
tud szolgálni az úrvezetőknek és azok bará-
tainak. 

W X H H C 

d'orsay 
aja&íwzó-

a formás női száj művésze. 
fMiért éppen a S)'Grsay a kiforrott ízlésű párisi 

hölgyek kedvenc ajakrúzsa ? 
Mert beszédessé, szellemessé,- kifejezővé 
varázsolja ajkait. Pazar és tartós színeivel 
tökéletesen alkalmazkodik egyéniségéhez. 

D ' O R S A Y KENŐRUZS 
E zsíros arcpirosító adja meg hozzá a méltó 

keretet. 
DX) R 5 A Y ajak- és kenő rúzs 

a strandolás hálás és tartós szépítószerei. 

Egyiptomi fezstí-
lusú antilop sapka 

Szövet ruhákon divato-
sak a kígyóbőr tartozé-
kok, a kígyóbőír öv 
kigyóbőr virág. Sötét ru-
hákon gyakoriak az 
aranygombok, az arany kid i 
szek és általában az arany-
hímzés dísz. Egészen ú j öfcleti 
egy díszes ara/ny'brosstutj, aj 
ruha derekiába tűzni, balőadá-f 
loin pontosan a szív fölé. "iM 
kete fiitterből készült díszed virágokkal 
is élénikítik az estélyiruhák^t. 

* 
Az őszi kosztüm divatszí1 

gehez, a grégehez, a <szürkqhez, a drapp-
hoz, a bordóhoz, a kosztüm- színében tar-
tott tartozékokat viselnek. Nagyon di-
vatos a nagy bordó szegfű, amellyel vi-
szont nemcsak a kosztümöket, hanem a 
barna, fekete télikabátokat is díszítik. * 

Elegáns délutáni ruhák anyagául sok 
fémmel átszőtt selymet is használnak. 
Anyagújdonság a fémmel átszőtt trikó, 
a lamé-jersey, amelyből koktélruhák és 
estélyi toalettek készülnek. 

* 
Molyneux egyik legszebb estélyiruhá-

jának a dísze óriási sárgarózsa, fekete 
szárral és fekete levelekkel. Egyébként 
Moílyneux rengeteg pármai ibolyaesokor 
díszítést 'használ a kosztümökön és a 
kábátokon. 

* 
Sohiaparelli, aki a nyári szezonban 

majdnem minden kosztümjét kis lepké-
vel díszítette, idén a lepke helyett mak-
kot használ. Érdekes klipsszerű, arany-
tűi vannak egy nagy arany tölgyfa le-
vélen, amelyet fekete galalit és átlátszó 
fehér kristály makkok díszítenek. Atta-

ihez: a bei-
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Iában ez a makkmotívum nagyon gyak-
ran ismétlődik meg a Scfiiaparelli kol-
lekcióban. 

iFekete kosztümökhöz és szövetruhák-
hoz Párizsban még mindig élénkszínű 
kesztyűket viselnek. Nagyon divatosak 
a bondó kesztyűik a bordó kézitáskával. 
Cipőben is éppen olyan divatos a bordó, 
mint más sötétszínű bőr. 

A fekete lakk kézitáska, amelyet már 
évek óta \háttérbe szorít a fekete boxbőr, 
most újra divatos• Még délutáni toalet-

tekhez is készülnek 
fémzárral. 

lakktáskák érdekes 

Az őszi kalapokon ú j ra nagyon diva-
tos a fátyol. Suzy mutat olyan turbáno-
kat, amelyeket derékig érő tüll, vagy 
muszlinfátyol diszít hátul. Elől a fátyol 
legtöibbnyire csak az orrot takarja el. 
Mén újr,a divatosak lesznek a díszes es-
télyi kalapok. Már régi áilma volt a pá-
rizsi masaimódoknak, hogy a divathöl-
gyeket rábeszéljék az esti kalapviseletre. 
Idén ez sikerült, mert a ruhák régies 
stílusát kitűnően egészíti ki .a széles ka-
rimájú, tolla"]? diszített kalap. 

BARCSAK ISMERNEK. 
F&y ré^yieo 
Ô12 TOS f 22: A OAs 
ELLEN! SZEfiT. . . 

k&sz* 

Örömmel beszélnek róla, 
mert tapasztalatból tud-
ják, hogy a Nonspí töké-
letes izzadás elleni szer 
és a bőrre teljesen ártal-
matlan, megkíméli ruháit 
az izzadás okozta kár-
tól . . . Nincs zavaró mel-
tékillat! Egyszeri hasz-
nálata 2—5 napig tart. 
Próbálja ki m é g m a ! 
Kapható minden jobb 

szaküzletben. 

IMOIMSPI 
NONSPI biztos hatású szor hónalj izzadás «lton. 
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Sätf&kra 
Augusztus 22-től 
nyárutói árak 
főszezóni élet 

T. 1-452-02 és 1 
DR. HORVÁTH PRIMAVERA VILLA 
Siófok, Batthyány-utca 2. szám. (Casinóval szemben) 

Utószezonban : szobák 
folyó vízzel P 2-50-től 
F.lrli 
él a Szis&áxl 

|m. Ttlefra I 11-95-54. 
Balatul Irtdájibaa 

G Y Á R F Á S B.-Lel le 
Ax előkelő t á r saság nyara ló ja , penzió P 8—12, 
utószezonban 30% engedmény. Diét ikus konyha, 
hízó- és fogyókúrák . Mondain szórakozások, 
bá r , zene, tánc, kurszalon. Lovaglás , sa já t 

s t rand. Telefon: Balatonlelle 17. 
Oláh-Gyárfás Mihály 

SvabÁ £udce> Vtwzióia 
Telefon: Lelle 45. 

Legelsőrangú ház. Saját strand, folyó víz. Fürdő-
szobák. Teniszpályák. Autóbeállás. Étterem, kávé-
ház. Naponta zene—tánc. Felvilágosítás : Corvin 
a t a a á e l im f n r d ő l r o d a , Budapest. Telefon 1-455-27 

R i v i e r a P e n z i ó . « » M E « 
vetlen a Balaton partján. Minden szobában folyó víz. 
Olcsó utószezóni árak. Napi négyszeri bőséges étkezés. 

„ I R I S " P E N Z I Ó 
vezeti Draskovlch Mikióa. 30 folyóvizes szoba, köz-
vetlen a Balaton partján saját strand. — Utóidény 
augusztus 21-t<31, teljes napi penzió személyenként 5 
pengő. Tel. 22. Prospektust kivánatra küld a vezetőség. 

Kastély penzió 
hideg viz, úri e l lá tás , m é l t á n y o s á r a k , utó-
szezonban nagy kedvezmény . Pest i tel . : 1-327-84. 

A s t o r i a S z á l l ó - P e n z i ó 
Modem kényelemmel berendezett elsőrendű ház 
Telefon 12. Napi penzió P 8-tól. Elő- és utósze-
zonban 30°/« engedmény. 

Praktikus. Az idei divtát kedvel i a kombiná-
ciókat, igy nagyon jó hasznát veheti a vé-
kony feke te szövetnek, ami önmagában nem 
elég a r u h á j a . Kicsit merész, de nagyon di-
vatos r u h á j a lesz eglész télen. A ruha s ima 
háti* szövetből készül és ugyancsak s imán, 
egész gyengén ha rangosan , a szatén fényes ol-
dalából az eleje. A r u h á n a k magas nyakln 
van, mely kicsit puhán visszaesik. A meg-
lehetős széles övre körülbelül félméter hosz-
szúsAgban tetessen feke te selyem roj tot . — 
Szeptemberi nyaraló. A már meglévő nyár i 
garderobjá t , ha nem is teljes egészéhen, min-
denesetre v igye magáva l . A nagpa lok Olasza-
országban, különösen délen mlég nagyon me-
legeik lehetnek. í g y feltétlen szüksége lesz iái 
strandiholmljaira és nappal ké t -há rom nyár i 
ruhára . Az esti öltözék már inkább őszies. A 
bársony estélyiruhát mindeneset re v igye el, 
az most exkluzív és nagyon elegáns. E m p r i m é 
estélyiruhát szeptemberben már nem horda-
nak . A hosszú angol kabátot is v igye magá-
val, a csomagolása nem gond. Az utazókosz-
tümre rá is veheti , vagy a k a r j á n vigye. 
Bordó filokalia'P, be ige szinü utazókosztümhöz 
nagyon elegáns, de ex esetben a tartozék 
nem kék , hanem a kosztümmel azonos színű 
a cipő, a táskia\ és a kesztyű. Az úti nagy 
klézitáskája nem ba j , ha barna , hisz azt ma jd -
nem lehetetlen iái változó útikosztümökhöz 
cserélgetni. — őszi kosztüm. Nagyon divato-
sak a kombinál t kosztümök, de, ha ez lesz 
az egyetlen öszi kosztümje, erről mégis le-
beszélném. A feke te szin aa , ami gyakor i 
hordásria1 és változó alkalmakra, a legelegán-
sabb. Ezt u n j a meg a legkevésbbé. H a nem 
szereti a feketét , ajkkor a divatos árnyala tok 
köaiil a g rége , vagy a bordó szint a ján lom, 
ez látszóltag nem is számit ma m á r luxusnak, 
mert például ti bordó már évek óta visszatérő 
színe az ősznek. A giiége szint inkább az te-
szi luxusszínmé, hogy ebben az es«tben a 
cipő, t á s k a és kesztyű a kosztümmel wsonoa 
színben készül . Bordúhoz hordhat fekete 
tartozék oltat, de a ka l ap j a lehetőleg szintén 
bordó legyen. — Délutáni ru-
ha. Ha szatén r u h á j á t á tala-
k í t ja , semiesetre sem gallér-
dísszel f r iss í tse A k ivágásba 
tegyen egy szép ékszert, vagy 
strassztüt, de még divato-
sabb, h a a nyakná l a 
vállba tesz két egyfor-
ma strasszkilpszet. H a a 
ruhának magas a nyakvo-
ç j l a , akkor egy szép pármai 
ibolyacsokor is nagyon emeli, 
amit vtagy a nyakná l , vagy 
az övbe helyezzen el. — Ti-
zenkllencéves menyasszony. A 
fátyoldísz szép bagyományhü 
viselete az esküvői r u h á n a k , 
és í>ár Pár i ish 'an k ísér le te i -
nek fátyolnélküli menyasszo-
nyi r u h á k k a l , én inkább a 
fátyol mellett döntenék. Egé -
szen divatos lesz, ha megol-
dásnak válasz t ja a gyöngy 
fejdíszt, mely annyiito hátul 
van a fe jen, hogy a homlo-
kon kívül a f r izura feliét is 
szabadon h a g y j a . Ebből a f e j -
díszből indul iái fátyol, mely 
nem kőtelező, hogy főidig é r -
jen, a derékig érő fátyoldisz 
nagyon divatos. H a utazó, il-
letve őszi kosztümnek egészen 
újszerűt és divatosat akar, 
válasszon egy szép cerise szi-
nü kosztümöt. A szoknya ár -
nylatotokkal sötétebb, kereszt-
csíkos anyag , a k i s k a b á t és 

Uj skótos szövet ruh a 



ÉTLAP-PÁLYÁZAT 
A jobbmál-jobb étlap-pályázat receptek he-

tenlkint olyan mennyiségben és minőségben 
érkeznek szerkesztősé giiri nkb e, hagy elhatároz-
tuk : a jövőben hetenkiint két nyertest jutal-
mazunk meg. Étlap-pályázatunk e heti egyik 
nyertese Keve Lajosné, Budapest, VII., Eot-
tembiller-u. 5/a. A nyereményt egy Viktória 
aprító- és passzírozógépet, Kiss Ernő és 
Társa háztartási szaküzlete, Erizsébet-körút 
13. szállítja és küldi el a nyertesnek. 

A másiik nyertes özv. Péterf fy Sándorné, 
(Románia) egy könyvet nyert , amit is címére 
el fogunk küldeni. 

^Pla^ùÂa uecptjc 

Halkocsonya. A halat elkészítjük ha-
lászlének, aœzal a különbséggel, hogy ke-
vesebb vizet teszünk hozzá. Esetleg ha-
lászlé maradékából is csinálhatjuk. A 
haldarabokat kiszedjük a léből és mély 
tálba rakjuk. A levét asztalkendőn át-
szűrjük és 3—4 gelatine-lappal (a lé 
mennyiségétől függ) néhány percig 
forrni hagyjuk. Ráöntjük a haldarabok-
ra és hideg helyre, nyáron jégre téve 
3—i óra alatt megalszik. 

ICojccsú i/ouatatt 

rugalmasságát megőrizheti, illetve visszaszerezheti,ha a 

Hunyadi János természetes gyógysót 
használja és háztartásában állandóan kéznél 
tartja. A Hunyadi János gyógysó az eredeti 
forrásvíz lepárlásából származik. E forrássó 
nemcsak a legkiválóbb hashajtó, hanem a vér-
keringés, az epe, vese és máj betegségeinek 
egész sorában használható rendszeres, ivó-
kúrára orvosi előirá« szerint. Ily ivókúra fel-
frissíti a szervezetet, eltávolítja belőle a káros 
nedveket, megszünteti az arcbőr ebből kelet-
kezett tisztátlanságait stb., fogyókúrára kivá-
lóan alkalmas. Kérdezze meg orvosát! Kérjen 
a gyógyszertárakban, drogériákban, Illatszer-
tárakban, ásványvizet árusító üzletekben kife-
jezetten »Hunyadi János« forrássót! Ismertetőt 
kívánatra díjtalanul küld a forrástulajdonos, 

SAXLEHNER ANDRAS, BUDAPEST, 
VI., ANDRASSY-UT 3. 

HETI ÉTLAP 
I. összeállí totta: Keve Lajoené, Budapest. 

HÉTFŐ. Ebéd: Köménymagasleves, tök-
főzelék, disznósült, : gyümölcs. Vacsora: 
Gombás-rizs, tapiró sütemléiny, gyümölcs. 

KEDD. Ebéd; Burgonyái eves, lucskos-
káposzta csülökkel, griz-koch. Vacsora: 
Burg oln y a papr ikásan virslivel, «sírban 
sült pirítós, gyümölcs. 

SZERDA. Ebéd: Gulyásleves, túrósme-
télt, kukorica. Vacsora: Köménymagos, 
vagy petrezselymes burgonya, aludt tej, 
sajt , va j . 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Rántottleves bur-
gonya-gombdceal, párizsi-szelet, vegyes 
salátával, almáspite. Vacsora: Olasz rán-
totta, gyümölcs. 

PÉNTEK. Ebéd: Rántottleves metélttel, 
lerakott burgonya , gyümölcs. Vacsora: 
Pofézli reszelt aajttal, dinnye. 

SZOMBAT. Ebéd: Aprólékleves, (kelká-
poszta sült szalonnávial, palacsinta, kuko-
rica. Vacsora: Borjúpörkölt , gyümölcs. 

VASARNAP. Ebéd: Húsleves grízgalus-
kával, lerakott zöldbab, libasült befőttel, 
diókrémtorto, feketekávé. Vacsora: Fasí-
rozott makarónival , sajt , gyümölcs. 

POFÉZLI ELKÉSZÍTÉSE: 
Fr iss zsemlyét vékony ka r iká ra vágunk, 

tejben jól megforga t juk , egy-két pilla-
na t ra bent is tegyjuk, azután reszelt sajt-
tal bőven meghint jük , lisztbe már t juk , 
felvert és megsózott tojásban megforgat-
juk és vajban, vagy zsírban kisüt jük. Tá-
laláskor újnai .reszelt sajtot hintünk rá. 
Frissen tálal juk. Ugyanezt elkészíthetjük 
fahéj ja l édesen, sa j t helyett. 

II . összeállította: özv. Péterffy Sándorné. 
VASARNAP. Ebéd: (Libaaprólékleves 

rizzsel, tojással , citromnual. F ia ta l , idei 
libasült piros káposztával . Alma pongyolá-
ban. Vacsora: Hideg sült délről, töltött-
tojás, gyümölcs. 

HÉTFŐ. Ebéd: jKarfiolleves, gombás 
borjúsült tejfelesen, talkedli h a riadok Ízzel. 
Vacsora: Sonkáspudding, gyümölcs. 

KEDD. Ebéd: l ebbencs leves zöldség-
gel, bécsiszelet, zöldborsó és va jas 
krumpli körítéssel, kovászos uiborka, cse-
resznyés- vagy meggyesrétes. Vacsora: 
Töltött piaprika, friss alma-kompót. 

SZERDA. Ebéd: Vegyes zöldségleves, 
töltött lucskos káposzta, tejfelesen, para-
dicsornosan, a lmafánk. Vacsora: Natur-
szelet, uborkasia'láta, párolt rizs, sajt , gyü-
mölcs. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Csirkeraguleves, 
csi.Tkepapri'kás nokkedlivel, kovászos 
uborkával , omlette fogyasztott tejsodóval. 
Vacsora: Szerbgulyás sült ecetes papri-
kával , ap ró tészta, gyümölcs. 

PÉNTEK. Ebéd: Fr iss zöldbableves, 
egész'be beleütött tojással, palacsinta ba-
racklekvárra l töltve. Vacsora: Bántot ta 
öntött salátával, saj t , gyümölcs. 

SZOMBAT. Ebéd: Paradicsomleves csi-
petkével, marhabéiszin egészben sütve, 
szalmakrumpli és vajas zöldbabbal, ka r -
fiolsalátávtal, r ízsfelfújt . Vacsora: Töltött 
tök. apró tészta, gyümölcs. 
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A SZERKESZTŐK ÜZENETEI 
f a d t a s ltoct padára 

Essl. D. Ne is tessék be-
kurdeuiT Éppen azért, mert 
állandó olvasója lapunknak, 
láthatja, hogy a téma nem 
nekünk való. Szíves üdvözle-
tét átadtam a szerkesztőség 
tagjainak és ők szívből vi-
szonozzák. — Nyár. Egy ha-

lom vers. Dámon útjában. Ki látott engem? 
Válaszát. Csak ha a szerzők nagyon kíván-
ják, csiak lakikor adoma át e kéziratokat rovat-
vezetőnknek. De, last hiszem, jó tanácsot 
adok, ha azt irom, hogy — ne kívánják I — 
Tára. A levelet szerkesztőségünkbe is beküld-
heti. — Iliane. ö n igy kezdi a levelét: »Nézze 
kedves szerkesztő babai« Hát máir nem is 
nézem! Ez nem lehet komoly dolog. — Ka-
land. ön a mondat közepén ihásznál nagy 
betűt. Erről kellene elöször leszokni és csak 
azután tessék elkezdeni verseket irni. — Tu-
dom, hogy visszahívsz! . . . Ez a dal iúgy szó-
lott: »Ha büszke gőgöd szerelmem legyőzte 
— tudom, hogy visszahívsz majd engemet!« 
Ezt ön valószínűleg nem tudja, mert a dal 
igen régi. De a jelige után ez az idézet: 
kézenfekvő. Csak némi változtatással. Ír juk 
így: »Ha büszke gögöm szerelmed legyőzte 
— tudom stb.« ön legalább Így gondolja. De 
nincs Így. Az 1893-ik é<vben, amiikosr ez a diil 
új volt, lehetett ennyire büszkének lenni. Ma 
nem, még alkkor sem, ha bizonyosan tudja, 
hogy — visszahívja az illető! — Egy mon-
dat. Tessélk: »Semmi sem választja el úgy az 
embereket, mint az ész. Es senki «em köti 
őket úgy, mint a sziv.« Ez aztán 'eléggé ál-
talános! — B. Oy., Gyöngyös. Ezt a fogadást 
én nem tudom eldönteni, de, azt hiszem, 
senki sem tudja száz százalékig eldönteni e 
világon. Barát juknak van igaza, amikor azt 
proponálta: »Vissza az egész!« — Harmónia. 
Az ilyen levelek, amelyek azt bizonyítják, 
hogy munkám nem volt hiába, hogy nem 
hiába írok, üzenek. Az ilyen levelek a leg-
nagyobb örömöt jelentik. Egyúttal bizonyos 
elégtételt is jelentenek a számomra. Mert bi-
zony sokszor érkezik hozzám a fölényes kri-
t ikának egy-egy megjegyzése: minek az 
egész? Én tudom és csak én egyedül talán, 
aki már anmyi levélre válaszoltam és 'annyi 
szeretetet, hálát és megértést tapasztaltam, 
hogy bizony »jó az öreg a háznál«, bizony jó, 
ha vtalaklvel megbeszélhetjük néha a dolgain-
kat. Kedves leveliét mégegyszer nagyon hálá-
san köszönöm. — Debrecen. F. K. Én nem 
akarom önt lebeszélni arról, hogy bekiildje a 
regényt, de mindenesetre fogadjon meg két 
dolgot. Először csak akkor kü'di be, ht* a 
lelke mélyén is meg van győződve, hogy 
egészen elsőrangú regényt irt. Másodszor, 
hogy nem küldi be nz eredeti példányt, ha-
nem másodpéldányt mindenesetre. — Boldog-
talan asszony. Én ezt a levelet, ezeket a pa-
naszokat megkaptam már jó egynéhányszor. 
Mindig az volt az érzésem, hogy w> hiba nem 
a házasság keretén belül Tan. Hogy jóval 
előbb kezdődött. ön . asszonyom, boldog 
leánykorában, mint aranyi más boldotr if jú 
leány, az álmok lovagját várta1, fis jött he-
lyébe egy rendes, szürke ember. Én más ál-
lásponton vagyok, mint ön: a szürkeség az én 
szememben nem kivetnivaló tulajdonság. A 
szürkeség: dicséret! Ma, ezekben a nehéz, 
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nyugtalan időkben nem (a- kifelé csillogó, fe-
zőilködő föltűnő embereké az Élet pálmája 
hanem a szürkéké, a dolgozóké, a nehéz ter-
het biztos vállakon cipelöké. Nem tudok te-
llát egyebet mondani önnek, tmint azt, hogy 
ne kicsinyelje, ne nézze l e ezt ia> saüikesié-
get, hanem becsülje meg. A trubadúrokról, a 
Bayard lovagokról legföljebb olvasson az em-
ber vagy nézzen meg szép filmeket, de a 
házasságba a munkát, a megéortést, az életké-
pességet keressük és azt becsüljük meg első-
sorban, imég ha unalmas is. Mert ezt az unal-
mat is »jószándék vezeti« és eat m unalmiat 
a szeretet és a munka fáradsága magasztaljál 
— Többeknek. Engedelmet kérek mélyen tisz-
telt levélíróimtól, hogy .a válaszaim nagy része 
némi késedelmet szenved. Az ok: kétheti pi-
henés, amely alatt ledolgoztam levélbeli ked-
ves restanciáimat, amit magtainmaj vittem (eb-
ben a számban foglaltatnak az utolsó vála-
szok), de mtolatt távol voltam, azalatt a leve-
lek olyan tömege halmozódott föl, hogy örül-
tem is, de meg Ls ijedtem, örültem, mert eb-
ből a nagyszámú levélérkezésből a rovatom 
Lránti változatlan érdeklődés jelét látom, de 
meg is ijedtem: hogyan fogok én ezúttal erre 
a sok levélre idejében válaszolni? Így hát 
ezúton kérek levélíróimtól egy kis türelmet 
és elnézést, igyekezmi fogok lehetőleg mielőbb 
minden kérésnek, kívánságnak, minden prob-
lémánlak eleget tenni. — Keresztrejtvény. 
Persze, hogy igénybe lehet venni »segédköny-
veket«. Tudtommal van is már olyan munka, 
amely direkt a keresztrejtvények által föl-
merült szavakra igyekszik választ adni, bár 
meggyőződésem, hogy gyakmim elő fog for-
dulni, miszerint éppen a kérdezett, a keresett 
szó nem foglaltatik a »szakmunkában«. Egy 
jó lexikon a legjobb. Mulatva tanul és 
okulva szómkozik az 'ember. — »U11é a Liget-
ben! . . . « Kedves az ön visszaemlékezése, de 
az ilyen Írásokkal bőven el vagyunk látva és 
csak nemrég látott napvilágot lapunkban egy 
cikk a Városliget egykori szépségeiről. Az 
írásmű stílusát, kerekded formáját illetően 
készséggel megállapíthat oon egyébként, hogy: 
ízléses és ügyes munka. — R. T. Marianna, 
Wien. Lehetetlen tanácsot adni. »Beszélgetni« 
lehet a dologról, de itten a tanácsadás súlyos 
felelősség, végzetes felelősség lehet. Tehát: 
beszélgessünk! Állapítsuk ímeg mindenekelőtt 
hogy ön módfelett intelligens, önmagának kér-
déseket föladó és választ adó, igyekvő, since-
rizáló, kutató lélek. Azt hiszem, itt a dolog 
magva, ez az a lényeg, amelynek folytán 
élete elhatározó lépése fölött aggodalmai van-
nak. Ez ia' tusakodás — elismerem — ellent-
mond egy lángoló szerelemnek, de teljesen 
akceptálom azt a megállapítását, hogy: »sok 
minden vonzza« az illetőhöz. Elsősorban, úgy 
vélem, azért, mert ön az erősebb fél, ön a 
határozottabb (el kell választani az életre való 
határozottságot az intelligens meditálás okozta 
határozatlanságtól), ön az erősebb, ön az oko-
sabb I Már most, hogy RZ ellentétek vonzzák-e 
vagy taszitják-e egymást, ez teljesen indivl 
duális. Az ön egész érzésében, gerjedelmében 
haragjában, gyöngédségében van valami — 
anyás! Ami nem baj . ami természetes, ami 

könnyen lehet komoly bázis. Gondolkozzék 
ezen a megállapításomon és gondolatainak 
esetleg: elhatározásának eredményét közölje 
velem. Igen érdekel az ön dolga és nagyon 
őrülnék, ha mielőbb kapnék kimerítő értesí-
tést öntől. 



SZÍNHÁZ. Érdeklődő. Je-
lenlegi címe: Karlstiad. Hoteli-
Imperial. — Csendet Élet. A 
sainliázhia járás, a zene szere-
tete nem csak szórakozás, ha-
nem, kultúrsz<iLk,&églet. Ezért 
inem meg szólás, hanem dicséret 
jár. Szedő Miklós Budapestet] 
született. Az István, úti gimná-
ziumban végzett. Énekelni Pes-
ten és Bécsben tanult. Cime: 
A ndrása y út 29. — A. E. Vár-
fok-u. 6. Előzetes levéJbenll be-
jelentés szükséges-. Pesten lesz. 
— E. M. Címük Wasserleon-
burg, megszólításuk: Your Ro-
yal Highness, 

FILM. »Longing.« Leveléből 
látszilk, hogy teljesen tájéko-
zatlan. A témáról órák hosszat 
lehetne dis-kuráilmi. Keressen fel 
egyik «zerdia vagy csütörtök 
délelőtt. — O. Erzsébet. Állan-
dóan filmezik, így hát idéin 
nem igen j ölheti »Európáiba. Tény-
leg egyike a legnagyobb ská-
lájú f ilirmin észm ök ne k. — Pá-
ger rajongó. Az »Okos mamá«-
foan játszottak házaspárt. — 
Perthes. Az életkorokat nem 
tartjuk nyilván. A másik 
sorra ikerül. — »Kinek írjak?« Vadnait valóban 
sokat foglalkoztatják és indokoltan, mert min-
den filmje nagy publikumsiker. 

K É Z I R A T O K . »Utópista.« Hangzatos, saép 
mondatok, csak éppen összefüggés nincs közöt-
tük. — J. Zsuzsi. Sokat 'ke.ll még olvasnia és 
tanulnia, hogy jobhat írjon. — K. Klára. 
S zármyp rób álk oz á s. — »Liliom.« Nem jobb és 
nem rosszabb az előbbieknél. — P. K. Béla: 
Jó gondolat, kerek mese. dc még csak iro-
dalmi kísérlet. — H. Julianna. Sok igyekezet-
ről tanúskodnak. — F. Cs. Margit. A fordítások 

Károlyi Sárika 
kerrel fellépett 

.rrdek te lenek. — T. Erzsébet, 
K.-puszta. Kelllemeshangú, jól-
fésült írások. Átlagon felüliek. 
— H. Böske. Kedves, népdal 
hangulatú írások. Szívesen ol-
vastuk őiket. 

KONYHA. Bekáry Hu-
bertné. Reméljük, megkapta. — 
Mariska asszony. Szilvás rétes 
ltoésziitése a következő: Vékony 
rétestésztát készítünk. EIÖTO jó 
becukrozott és kimagozott szil-
vával megtöltjük, darált diót 
szórunk rá, morzsa helyett és 
fahéjas cukorral bőven meg-
szórva összesodorjuk. Az össze-
sodort rétes tetejét bőven meg-
kenjük zsírral és szép pirosra 
megsütjük. — Balatoni előfi-
zető. Savanyú vadlúdleves jobb 
és ezt próbálja fkészíteni. A 
feldaraholt, megmosott vadludat 
két nagy fej kockára vágott 
hagymáival és bőven iptrított 
szalonnával pároljuk. Késhegy-
nyi pirospaprikát, kevés törött 
borsot és «ót adunk bele ás fel-
eresztjük hús- vagy csomtlével. 
Két c i t T o m levét csavarja bele 
és nagyon puhára pácolja. Tá-
lalás előtt bőven töltsön rá tej-

felt. — Kardosnó, Debrecen. Nem sziabad le-
kötnie az ecetesuborkát viagy paprikát mind-
járt, legalább 1—2 napig nyitva kell tartani 
és az ecetes kevenékkel feltölteni, mert ha 
megfigyelte, berakás után másnap nagyon le-
apad az ecet róla. 

KOZMETIKA. Csunyabőrü. A mitesszer a 
teint legriasztóbb és legueLezebben kipusztít-
ható ellensége, mely az larcbört idővel teljesen 
porózussá teszi, amelynek megszüntetéséhez 
nem pár hónap, Ihanem sok évnek türelmes és 
-endszeres bőrápolása szükséges. 

Siófokon si-
a Kaszinóban 

(Foto Werk) 

A s ß r ß & m ß t i i j 

Háziorvosom tanácsára az 
Önök T h i o s e p t-s z a p p a n á t 
használom e g y arckiütés e l l en , 
amely már három hónap óta 
kínoz Az eredmény m e s é s . 
Ötször borítottam be a szappan 
habjával é s mintha elfújták 
volna a kiütést . 

Kiváló t isztelettel 

• H. 13. 
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Diszpäma 

Díszpárna. Alapja négy részből van 
összevarrva. Anyaga lehet selyem 
vagy szövet, hímzése az alapanyag-
nak megfelelően ugyancsak selyem 
vagy pamutfonál. 

Horgolt terítő. Mérete 
151 >151 lyuksor, azaz 
hét miliméteres lyukak-
kal 106X106, három mili-
méteresekkel 45X45 cm. 
Horgolásához Mez per-
lét használjunk. Recében 
is megcsinálható- Leszá-
moló mintalapja 720-as 
rendelőszámmal 90 fil-
lérért kapható a Szín-
házi Élet Boltban (Er-
zsébet-körút 7.) Postai 
rendelésnél belföldről 12, 
külföldről 20 fillér por-
tóköltség előzetes bekül-
dését is kérjük. Kapható 
még : Jugoszláviában» 
Putnik hirlaposztályánál. 
Ára 10.— dinár. Romá-
niában, Journal Import-, 
nál. Ára 30 leu- Postai 

rendelésnél Jugoszláviában 1.50 di-
nár, Romániában 15 leu portóköltség 
előzetes beküldését is kérjük. Az 
összegek postabélyegekben is beküld-
hetők. 

90 Horgolt terítő 



S E L Y E M F E N Y U 
F I L E T F O N A L 

Kombiné és hálóing 

Kombiné és hálóing-. Három rendkí-
vül szép darab világoskék, rózsaszín 
vagy halványzöld krepdesinből elütő 
színű csipkével, hímzéssel és kevés apli-
kációvál. A kék vagy zöldet krém vagy 
ekrü, a rózsaszínt felhér csipkével kom-
binálhatjuk. 

MEZ 

91 



Kis receterítő. Mérete 87X87 szetm. 
Anyaga selyemfényű Liana filéfonál. 
Horkolásban is készíthető. Felhasznál-
hatjuk asztalközépnek, tálcakendőinek, 

éjjeliszekrénytakaróniak stb. A képen 
könnyen felismerhető kerek forma kü-
lön is kidőlgoEiható, külön mintalapja nem 
kapható. Arnberg József 

Urlleányokés úriasszonyok m e g t a n u l h a t n a k A 7 n h o o t u n r r n o t 
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(10. folytatás.) 
A király mindent elkövet, hogy elviselhetővé tegye Wallis fogságát. 

A közeledő tél dacára tavaszt varázsol köré. A cumberland-terrace-i la-
kásban a királyi kertek legszebb virágai hirdetik, hogy a ház úrnőjét 
imádja valaki. S ami nemi nyílik Fort Belvedere melegházaiban: mimóza, 
orchidea, az a Riviéráról érkezik repülőgépen. 

De a mesebeli királylány is megrúnja a tündérikertet, melyből nem 
szabad kimozdulnia. Hát még Wallis, aki amerikai nő létére oly szaba-
don repkedett imindig, mint a madár! Edward tudja ezt s igyekszik szó-
rakoztatni. Egy alkalommal, mikor a nyomorgó bányavidékre utazik, az 
egyik színház udvari páholyát Wallis rendelkezésére bocsátja. Az előadás 
rég megkezdődött, mikor Wallis halkan suhan ia páholyba. A háttérben 
helyezkedik el, hogy ne lássák a nézőtérről. Egyszerre nyílik a páholy-
ajtó, egy másodpercig nyitva marad, majd ismét becsukódik, a királyi 
család két tagja érkezett, de mikor látják, hogy a páholyban már ül »va-
laki« — eltávoznak, öt perc múlva Wallis is kilép a színházból. Meg-
sápadt, lefogyott, megnyúlt ezekben a hónapokban. Ibolyakék szemei lá-
zasan ragyognak. Edward aggódva néz rá. Még a fényképeken is — melyek 
ebben az időben készültek — aggódó gyöngéden nézi Wallist. Szeretné 
szórakoztatni, átsegíteni a keserves télen. Tavaszig, mikor Wallis válását 
kimondják. A St. James-palotában egyik estélyt a másik után rendezi 

Q 
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Edward « Wallisnak valamennyin részt kell vennie. De a vendégek udva-
rias maszkjai mögül ellenségesebb '.pillantások villannak felé. Most már 
Baldwin miniszterelnök is gyanút fogott. A pletykának — melyben nem 
hitt eddig — úgy látszik, komoly alapja van, különben nem hívna meg 
a király egy válófélben lévő amerikai nőt a leghivatalosabb dinékre is. 

December helye+t november elején visszatér szabadságáról Baldwin s 
a levelek százai fogadják. A dominiumok aggódnak. Megriasztotta őket 
Mister Hearst, az amerikai ujságkirály, aki Wallis válásával kapcsolat-
ban valamennyi laipíjában megiratta, hogy őfelsége az angol király a ko-
ronázás után — nyolc ihónap múlva' — feleségül veszi Wallis Simpsont. 

Ilyen vakmerő kijelentés nem hangzott el eddig. 
»őfelsége úgy véli, rossz szolgálatot tenne Angliának, ha európai há-

zasságot kötne — folytatják a Hearst-lapok. — Ma súlyos gondokkal küzd 
minden ország. Házasságával tehát Edward jövendőbeli felesége hazájá-
nak minden baját Angliára hárítaná. Anglia és Amerika barátsága vi-
szont biztosítja a jövő békéjét s a király házassága még közelebb hozná 
egymáshoz a világ két legnagyobb angolul-beszélő területét.« 

Mister Hearst harminc millió olvasója szentül meg van győződve 
arról, hogy ia cikkek a király egyenes kívánságára írattak. Hogy is merne 
különben ilyen fontos nyilatkozatokat tenni Hearst?! 

Ettől a perctg^ kezdve nem alszik többé Baldwin miniszterelnök! 
De Wallis sem alszik. Amerikai létére tisztában van ázzál, hogy a 

híres hazai »publicity« egyik napról a másikra világsztárt csinál ugyan 
az emberből, de ugyanilyen gyorsan porba is dönti bálványait. 

Mint oly sokan, ő is emlékszik Edward második amerikai út jára . 
Arra az útra, melyen a sajtó »kikezdte«. 

Megsúgta-e női ösztöne, hogy a bomba, melyet akkor helyeztek el 
honfitársai, most fog robbanni? A kanóc már ég is. A pletyka, mely nem 
tud betelni a londoni idillel, úgy éleszti, mint olaj a tüzet. 

t>Cobolybunda Mrs. Simpsonnak«. hirdeti címlapján az egyik chicagói 
újság és hosszú cikkben számol be arról a cobolycsodáról, melyet Revil-
lon párizsi bundakirály készít Wallisnak. 

»Tizenöt éve bosszantja az angolokat, hogy Edward nem szerelmes, — 
í r ja Wallis szülővárosának veaeitő ú j ság ja — most végre beleszeretett valar 
kibe, miért bosszankodnak hát tovább az angolok?« 

»Yenki-nő a Westminster Abbeyban — újjong az Evening News — 
Edward király a hercegnők mellett utal ki páholyt Wallisnak a koroná-
zási szertartásra.« 

Nem csoda ugyebár, hogy a sajtó mellett felfigyelt Wallisra a film 
is. Cumberland Terrace 16. alá egy szép napon becsönget a sürgönyki-
hordó .. »megbízásom van, hogy önnek szerződést a jánl jak az Universal 
Pictures nevéoen« — sürgönyzi a filmvállalat megbízottja. S az ember 
szinte látja, hogyan ülnek össze Hollywoodban az universal filmkirályok, 
hogyan határozzák el sűrű szivarfüstben, hogy »lekötik« Mrs. Simpsont. 

A világ legérdekesebb asszonya Universal-sztár lesz! Oh boy, hogy 
pukkadnak majd a többi filmvállalatok! A nagy fejedelmek nem hisznek 
fülüknek, szemüknek, mikor ajánlatukra nem jön válasz. Hová lesz a 
világ, ha az Universal szerződését nem fogadja el egy válófélben lévő 
amerikai nő? 

Ezidőtájt Ernest Simpsonnál is jelentkezik egy diszkrét fiatalember. 
Simpson a klubjában él, teljes visszavonultságban. Gyanakodva fogadja 
a látogatót. Joggal! A fiatalember egy amerikai újságkiadó nevében fél-
millió dollárt a jánl Simpsonnak, ha válópere tárjgyalasait áttéteti New-
Yorkba. (Amerikai állampolgár létére joga van enhez.) 

A fiatalembernek, aki gondos eleganciával volt öltözve, mikor Simp-
sonlhoz belépett, néhány perc múlva, mikor kirepült — fülén volt a nyak-
kendője, hiányzott a kalapja. . 

A jó amerikaiakat e keserves tapasztalat nem kedvetlenítette el, sót 
felélénkítette harci kedvüket. Körülnéztek s eszükbe jutott, hogy i t t élnek 
Amerikában Bariették, Wallis közeli rokonai. De Barrett tábornok fiát, 
Basil Gordont, Wallis első szerelmét nem merte megkörnyékezni senki. 
Basil Gordon markos legény, kitűnő sportember. Egyik nővére azonban 
írónő. Öt bizonyára csábítja majd a publicitás, melyet a Wallisról szóló 
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részletek hozhatnak. De Barrett tábornok leánya nem (hiába katonalány. 
Harciasan utasít vissza minden közeledést, minden ajánlatot. Csak annyit 
árul el, — üldözői bosszantására — hogy nála van Wallis leánykori 
naplója. 

Wallis naplója! A szenzációéhes amerikai lapok úgy sóvárognak 
utána, mint Tantalusz és Sziszifusz ételre-italra . . . 

Wallis naplója! . . . Tudja-e Miss Barrett, micsoda kincs van birto-
kában ? Tudj'a-e, hogy a kopottfedelü könyvecske majdnem annyit »ér«, 
mint Wallis híres gyémánt-nyaklánca?! 

Hogyne tudná Barrett tábornok lánya! Nem azért amerikai nő, hogy 
ne legyen- tisztában az értékek relativitásával! Tud mindent, de épp 
ezért bölcsen egy bank páncélszekrényébe helyezi a könyvecskét, mely-
nek első oldalára bizonytalan kislány írással ezt pingálta valaha Wal-
lis: »My Diary«. 

% 
Mindezek közben az angol király szorgalmasan teljesíti kötelességeit. 

Megnyitja a parlamentet, flottaparádén vesz részt, hajót keresztel, árva-
liázat avat — tanulmányozza a koronázás részleteit. 

November elején vadászatot rendez Fort Belvedereben, élvezi az őszt, 
mely gyengéden búcsúzik Angliától: aranyló napsugárral, enylhe alko-
nyatokkal. 

E szép őszi napok egyikén Baldwin miniszterelnök jelenti be látoga-
tását. A látogatás nem hivatalos. Baldwin a szomszédban week-endezik. 
De alig pillantja meg a király miniszterelnökét, érzi, miről lesz szó. 

Másfél óráig tart a beszélgetés, melynek folyamán egyszer se hang-
zik el Walliis neve, noha róla van szó. Csakis róla. De Baldwin nem em-
líti őt. A monarchiát említi, mely az első négy György király alatt las-
san, de biztosan haladt a népszerűtlenség lejtőjén. De nélhány generáció 
óta régi fényében ragyog megint. Ezt a fényt Edward dédanyjának: a 
nagy Viktóriának köszönheti, nagyapjának, VII. Edwardnak, apjának, 
V. Györgynek, e kifogástalan életű uralkodóknak, kiket sohase kezdett 
ki a kritika (a vidám VII. Edward szerelmei sohase haladták meg a ka-
landok Ihatárát s Anglia elnézően mosolygott rajtuk). VIII. Edward meg 

®a töké le tes í te t t O D O L j e l z é s e , m e l y n e k fer-
tő t l en í tő h a t á s á t n a g y m é r t é k b e n f o k o z t u k . 
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népszerűbb, mint ősei voltak. Rajong érte az ország. Nagy csalódást 
okozna, ha . . . 

Baldwin egyenesen Londonba hajt Mary királynéhoz a Marlborough-
Houseba. A királyné, aki életében sohasem volt meg beteg, most gyengél-
kedik. Makacs álmatlanságban szenved. Másnap Edward is meglátogatja 
édesanyját s a Marlborough-House lámpái, melyek máskor pontban tizen-
egykor kialszanak, soká világítanak az éjszakában. 

Edward a királyné kedvence. Bár Mary sohase tett kivételt gyerme-
kei között, mindenki látta, hogy ragyog a szeme, ha Edwardra néz. De 
ezen nem csodálkozik senki. Az angyali kisfiú, az elragadó mosolyú fia-
talember, a karcsú, szőke fiatal király mesebeli hercegnek hatott mindig, 
magas, szőke, igazi-angol testvérei mellett. 

Edward Mary királyné egyetlen gyengéje. Raj ta kívül csak erőssége-
ket ismer ez a kiváló asszony, akit talán kissé szigorúvá is tett a köte-
lességtudás. 

— Now May! — nyugtatta mosolyogva férje, György király, aki oly 
szelíd volt, olyan elnéző, mint egy keleti bölcs' . . Now May! — ismételte, 
ha erről vagy arról az angol válásról elítélően nyilatkozott a királyné. . . 

Mit érezhetett szegény, mikor kedvenc fia halálosan beleszeretett egy 
elvált asszonyba, egy kétszer-elvált amerikai nőbe? 

Mary királyné leghűségesebb tanácsadója mindenkor a canterbury-i 
érsek volt. Születésük óta ismerte a királyi hercegeket. Nem csoda, hogy 
a királyné hozzá fordult bajában. Hátha az ő szava, a2Í anglikán egyház 
szava meggyőzi Edwardot. A canterbury-i érsek, aki elefántcsontszínű 
kezeivel, hófehér arcával, olyan, mint egy Holbein-kép, halkan beszél 
Edwarddal. Akár Baldwin, ő se említ nevet. Csak annyit mond, hogy az 
anglikán vallás nem- ismeri el azt a házasságot, melyet »elvált személy-
lyel« kötnek. Az anglikán vallás szemében nincs válás. Eszerint Wallis, 
aki most válik Simpsontól, ma is Spencerné s az is marad, amíg él — 
gondolja Edward, miközben hallgatja az érseket, kinek előkelő keze ide-
gesen dobol a karosszék támláján. 

— Szomorú lenne, hia Anglia királyának az egyház áldása nélkül kel-
lene házasságot kötni — mondja olyan halkan, Ihogy a király is 
alig hallja. 

* 
Wallis számára a pósta mindennap hoz névtelen leveleket. 
Vissza Amerikába! — áll az egyikben, melynek papírja halványlila, 

írása előkelő női írás. — Viasza Amerikába, mert ha iwrrj mész... ' 
Wallist most már örökké-vídám Bessie néni se tudja felvidítani. A 

cumberland-terracei kis palota fölött a készülő dráma felhői gomolyog-
n a k . . . Pedig mily boldog volt Wallis néhány hétig! Régi barátnője, Mrs. 
Raffrey látogatta meg. Az a Mrs. Raffrey, kinek new-yorki estélyén meg-
ismerkedett Simpsonnal, Mennyivel gondtalanabb volt akkor Wallis! A 
szürke kis Wallis, akit nem ismert senki, nem fenyegetett i senki. 

Mikor Mrs. Raffrey, a régi napok e kedves tanuja bejelentette, hogy 
Londonba jön, Wallis boldogan hívta meg. Doverig eléje sietett autón. 
Biztosra veszi, hogy az élénk kikötővárosban nem ismer rá senki. De 
téved! Mire a hajó beérkezik, mire Mrs. Raffrey kiszáll, olyan villogó-
szemű, fenyegető tömeg veszi körül őket, hogy o és barátnője futva me-
nekülnek Wallis autójába. 

— Bújjunk el — mondja Wallis és ahelyett, hogy az| ülésen helyez-
kednének el, az autó aljába kuporodnak. így még kalapjuk csücskét sem 
látják azok ia kíváncsiak, akik autón veszik üldözőbe őket. Wallis és ba-
rátnője jót nevetnek. Ügy nevetnek, mint hajdan iskoláslány-korukban. 

De a vidámság ideje elmúlt. November tizenhatodikán újabb audien-
ciára jelentkezik Baldwin Fort-Belvederében. Az országban nagy. az izga-
lom. A királynak (döntenie kell. Wallis mellett, vagy Wallis elíen. 

Az óriási kandallóban pattog a tűz. A király fel és alá jár a terem-
ben. Néha megáll az ablaknál. Kinéz. Odakint ólmos novemberi eső esik. 
Ilyen lenne a világ ezentúl, ilyen vigasztalan szürke lenne Wallis nél-
kül • . D e Edward nem hiszi, hogy a nép ellenezné házasságát. A nép 
mindig ragaszkodott hozzá, meg fogja érteni, hogy nem köthet politikai 
házasságot, ha Wallist seereti. Amihez joga van a legszegényebb alatt-
valónak: hogy mogválassza élettársát, ahhoz a királynak nincs joga? 

. . Nincs! — feleli Baldwin halkan és először említi az elkeseredett 
leveleket, melyeket a dominiumokból kapot t . . . Edward sápadtan hall-
gatja. Az öreg miniszter bánatosan nézi a király vergődését. 

Nem lehetne ezt a nagy szerelmet szép csendben, titokban tovább-
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élni?! — gondolja s mintha csak eltalálta volna gondolatait, Edward 
ezt feleli: 

— Nem! 
Ezt a szerelmet nem akarja titkolni, nem akart belőle »királyi-idillt« 

varázsolni, A huszadik században óliink, nem a tizennyolcadikban, a ki« 
rály-szerelmek századában s Wallis nem frivol rokokó-dáma, hanemf mo-
dern nő, őszinte, szabad, amerikai nő. A király nem alázhatja meg őt és 
magát, bujkálással, titkolódzással, másik kényszerházassággal. 

Csak azt tehetné, — s e gondolatra felragyog az area — ihogy felesé-
gül venné s lemondana arról, hogy királynő legyen, Wallis nereegnő 
lerine, à királyi család valamennyi tagja magasabb rangot viselne nala* 
Kizáratna a trónöröklés jogából. Gyermekeit se illetheti meg a trón soha... 

Baldwin csodálkozva nez a királyra. Mennyire szeretíheti Edward ezt 
az asszonyt, ha kedvéért ilyen megalázó áldozatokra képes, 

— Mit szól ehhez? — kérdi a királyi türelmetlenül, 
— Anglia nem ismer morganatikus házasságot — feleli Baldwin. — 

Az angol király felesége a törvény szerint királynő,,, 
Ha a király morganatikus házasságot akar kötni» ú.i törvényt kellene 

hozni. De Baldwin nem hiszi, — s ezt meg is mondja a királynak — hogy 
a parlament jóváhagyna ilyen törvényt. 

— Akkor hát mennem kell — feleli Edward,., 
Baldwin összerezzen. Először merül fel a lemondás gondolata. 
Másnap a király elküldi Baldwinnak a morganatikus házasságra vo-

natkozó törvény tervezetét. 
Baldwin megkérdezi, hogy a kabinet és a dominiumok miniszterelnö-

kei elé terjessze-e? 
— Igen! — feleli a király és tudja, hogy ez az első lépés azon az 

úton, amelyről nem fordulhat vissza többé. 
Sürgős ülésre hívják hát a minisztereket Londonba, Három kérdést 

terjeszt eléjük Baldwin. Az első kérdés így szól; Ajánlhatják-e a minisz-
terek Anglia királyának, hogy vegye feleségül Mrs, Simpsont és emelje 
királyi rangra? 

— Nem! .. felelik Anglia és a dominiumok miniszterei, Csak Írország 
szavaz a király házassága mellett. 

—- Köthet-e a király morganatikus házasságot? 
— Nem! —• felelik a miniszterek s a dominiumok képviselői. 
— Igen! — feleli Írország. 
— Mondjon-e le trónjáról a király, ha kitart a Simpsonnóval kötendő 

házasság mellett? 
— Mondjon le .. feleli a kabinet s valamennyi kolónia, 
— Maradjon! — mondja Irorxzág, melynek véleményét emberemléke-

zett óta először kérdezte meg Anglia, 
* 

Jellemző az angolok páratlan fegyelmezettségére, hogy (mindezekből 
egy árva szó sem hangzik el az újságokban. 

»Őfelsége a király, ma Mary királyné vendége volt.« 
»!A miniszterelnök un a hosszabb tárgyalást folytatott Fort B elvede* 

reben.« 
Ezek a rövid kis mondatok rejtik a drámát s a villanyossággal telt 

levegőben úgy folyik tovább az élet, mintha misem történt; volna. 
Végre december elsején kitör a viharj Ezen a napon Blunt püspök 

nyiltan kimondja a szószékről, hogy a királynak lehetnek személyes né-
zetei, de ha koronázásra kerül a sor, esakis birodalma nézeteit vallhatja 
s hogy ezt tehesse Isten kegyelmére van szüksége! — »He will need the 
grace of God.« 

Az emberek összerezzenek, mintha az ablakokon, az ajtókon vad szél 
süvített volna be! Mintha csak azért jött volna, hogy felkapja a püspök 
sziavait és vigye, vigye a nagyvilágba. Egész London, egész Anglia meg-
telik velük. Minden újság közli a Deszédet s a lapokat egyszeriben el-
árasztják a király és Wallis képei. Konstantinápolyi képek, rivierai képek, 
salzburgi képek. Edward es Wallis ßab szigeten. Kalap nélkül tenisz-
oipőben. Edward ós Wallis Kitzbühelben szvetterben, vállukon sídeszkák-
fcai. Edward és Wallis a biaritzi strandon. Űszórunában, fekete pápa-
szemmel. 

Edward és Wallis!,. . Mit érezhettek szegények, mikor a filléres napi-
lapok (hasábjairól rájuk rikított szerelmi regényük egy-egy felejthetetlen 
fejezete?! 

Talán az adott nekik erőt, hogy eszükbe jutott, mint nevettek egy-
másra, mikor a Dalmát partra léptek? 
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Milyen erősnek kellett lepni ennek az emléknek, hogy elbírjak a rosz-
szaló morajt, mely Cumberland-Terrace ós Fort Belvedere falain át is el-
jutott hozzájuk.1 ív . , 

De eljutott az ováció hangja js. A király mellett azonnal (hatalmas 
párt foglalt állást. A pártot Winston Churchill, Baldwin régi ellenfele 
vezette, 

— A királyt lemondásra kényszerítik! — rpennydörögte az Albert 
Hallban sokezer hallgató előtt. — Ne tűrjük ezt! 

Kitörő taps fogadta Churchill beszédét. 
— Éljen VIII. Edward .. kiáltották ezren ég ezren. De az utcán már 

a yorki hercegről beszélt a nép. A herceg szép, kedves feleségéről, két kis-
lányáról, akik közül Erzsébet az idősebbik lenne az angol trón váromá-
nyosa, ha . . . 

— Éljen a yorki herceg! —• kiáltották sokan s az élelmesek besiettek 
az áruiházakba s összevásárolták a csészéket, tányérokat, bögréket, sálo-
kat, zsebkendőket, melyeken VIII. Edward kepe latható. Fején koronával, 
vállán palásttal. 

A tárgyakat néhány napja hozták forgalomba s a koronázásra szán-
ták őket. De a krízis oly gyorsan jött, az izgalom akkora volt, hogy senki 
se talált időt visszavonásukra. így lett történelmi kuriózum a pennys 
tányérkákból, csészécskókből, 

* 
Miközbeji az Albert Hallban sokezer alattvalója éljenezte VIII. 

Edwardot, vörös autó száguldott a Windsor felé vezető országúton. Az út 
sötét volt. A kis kocsit verte az eső, kergette a szél. Végre feltűnt a távol-
ban Fort Belvedere. A feljárat előtt kiugrott a kocsiból Walljs. Kísérő 
nélkül jött. Maga vezette a kis autót. 

Arca úgy megnyúlt, szemei alatt olyan mély árnyékok ültek, hogy 
alig lelhetett ráismerni. Egy órát töltött a királynál. 

Mit beszélhettek, mit mondhattak egymásnak, senki se tudja. Egy óra 
múlva Wallis a kis kocsin e lrobogot t . Edward magára maradt, hogy 
válasszon Wallis Warfield és a királyság között, a szerelem ós a hatalom 
között, egy világ és egy világbirodalom között, 

Wallis késő éjjel ért haza, de nem feküdt le. Egész éjjel csomagolt. 
Másnap kona reggel felhívta barátait, Rogerséket, a Riviérán, aztán to-
vább csomagolt. Tudta, hogy ebbe a házba nem tér vissza többé-.. Dél 
felé egy kicsit lefeküdt aludni. Négy óra tájban Bessie néni rávette, hogy 
egyen valamit. Alkonyatkor nagy autó állt meg a ház előtt s a király 
szárnysegédje, lord Brownlow szállt ki belőle. Felszaladt a lépcsőn. Egy 
inas bőröndöket hozott le, odabent Wallis — aki már utazórulhát viselt — 
búcsúzott Bessie nénitől. Az ajtóban mégegyszer megfordult. Visszanézett 
a nagy szalónra, a szobákra, melyeknek ajtaja nyitva volt. Milyen boldog 
volt itten! $s milyen boldogtalan, Nincs a földön szerelem, amely ne 
hozna könnyet! ? 

Lord Bföwnlow halkan figyelmezett^ Wallist,f bogy intjwhü kell. 
A jpagy autón, a leszálló alkonyatban vágtatnak a tenger elé. Éjjel v$n 
mire hajóra szállnak. A francia Parton másik autó v^rja őket, 

Wallis távozása szerencsére my gyorsan történt, annyira titokban, ' 
hogy egyetjen ujjaágíró se les rá a kikotőpe. ö és lord Brownlow zavarta-
lannl folytatják útjukat. A télből lassan tavaszba érnek, a Riviera ta-
vaszába. Pálmák intenek feléjük, virágos bokrok s a távolban csillog a 
tenger. Cannes, végre Cannes! A Rogers-villa, mely befogadja és elrejti 
a világ elől a fáradt Wallist. 

Wallis december hatodikán éjjel robogott el Fort Belvedereből. Azóta 
mély csend borult a kastélyra. Mintha tudnák, hogy a király magányosan 
gyötrődik odabent, mintha azt akarnák, hogy csak magába nézzen — az 
angol ködök a falak köré telepednek. 

December kilencedikén este — mint egy varázsütésre — megélénkül 
Fort Belvedere. A király felvette a telefonkagylót. Egy óra múlva nagy 
autón Sir John Simon érkezik, majd Baldwin, majd a yorki herceg. Haj-
nalban a kenti herceg autója áll meg a kastély előtt. Egy óra múlva Bald-
win vissza8záguld Londonba. Fort Belvedereben szakadatlanul cseng a 
telefon. A király és öccsei félhatkor reggelihez ülnek, Edwardra nem lehe' 
ráismerni, úgy lefogyott egy hét alatt. 

E nap estéjén senki sem fekszik le Londonba, Az emberek az utoára 
sietnek. Futótűzként terjedt el Edward lemondásának híre. Azt mondják 
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elmegy. Elhagyja Angliát. Ugyanekkor egy canuesi újságot adogatnak 
kézról-kézre. 

»Az angol krízis megoldódott... 'kiáltja a lap első oldala — Mrs. Simp-
son lemond.« 

Percről-percre nő a bizonytalanság és az izgalom. A minisztériumok 
ablakai mind világosak, s nem elszanik a távoli dominiumok sem. 

Uj-Zeeland tanácskozásra hívja össze vezetőit, Ottawa minden órában 
felhívja Londont. Lyons, dominium! miniszterelnök magához a királyhoz 
fordul: Ausztrália nevében kéri, hogy ne mondjon le trónjáról. Legizga-
tottabb Írország, mely most már határozottan Simpson-párti... 

Ha akadtak, akik ezen az estén kételkedtek Edward lemondásában, 
másnap reggel megtudták mit hoz a jövő. Abból a sürgés-forgásból tud; 
ták, mely a yortkí Herceg lakóhelye a Piccadilly körül támadt. Egyik autó 
a másik után (hajtott a palota elé, hajnal óta virágokat, sürgönyöket hoz-
tak. Délfelé Mary királyné jelent meg. A tömeg hangos éljenzésben tört 
ki. mikor meglátta. De a királyné ez egyszer nem mosolygott. 

Délután háromnegyednégyre zsúfolásig megtelt a parlament. Min-
denki tudja miről lesz szó. Az újságírók, a nézők, a külföldi követek 
remegnek az izgalomtól. De a »Ház« — mi jellemzőbb aa angolokra? — 
szépen sorjában tárgyalja a napirenden lévő kérdéseket. Csak ezután kel 
fel helyéről Baldwin s a mély csendben bejelenti, hogy Fitzroy kapitány 
fel fogja olvasni őfelsége a király üzenetét. 

— »Hosszú, alapos megfontolás után elhatároztam, hogy lemondok a 
trónról...« 

így kezdődik a király üzenete s mire Fitzroy az utolsó szóihoz ér, sokan 
zokognak. 

Különösen a fiatalok siratják Edwardot. Különösen a romantikusok. 
—• Miiből fog élni szegény drága, ha megszűnik a civillista? — kérdik 

a legromantikusabbak, akik szeretnek búsulni s ezért az anyagiakra gon-
dolnak először. 

— Szegény Mary királyné! •— sóhajtják aa angol anyák s este ifiéi-
kilenckor, mikor ibúasiúvacsorára gyűlik a windsori Royal Lodgeban a 
királyi osalád, Maryre gondolnak valamennyien. A királynéra, aki hosszú 
bizonytalan időre elveszti fiát. 

Vacsora után Edward megöleli testvéreit, megcsókolja anyját. Ezután 
már csak hangját fogjáik hallani a rádión, mely féltízkor szólal meg» 

— Itt Windsor Castle — szól a bemondó — és elnémul a világ» 
Edward rádióbeszédét millióik hallgatják. Az Északi Sarktól Fokföldig, 

Japántól a Hebridákig a rádióra figyel mindenki s mindenki tudja, hogy 
a király búcsúzik.... Egy percig csend, aztán megszólal Edward, hangija... 
Olyan, mint az operált ibetegé, aki altatásból ébred. 

— »At long last — kezdi vontatottan. — Hosszú idő után végre beszél-
hetek...« s most elmondja, hogy a világ legsúlyosabb, legfelelősségtelje-
sefbb feladatát nem vállalja, ha nemi állhat mellette az a nő, akit szeret... 
— The woman I love — mondja W altosról s a nők, akik hallgatják felsóhaj-
tanak. Milyen szép a szerelem! Milyen jó, hogy win. Hogy halálsugaraik, 
öldöklő gázok, (gyilkos rakéták nem tudták elpusztítani s milyen különös 
ez, melyben az angol király megszólal és valamennyiünknek elmondja az 
ő nagy ibaját! 

Erezte-e ezt Edward is, mikor Windsor Castle lépcsőin utoljára sietett 
le, — ki tudja? Fekete autója gyorsan indult vele Portsmouth felé. 

A kilkötővároska csendes. Senki se sejti, hogy Edward innen indul el. 
Az utcák sötétek, kihaltak. Milyen, élet volt itt, hogy ujjongott a tömeg, 
mikor Edward Dél-Amerikába indult! Hiány éve is annak, hány éve?,. . 

Az autó lassít. A soi for fceTesi az utat. Nem ismeri a mellékkaput, 
amely mögött a hajó horgonyoz. Me® kell kérdeznie egy urat, aki kocsin 
halad mellettük, Ujablb sötét, kihalt utca, majd — mint a filmen — feltártul 
egy magas rácsos kapu. A kikötőbe értek, ahol Fisher admirális fogadja 
Edwardot, Vár a hajó, melyet — ibűbájos véletlen — Enchantress-ne;k 
»Büvölő«-nek hívnak, Néhány perc múlva indulnak. A volt király .. mert 
VIII. Edward már a múlté — magánosan áll a fedélzeten. Hosszú időre 
megy el. Bizonytalan időm Nézi a sötét partokat, Anglia partjait, melyek 
eltűnnek az éjszakában. 

1937 tavaszán óriási izgalom uralkodik Tours-városka köimyékén. Ki 
hitte volna, hogy Franciaországnak ez a jelentéktelen kis városa a világ 
érdeklődésének középpontjába jut valaiha? Ki hitte volna, hoigiy Párizs-
ból külön autóbuszjáratok hozzák az idegeneket Tourwba? Candé-kastély 



csak egy ugrásnyira van innen s Candéba, ahol Wallis tartózkodik, nem-
rég érkezett a volt angol király. 

Mint Rogersék Cannes-i villáját, Candét is ostrom alá vették a ripor-
terek. Vagyis csak vették volna, ha a király érkezése óta nem vontak volna 
rendőrkordont a kastély köré, Őrizni kellett a kis állomást is, ahová a 
király Ausztriából érkezett. A derék franciák számon tartják ugyanis 
Wallis privátügyeit 

— Ha a Simpson-válást április 28-án mondták ki, akkor május ele-
jén itt lesz a király — gondolták logikusan s az egész környék a szerel-
mesekkel készült sírni és nevetni s e célból a király érkezése napján min-
denki az indóházhoz vonult. 

Mekkora volt a derék franciák csalódottsága, mikor kiderült, hogy 
Wallis nem jött a király elé. Edwardot osak Mister Rogers fogadta' a 
pályaudvaron. , 

— Ah ces anglais! — mondta a vidék népe bosszúsan., de legjobban 
azok haragudtak, akik 10 frankot fiaettek, hogy a pályaudvar közelében 
lévő háztetőről nézhessék a megérkezést. v 

Szerencsére, a kastélyból vígan repkedtek világgtá a hírek! 
Az egész környék tuata például, mit ettek első déjeunéjükre a szerel-

mesek. Az egész környék értesült- arról a csodás rubiniról, melyet a király 
ajándékozott menyasszonyának! Minden nő tudta, hogy Wallis kelengyédé-
ben negyvenhat Sdhiaparelli-toalett szerepel. 

Tours tudott mindent! Tours előtt nem volt titok az sem, hogy a 
windsori heroetg évi jövedelme harminchétezer font, melyből évi húszezret 
Wallisra Íratott... 

Május tizenkettedükén, a koronázás napján annyi turista érkezett 
Párizsból Candé-kastély környékére, hogy meg kellett duplázni a kastélyt 
őrző detektívek száimát E nap reggelén a volt király ket órát golfozott, 
majd visszavonult a kastély könyvtárszobájába, ahol Mr. Rogers külön 
nagy rádiót szereltetett fel erre a napra. , 

Kezdettől végig, kora reggeltől estig «hallgatta a rádiót a király. Rajta 
kívül csak Wallis volt a szobában. 

Egymásra néztek-e, mikor a rádióban megkondultak a londoni haran-
gok, mikor eldördültek az ágyúk, mikor a király fejére tették a koronát! 
S ha egymásra néztek, vájjon mit gondoltak? Mit gondol egy asszony, 
akiért egy férfi ekkora áldozatot hozí 

* 
Esküvője ínaptját V. Györtgiy kiriály születésnapjának évfordulójára 

tűzte ki Edward. Minél jobban közeledett a dlátum: június harmadika, 
annál izgatottabb lett Tours és környéke. A fantaszták Mary királynő érke-
zéséről álmodoztak. Józanabb elemek megelégedtek a ken ti hercegek érke-
zésével is. Legjobban azonban az egyházi esküvő problémája izgatta a 
kedélyeket. Már-imár ú^y látszott, Anglia volt királya egyházi áldás nél-
kül fog megesküdni szive választottjával Egyetlen angiikáin pap se volt 
hajlandó összeadni Őket, mikor jelentkezett valaki. Egy istenhátamögötti 
angol falucska papja, Yardine atya telefonon felhívta Ediwardot. Azt 
mondta, egy hang súgja neki: menjen Franciaországba, eskesse meg sze-
relmével a volt királyt Egy hang küldi, agy hang vezényli, ha a windsori 
herceg is úgy.kívánja, útrakel. 

Edward meghatottan tette le a kagylót. íme a legszegényebb angol 
falvak egyikében akad valaki, ak! megesketi őt, a volt királyt. 

Az esküvőre Edward maga díszíti fel virággal a kastély egyik termét. 
Az oltárterítőt a monts-i templom adja kölcsön, a keresztet Tours városa, 
s Yardine atya összeesketi az anglikán egyház rituáléi szeríint Edwardot 
és Wallist 

Mire visszatér Angliába, megindult ellene a fegyelmi eljárás, de hívei 
— húszezer fontot gyűjtöttek össze Yardine atya számária. Ne kelljen nyo-
morognia, ha elveszti állását. 

* 
A windsori heroeg 6a felesége azóta boldogan járják a világot. Alig 

múlik el hét, hogy fel ne merülne fényképük valamelyik újságban. Arcuk-
ról csak úgy sugárzik a boldogság. 
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Fenyvesi Horczeg Jenő Tenyér , fetlamon BAU' 
Bellis a felesége Hajna Alic« Splra Gárdonyi I*jOT 

Juci, szobaleány Bodó loa 
(Szín: Polgári szoba, telefonnal, középen 
jobbról-balról ajtó. Színen Juci és Fenyvesi.) 

Fenyvesi (óráját tartja a kezében); £LaL-
Iiatlan! Már kileno óra is elmúlt. . . ha még 
tíz perci® nem jön a nagyságos asszony, 
eszünk! Er ti! Nem várok1 tovább! 

Juci: A vacsora máris egészen el van 
főve! 

Fenyvesi: Ilyet még nem is hallottam... 
egyszer akarok én elutazni, akkor a felesé-
gem miatt kénytelen vagyok lekésni.. . Es 
nem mondta, hogy hova megyî 

Juci: Egy szót se szólt! 
Fenyvesi: Ki volt Itt! 
Juci: Egész délután senki sem volt itt, 

csak a Tenyér úr valami auitósapkáért. •. 
ahogy a Tenyér úr elment, rögtön a1 nagy-
ságos asszony Is elment. , . 

Fenyvest: Terítsen! i 
Juci: Már terítve van! 
Fenyvesi: Akkor tálaljon! 
Juci: Igenis! 
Fenyvesi: Micsoda beszéd az... negyed 

tízkor ne legyen itthon egy asszonyt.... 
Különiben várjon, ne tálaljon! Még megné-
zem az öreg magyságáéknái, maga pedig 
telefonáljon a Berger doktor úrékhoz, hátha 
ott van! Hallatlan! Legalább telefonálna, 
vagy üzenne! (Dühösen el.) 

Juci (telefonál): Halié! Ott 1Ä-13-18? Ke-
zét csókolom! Itt Juci a Fenyvesi nagysá-
gos úréktól ! A nagyságos asszony nincs ott?», 
nem tudom.. . délután elment és még nem 
jött haza . . . igen . . . nem itudom... kézéi 
csókolom... (Csengetnek, ajtót nyit.) 

Tenyér (lihegve be): Jóesfót Jucifca.. . 
Mond jia drágám, nem jött haza a nagyságos 
asszonyi 

Juci: Nem! Éppen most érdeklődöm utá-
n a . . . a nagyságos úr már olyan ideges, 
hogy borzasztó.,. 

Tenyér:; Ajaj! 
Juci: Tenyér úr, nem tudja, hotgy hol 

van? 
Tenyér: Én tegnap kölcsönkértem egy 

autósapkát a főnök úrtól, mert ma le akar-
tam szaladni motorbiciiklivel Siófokra. Az 
embernek van egy motorbicikli j e . . . van 
egy kis nője, mit csináljon vasárnapi Hátra-
ülteti a nőt és elkezd puffogtatai . . . 

Juci: Jaj , én egyszer úgy szeretnék egy 
olyan motorbiciklin hátul ü ln i . . . az most 
olyan divatos. . . mondja Tenyér úr, szoba-
lánynak az nem Jól áll?... 

Tenyér: Sőt! Csak szobalánynak 411 jól! 
Juci: Csak az a baj, hogy nagyon kilát-

szik az embernek a lába,. . 
Tea-ér: Az baj? Hiszen csakis azért ül-

nek fel a nők, . . eléig az hozzá, hpgy ide-
jövök máma délután az autósapkáért,., 
or re azt mondja nekem a nagyságos asz-
szony, nézze Tenyér úr, vigyen ej: engem 
egy kicsit motorbioiklizná , , . Hát most hall-
gasson ide! Engem vár az én ki« nőm.. . 
meg vagyok vele állapodva, hogy három 
órára érte megyek.,. erre a nagyságos asz-
szony aizt akarja, hogy őt vigyem e l , , , 

Juci: Es maga mit mondott? 
Tenyér: Mit mondhat az ember a főnök 

feleségének? Tessék parancsolni,,, boldo-
gian... Nem igaz? 

Juci: Nahát! Ez nem volt szép magától! 
Tenyér: Hát mit csináljak? Mondjam, 

hogy nem és rúgassam ki magam? Aas em-
ber örül, ha van egy állása? 

Juci: A szegény barátnője meg egész dél-
után hiába várt, , , megérdemelné, hogy ott 
hagyja magát • . . 

Tenyér; Hát hagyjon ott! Nézze Jucik», 
még mindig jobb, ha az embernek nincs (ba-
rátnője, mintha nincs állása,.. Szóval, mit 
beszéljek sokat? Elindulok, a nagyságos 
asszony hátul, én elől, bekapcsolom a gázt, 
a gép rohan.., visszafelé jövet, azt mondja 
a nagyságos asszony, hogy siessünk, hogy 
itthon legyünk, mire a főnök úr hazajön. 

Juci; Az Istenért, mi történt? 
Tenyér: Várjo/i! Jövünk visszafelél Egy-

szer csak Érdnél hátranézek, hát megfagyott 
bennem a vér! 

Juci (ijedten): Jaj, ml történt a nagysá-
gos asszonnyal? 

Tenyér: Elvesztettem! 
Juci: Hát ez borzasztói És hol vesztette 

el? 
Tenyér: Mit tudom én! Lepsénynél még 

megvolt! Aztán adtam egy kl« gázt, a gép 
rohant, valahol kihullott,., Lepsénynél 
még megvolt! 

Juci: Borzasztó! És nem hallotta, hogy 
kiabált? 

Tenyér: Hát lehet azt hallani, amikor a 
motor puffog! Ilyen pechem 1» csak nekem 
lehet! Ha az emiber elveszti a saját felesé-
gét, hát egye meg a fene, , , de a főnöki fe-
leségét, ez rémes.,, 

Juci: Es miért nem kereste? 
Tenyér: Nem kerestem?! Egész délután 
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ott szaladgálok Lepsény és: Érd között . . . 
mert Lepsénynél még megvolt! 

Juci: Es neon találta! 
Tenyér: Mintha a föld nyelte volna el, 

még ilyet nem is láttam! Egy komoly úri-
asszony így eltűnjön! Megnéztem minden 
árokban. . . minden híd alatt, hátha be-
gurult . . . 

Juci: Begurult! 
Tenyér: Hallja! Egy ilyen molett nő! 

Ilyen. szerencsétlenség csak engem érhet! 
J uci : A nagyságos -asszony esett le és még 

maga panaszkodik! 
Tenyér: Legyen nyugodt, ő is fog panasz-

kodnil Fuccs az állásomnak! A főnök úr 
megtudja, hogy elvesztettem a feleségét, 
abban a pillanatban kirúg és még nem is 
szólhatok egy szót s e . . . elveszteni a fő-
nök ne jé t . . . rémes! 

Juci: Hát kedves Tenyér úr, ez borzasztó 
dolog! Valahol okvetlenül meg kell keresni... 

Tenyér: Hát hol keressem! Már néztem 
a «mentőknél... már néztem a Rókusbaaií 
Tudja mit, megnézem a rendőrségen! 

Juci: A rendőrséigen ! 
Tenyér: Hátha valami becsületes meg-

találó bevitte! Kellett nekem motorbicikli. 
(Elindul.) Jucikám, csak arra kérem, hogy 
he; szóljon a ifőnök úrnak! Lehet, hogy még 
megtalálóin, nem igaz! 

Juci: Jó. jó! A hátsó lépcsőn menjen Te-
nyér úr, mert találkozhatik a nagyságos 
úrral! 

Tenyer: Köszönöm a figyelmeztetést! 
Maga milyen kedves, Jucika! Bár inkább 
magát vit lem volna el Visegrádra! 

Juci: Hogyne! Akkor engem vesztett 
volna el! 

Tenyér: Méig mindig jobban jö<ttera volna 
k i ! . . . Lepsénynél még megvolt . . . (El. 
Telefont cseng.) 

Juci (telefonál); Ha l ló . . . i gen . . . még 
nem. nagyságos úr kérem . . . igen, teleio-
máltam, de ott »Ines . . . kezét csókolom . . . 
ezt ugyan keresheted... (Csengetnek, ajtót 
nyit. kívülről.) Jaj , csakhogy meg tetszett 
jönni nagyságos asszony kérem . . . Ja j , már 
úgy meg voltunk ijedve. (Fenyvesiné, Spirá-
ml be, aki támogatja.) 

Spira: Tessék leülni, nagyságos asszo-
nvom. (Leülteti.) Ugy! 

Bella: J a j Istenem! Ugy össze vagyok 
tör vol 

Juci: Hála Istennek, csakhogy megtalál-
ták a nagyságos asszonyt! 

Bella: Megtaláltak! Honnan tudja, bogy 
megtaláltak! 

Juci: A Tenyér úr mondta az előbb, hogy 
elvesztette a nagyságos asszonyt! 

Bella: A Tenyér itt volt! 
Juci: Igen! 
Bella: Hallatlan! Még volt arcbőre be-

jönni a házamba1 a (történtek után! Ott hagy 
fetrengeni engem az országút porábaw és 
még átlépi a küszöbömet! (Spirához.) Hal-
lott már ilyet! 

Spira: Nagyságos asszonyom, én még 
ilyet nem hallottam.. . régi motoros va-
gyok. de még i lye t . . . 

Bella: Hát mit szól! 
Spira: Nagyságos asszonyom, régi mo-

toros vagyok, de ez, egy szemtelenség, mert 
hogy az .utas lepottyan jen, az előfordul, do 
otthagyni, kérem, ál Régi motoros vagyok, 
de i lye t ! . . . á! A lepottyant utast otthagyni 
kérem, . . 

Juci: A Tenyér úr azt mondta, hogy visz-
szamenit *és egész délután kereste a nagysá-
gos asszonyt, Erd és Lepsény között. 

Bella (dühösen): Miit; keres ő engem Érd 
és Lepsény között, amikor már Lepsény 
előtt rég leestem . . . 

Juci: Azt mondta, hogy Lepsénynél a 
nagyságos asszony még megvolt! 

Bella: Nem voltam meg! Érti? Ez aljas 
rágalom! (Spirához.) Hát mit szól! 

Spira: Nagyságos asszonyom, régi moto-
ros vagyok, de Lepsény előtt méltóztatott 
elveszni... Ez faktum ! 

Bella: Persze, hogy faktum . . . Kedves 
izé . . . Mi is a neve! 

Spira: Spira! (Meghajlik.) 
Bel|a: Hogy kérem! 
Spira: Spira! 
Bell«: Ja! Spira! 
Spira: Ritka név, de tisztességes. Régi 

motoros vagyok kérem, de ilyesmi még 
soha . . . Hajlatla^! 

Bella': ön igazán nagyon kedves volt 
Spira úr, és éni hálás leszek.. , 

Spira: Ó, nagyságos asszonyom, aihol 
annyi kitűnő állás van, mint az ön kedves 
férjének az üzletében . . . Régi motoros va-
gyok, nagyságos asszonyom, de minidig 
vágytam egy Fenyvesi Ignáchoz. 

Bella: Legyen nyugodt, Spira úr, én gon-
dolni fogok önre! 

Spira: Nagyságos asszonyom, én r ég i . . . 
Bella: Tudom, Ön régi motoros, de azért 

legyen nyugodt, egy jó állás úgyis megürül, 
mert azt a gazember Tenyért ki fogom rú-
gatni . . . 

Juci: Szegény Tenyér úr, pedig úgy oda 
van, úgy keresi a nagyságos asszonyt. . . 

Spira: Már bocsánat, kisasszony» az utas 
lepottyan, az rendben van, de otthagyni ké-
rem! . . . (Csengetés.) 

Juci: Ez a nagyságos úr lesz! 
Bella: Kedves Spira úr, nem akarom, 

hogy a férjem tudjon erről az egész kirán-
dulásról . . . Lesz szíves a konyhán keresztül 
elmenni. . . A férjem egy óra muliva eluta-
zik és akkor majd szívesen lá tom. . . Jőjijön 
vissza! 

Spira: Boldogan, nagyságos asszonyom... 
Csókolom a kezét, nagyságos aisszonyom.. • 

Bella: Juci! Legyen szíves mutassa meg 
a konyhát a Spira úrnak, aztán nyisson 
ajtót! 

Juci: Igenis! (Spirávaj a középen el.) 
Bella, (egyedül): Ja j , hogy fá j a lábam! 

Azt a gazembert ki fogom rúgatni. (Leül.) 
Fenyves,! (be): Hát fiam, ez nem eljá-

rás! Tudod fiam, hogy utazom Szombat-
helyre, a soflfőr mindjárt itt lesz a ház eJőtit 
és te nem jöissz haza! 

Bella': Háti nem jöttem! 
Femyvesi: De mikor! Féltízkor, már nincs 

is időm arra, hogy vacsorázzam! Pakkold 
be fiam a kis koffert! 

Bella: Jó. maid bepakkolom! (Feláll.) Jaj . 
a lábam! (Sántít.) 

Beretvás pasztilla f e j f á j á s ellen 



Fanyvc«i: Mi van veled! 
Bella: Semmi! A Katával sétáltam és 

ráléptem egy cseresznyére és megcsúsztam! 
Fenyvesi: ijseaesznyere! üoi van szep-

temberben cseresznye! 
Bella: Hát egy dinnyére és elcsúsztam... 
fenyvesi: Hegy ienet egy nagy dinm/eae 

rálépni 1 
Bella: A héjára léptem fiacskám, a bó-

jára! 
Fenyvesi: A héjjá egy madárl 
Bella: Az Isten áldjon meg, dinnye-

héjai 
Fenyvesi: Ilyen madár nincs! 
Bella: Main, én meg sem tudok moz-

dulná, úgy táj a lábam, te meg ii.t rossz vic-
ceket mondasz I 

Fenyvesi: Hát akkor maradj itt íiam, éu 
majd bepakkolok. (Balra el.) 

Juel (be): Nagysagos asszony, nem tör-
tént semmi baji 

Bell«: Hála Istennek, semmi nagyobb 
baj, csak a lábam... Jaj a lábam... Egé-
szen meg van dagadva, most íáslizhatom... 

Juel: Hát úgyis fáslizza a nagyságos aaz-
tnzony! 

Bella: Ahhoz magárnak semmi köze fiam, 
hogy én fásiizom, vagy nem íáslizom. Az a 
gazember! Arra legyen képes egy segéd, 
hegy ilyesmit csináljon a főnök feleségé-
nek . . . Ha nem jön véletlenül arra ez a 
tisztességes úriember azzal a motorbicikli-
vel, egy hétig ott feküdhetek Lepsény és 
Érd közötti... 

Juel: Hogy oda van szegény Tenyér úr! 
Bella: Még ő van oda! Elveszít egy úri-

nőt és még ő van. oda! Csak a nagyságos úr 
meg ne tudja, mert lelövi mint) egy kutyát 
és még én I« kikapok, hogy miért megyek 
egy ilyen niemanddal motorbiciklizni és 
igaza van! 

Juel: Már kereste a nagyságos asszonyt 
a mentőknél, a Rókusban.., 

Bella: Jé, hoigy nem keresett a tűzoltók-
nál, vagy mit tudom én hol! . . . Mindenül* 
keres, csak ott nem, ahol hagyott! 

Juci: Jött szegény Tenyér úr és mondta, 
hogy elveszítette... 

Fenyvesi (be): Mit vesztett el a Tenyér úrt 
Bella: Semmit! 
Fenyvesi: Most mondtátok, hogy a Ten vér 

valamit elvesztett! 
Bella: Az izét , , . hogy hivják csak.. . az 

auitésapkát, amit odaadtam neki,. . 
Fenyvesi: Az autóaaipkát elvesztettel 
Bella: Nem olyan (nagy dolog! 
Fenyvesi: Nem olyan nagy dologi A leg-

nagyobb szemtelenség! Elkéri az autósap-
kámat, hogy egy tyúkot vigyen magával 
azon a ronda biciklin és erre elveszti. Úgyis 
ki nem állhatom azokat a nőket, akik ott 
hátul kapaszkodnak egy olyan biciklin... 

Bella: Mértt Egész kellemes lehet.. . 
Fenyvesi: Kellemest Fiam, én leütném a 

derekadat, ha ott látnálak kucorodnl egy 
gép hátulján. Hátha leesik egy olyan nő . . . 

Bella: Ha leesik, megtalálják! ' 
Fenyvesi: És elveszti az autósapkámat! 

Hallatlan! Erre az emberre nem lehet sem-
mit se rábízni! , . . . . . . 

Juel: Ngyságos asszony kérem, kihűl n 
vacsora! . , , 

Fenyvesi: Erigyj fiam vacsorázni, en 
. majd viszek magammal valamit! 

Juci és Bella (balra el Csengett*.) 
Fenyvesi: Hát ez kit (Ajtót nyit.) 

Tenyér (be): Jóestét kívánok, főnök úr! 
(Körülnéz, m/igaban.) Ugy látszik, nincs itt-
hon1! 

Fenyvesi: Hét magával ml van! 
Tenyér: Főnök úr kérem, én már oom 

tudom, hogy mit csináljak! En már nem ál-
lok a lábamon! 

Fenyvesi: Na ml az! 
Tenyér: Főnök úr kérem, eu egy bor-

zasztó vallomással tartozom... 
Fenyvesi: Tudom! Elvesztette! 
Tenyér: Honnan tetszik tudni l 
Fenyvesi: Juci mondta! Hogy lehet va-

laki ilyen ügyetlen! 
Tenyér: Kérem, Lepsénynél még meg-

volt! 
Fenyvesi: A lején volt! 
Tenyér: Hol kérem! 
Fenyvesi: Kérdem, hogy a fején volt! 
Tenyér: Hogy hogy a fejement KI bírja 

azt! 
Fenyvesi: Hát hol voltt 
Tenyér: A hátsó ülésen. 
Fenyvesi: Hát akikor meg miért nem kö-

tözte oda! 
Tenyér: Mlvei! Hová! 
Fenyvesi: Mit kérdez ilyen butákat! Mad-

zaggal az üléshez! 
Tenyér: Áh! Az nem szokás! Odakötözni! 
Fenyvesi: Hát akkor ült volaa rá' 

. Tenyér: Kicsoda! 
Fenyvesi: Maga! 
Tenyér: Ráülni! Én! Főnök úr kérem, én 

nyolcvankét kiló vagyok! 
Fenyvesi: Hát osztán! Mi az annak! En 

se vagyok sokkal kevesebb és egyszer Sió-
foktói Pestig rajta ültem! 

Tenyér: De én nem vagyok olyan viszony-
ban, főnötk úr kérem... 

Fenyvesi: Hát nézze, végeredményben nem 
olyan nagy szerencsétlenség, hogy elvesz-
tette! 

Tenyér: A főnök úr nem bánja! 
Fenyvesi: Na és ha bánom! Elveszett, hát 

elveszett, ott egye meg a fene! 
Tenyér: De főnök úr kérem... 
Fenyvesi: Mit van úgy oda! Már éppen 

eléig öreg volt . . . 
Tenyér: Hát ez igaz! Ne tessék rossz né-

ven venni, de nem volt mai csirke, de azért 
főnök úr kérem... mégis meg kéne ke-
resni . . . 

Fenyvesi: Csak az érint kellemetlenül, 
hogy éppen ma vesztette el! Nekem ma ok-
vetlenül szükségem volna r á . . . 

Tenyér: Főnök úr kérem, ént megyek, meg-
keresem. (Indul.) 

Fenyvesi: Hagyja a fenébe! Ellenben 
tudja mit, hozzon nekem egy másikat! 

yér * Tcssé'k ? 
Fenyvesi: Menjen és hozzon valahonnan 

egy másikat! 
Tenyér: De főnök úr kérem! 

Magaslati otthont és minden kényelmet 
megtalál o l c s ó p a u s á l á r o n a 
Svábhegyi 

Mátyás Király OdiilíUen 
Terraszos szobák. — Nagy park. - Autó-
garage. — Elsőrangú ellátás. — Diéta. 
T e l e f o n s z á m : 165—361. 165 - 362. 



1 enyves!: Ne beszéljen olyan sokat, ne-
kem okvetlenül kelll Eni el akarok máma 
utazni! 

Tenyér: És nő nélkül neon lehet elutazni? 
Fenyvesi: Honnan tudja, hogy nővel aka-

rok elutazni? 
Tenyér {gúnyosan): Honnan tudom? 
Fenyvesi: Hát ehihea maganak semmi 

köze! Menjen és szerezzen nekem egyet! 
Tenyér: D& íőnök úr kénem, honnan ve-

gyek én ilyen késő este? 
Fenyvesi: Semmi köze hozzá! Maga vesz-

tette el, magának kutya kötelessége a tön1 
alél I« szerezni egyet! Érti? Én nemsokára 
indulok, addi« itt legyén! 

Tenyér: Kérem, én megpróbálok telefo-
nálni egy barátomnak! 

Fenyvesi: Hát telefonáljon! (Jobbra el.) 
Tenyér: Hallatlan! Egy íérje legyen vala-

ki uek! Sregény ásszony, nem1 is tudja, hogy 
milyen rezén volt neki elveszni. (Telefonál.) 
Halló! 512-3451 Köszönöm! Halié! PéleMele 
mulató! Kérem, ott szokott ülni á Kulhanek 
ú r í . . . Nem kérem, a KuLhanek... K u . . . 
úgy mint tehén . . . igen. . . nem hosszú 
szőke, hanem kicsi fekete, az a z . . . küldje 
kérem a telefonhoz. (Magúban.) Kulhane-
kot hosszú szőkének nézi , . . Milyen szeme 
van ennek,.. (Telefonál.) Halló!. . . Kulha-
nek? Szervusz! Itt Tenyér!... Tenyér! 
Nem kenyér! Tenyér... ßzervusa! Kérlek 
szépén én egy nagy szívességre kérlek..» 
beszólj ott egy macskával... ugyanis a fő-
nököm szeretne elutazni, amihez kéne neki 
egy útitáflsnő... igém... csak utazni.. . 
mondom, hogy csak utazni.. . mit! Garan-
tálni, nem garantálok semmit... éa h a t . . 
Ja, a cím? Fenyvesi Ignác, Nad ragulya-
uitoa 3/a, De kérlek Kulhanek, biztosan! 
Hogy mióta foglalkozom ilyesmivel! Ma 
óta! Hogy mit keresek rajta. . . neked le-
gyen mondva! Szervusz! Hát akkor bizto-
san. Nekem nagyon fontos! Szervusz! 

Fenyvesi (jobbról be): Telefonált? 
Tenyér: Igen! Mindjárt itt lesz, íőnök úr 

kérem! 
Fenyvesi: De ne hogy valami használha-

tatlan vackot hozzanak! 
Tenyér: A.! A Kulhanek, az nagy szak-

értő! De ugy-e íőnök úr kérem, csak arm 
kell, hogy elutazzon vele a íőnök úr! 

Fenyvesi: Miénfc! Maga mit gondol, hogy 
mi ret 

Tenyér: Na! Tudom én azt kérem,... ott 
az autóban éjjel . . . hát nekem semmi kö-
zöm hozzá! 

Fenyvesi: Mondja, maga megőrül« 
Tenyér: Jó, jó! 
Bella (balról be): Fiacskám, be vagy cso-

magolva! A Tenyér úr, maga itt van! 
Tenyér: Jaj Istenem, mi ez! És szegény 

hogy sántát! Hát akkor főnök úr kérem én 
telefonálok, hogy nem ke l l . . . 

Fenyvesi: Hát hogyne kén©.., 
Tenyér: De hisz a nagyságos asszony. 

(Int effet.) 
Fenyvesi: Mondja maga megőrült... 
Tenyér: De a nagyságos asszony itt van! 

Jaj, Istenim, mi lesz Itt! 
Bella: Miről vary itt szól 
Fenyvesi: Miről? Tenyér elvesztette az 

«utósapkát és most telefonált valahova, hogv 
hozzanak egyet id» . . . 

Tenyér: Én elvesztettem az autósapkát! 
Bella: Hát persze, hogy elvesztette! (In-

teget.) 

p J f" y t r fr^ábcm;: Hát ezen ült ő Sió-
lóktól Pesti«!. . . Hat persze, hogy az autó 
sapkat vesztettem oü 

Fenyvesi: Na gyere fiacskám, átadom ne-
ked az iroda- meg a kasszakulcsokat. (Jobb-
ra el.) 

Bell»: Magával még számolok, maga csir-
kefogó! (El.) Ne szóljon az uramnak egy 
szót se! 

Tenyér: Dehogy szólok! És hogy sántit » 
Jaj Istenemi Mit csináltam. Idejön » 
macska... itt kő kövön nem marad! Lo 
kell rendelni a macskát. (Telefonál) Hallói 
512—<345! Halló! Kérem, tessék inegmondan» 
Kulhanek úrnak, hogy már nem kell! Hogy 
mi nem kelt! ö már tudja! Igen! Hogy r<< 
küldjön a Nadragulya-utcába semmit! 

Spira (középről be)\ Jóestét! 
Tenyér: Jóestét Mi tetszik! 
Splra: Spira vagyok! 
Tenyér: Bendben van kérem, da mi 

tetszik? 
Spira: Az ön kedves íelesége volt szive*... 
Tenyér (magában): Ajvé, a becsületes 

megtaláló! 
Spira: Én találtam meg a kedves felesé, 

gét! 
Tenyér (feléje megy kézfogásra nyújtott 

kézzel): 0, uram . . . 
Spira: Akit az a hülye elveszített! (Nyújt-

ja « kezét.) 
Tenyér (nem fog kezet)'. Hülye? 
Spira: Uram, az egy hülye! 
Tenyér: De nem hülye! 
Spira: Én régi motoros vagyok kérem, az 

egy hülye! 
Tenyér: Akármilyen régi motoros, én nem 

vagyok.. . az nem egy hülye. . . 
Spira: Kérem, az utas lepottyan, az rend-

ben van, de otthagyni kérem feküdni Sió-
fok és Lepsény között... 

Tenyér: Pardon! Lepséniy és Érd között... 
Spira: Nem kéretm! Lepsény előtt eöett le! 
Tenyér: Ez biztos? 
Spira: Persze, hogy biztos! 
Tenyér: Hát azért nem találtam! Én csak 

Lepsényig kerestem! 
Spira: Kérem, én régi motoros vágyóik... 

de az ilyen gazembert agyon kell ütni és 
a nagyságos asszonynak tökéletesen igaza 
van, ha azt az alakot elbocsátják az üzlet-
ből . . . 

Tenyér: Pardon, hogy jön ez ahhoz? 
Spira: Kérem, bocsánat... az utas le-

pottyan, az rendben van, de otthagyni ké-
rem . . . éni régi motoros vagyok.. . 

Tenyér: Régi motoros, mi az, hogy régi 
motoros? Magra úgy beszól, mintha a Vörös-
tengeren már motorblciklivel ment volna 
le© YOŜ tiÍjil 1 

Spira! Az mindegy! Ha én önnek volnék, 
kirúgnám azt! az alakot. 

Tenyér: Ha ön nekem volna, nem rúgna 
ki, különben is miért olyan' fontos magának, 
hogy egy embert kirúgjunk az állásából? 

Spira: Én kérem, régi . . . 
Tenyér: Tudom, <hogy motoros... Azért 

kirúgjanak egy embert az állásából! 
Spira: Nem kérem, én régi . . . 
Tenyér: Tudom, hogy motoros... Ha ne-

kem mégegyszer mt mondja, a fejéhez vá-
gonv ezt a széket... 

Spira: Nem kérem, én régi állásnélküli 
kereskedő vagyok és gondoltam, hogy az ő 
állásába . . . _ .. Tenyér: Bégi motoros... hát 



most menjen, el, majd beszélünk e r rő l . . . 
Spira: Hol találkozhatunk, kérem, hogy 

ezt az ügyet megbeszéljük1* 
Tenyér: A (Nemzeti Sizínlháznál az órta 

a l a t t . . . majd piros szekfü lesz nekem itt 
(a gomblyukára mutat). Csak menjen! (Túsz-
Icolja.) 

Spira: Kérem, talán az üzletben? 
Tenyér: lOda be ne tegye a lábát, 

me r t . . . (Tuszkolja.) 
Spira: Szóval az óra alatti 
Tenyér: Igen! Ott majd várom. {Tusz-

kolja.) Piros szekfü . . . 
Fenyvesi éa Bella (be). 
Fenyvesi: Hát ez az úr kicsoda? 
Spira: Van szerencsém... én kérem . . . 
Tenyér: ö egy barátom, kérem és el-

hozta a sapkát, főnök úr, kérem. , . 
Fenyvesi: A, nagyon kedves. . . 
Tenyér: Add ide a sapkát, iSándorkám... 

(Húzza le a fejéről.) 
Spira: De kérem, mit aikar? 
Tenyér: Add ide <a sapkát, Sándorkám. 
Spira: De kérem, én Jenő vagyok! 
Tenyér: Az miimdegy! Add ide a sapkát, 

Jeaiőkém! Az mindegy, Sándor vagy Jenő, 
(Lehúzza.) Itt a sapka! 

Spira: Kérem, mit akarnak tőlem? Adja 
vissza a sapkámat! 

Fenyvesi: Hát M ez az ember tulajdon-
képpen? 

Tenyér: Ez egy régi motoros, egy ba-
rátom! 

Spira: (Ez nem igaz, ké rem. . . én azért 
jöttem Mrem alássian, mivel a nagyságos 
asszony a motoribicikliről leesett és .a hölgy 
kérem ott hempergett az út porában. . . 

Fenyvesi: Miféle hölgy? Miféle hem-
pergés? 

Tenyér: Sándorkám, ne beszélj 1 Dehogy 
hempergett! 

Spira: A (hölgy hempergett! Ez faktum! 
Fenyvesi: Az én feleségem? Te jó Isten! 

Hát ez az a dinnye héja, amiben meg-
csúsztál? Hát azért jársz úgy körül a szo-
bában, mint egy negyvennyolcas honvéd? 

Bella: Édes f iacskám.. . 
Fenyvesi: Ne beszélj, amíg én gondok 

között vergődők, te addig motorbiciklin 
ülsz, mint egy Lindbergh, pláne hátul és 
combig mutatod a bokádat az ámuló em-
bereknek . . . 

Bella: De f iacskám. . .? 
Fenyvesi: És (hemperegsz az út porá-

ban . . . 
Tenyér: Ugyan főnök úr, deíhogy hem-

pergett . . . 
Spira: A hölgy (hempergett, ez faktum! 

Itt a konyhában a barátom, «aki velem 
vo l t . . . 

Tenyér: Fogja be a s zá j á t . . . 
Fenyvesi: Es hogy kerültél egy (bicik-

lire? 
Tenyér: Feltilt! 
Fenyvesi: És 'ki az a gazember, aki el-

vitt magával? 
Tenyér: A barátom. . . (Spirára mutat.) 
Spira: Ez nem igaz! Ez rágalom! Itt 

van a konyhában a barátom . . . 
Tenyér: Sándorkám, ez faktum! 
Spira (ordít): Jenő vagyok! 
Tenyér: Az mindegy! Jenőkém, ne ta-

gadd! (Főnökhöz.) Mondtam neki, (hogy ne 
vigye el, mert a főnök úr haragszik. . . 

Spira: Nem igaz! ö vitte el a nagysá-
gos asszonyt és ő vesztette el, ez f ak tum. . . 

Eégú. motoros vagyok. . . belhívom a bará-
tomat a konylhábói, aki bizonyítani fogja ... 
ez ikérectn, íaktumi (Balra eü) 

Fenyvesi: Tenyér úr, maga elvesztette a 
feleségemet? 

Tenyér: Elvesztettem? Hiszen itt van! 
Én egyszer elvesztettem egy ezüst nyak-
kendöcsiptetőt... soha az életben. . . 

Szobaleány (be): Kérem, egy fiatal hölgy 
van itt, azt mondja, hogy a Kulhanek úr 
küldte. . . 

Fenyvesi (Tenyérre néz). 
Tenyér: En lerendeltem! 
Fenyvesi: És az a Kulhanek? 
Tenyér: Biztosan valami régi motoros! 
Bella: Elemér, kii az a hölgy? 
Fenyvesi: Mit tudom én! (Szobaleányhoz): 

Küldje be! 
Szobaleány: Igenis! 
Fenyvesi (kétségbeesve): Ki az a Kul-

hanek? 
Táncosnő (be): Jóestét! Na, melyik az a 

Fenyvesi? 
Fenyvesi: Én vagyok, kérem! 
Táncosnő: Hát itt vagyok, apukám! Me-

hetünk! 
Bella: Apukám! Kicsodái maga? 
Téncosnő: Kérem, engem a Kulhanek úr 

küldött, hogy a Fenyvesi úr el akar utazni 
ós egy esimos úti társnőre van szüksége! 

Tenyér (magában): Azért a Kulhanek 
egy szakértő! (Nézi a nőt.) 

Fenyvesi: Megőrülök! Ki az a Kulhanek? 
Bella: Ki az a Kulhanek? Mintha nem 

tudnád, te gazember! 
Fenyvesi: De fiam, esküszöm... 
Bella: ÍNe hazudj! Majd adok én neked 

kéjutazást! Csinos úti társnő kell neked! 
Hát vedd tudomásul, hogy itthon maradsz! 

Fenyvesi: De fiam:, nekem fontos üzleti 
ügyeim vannak! 

Bella: Itthon maradsz! 
Fenyvesi: De fiacskám! 
Bella: Egy szót se! Nagysád, maga pedig 

takarodjék innen, mert kivágom, hogy a 
nyakát t ö r i . . . 

Téncosnő: Pardon, engem a Kulhanek 
küldött! 

Tenyér: Igaza van, őt a Kulhanek küldi! 
Bella: Hát most én küldöm, fiam! Pusz-

tuljon iinnen! 
Táncosnő: Kérem, engem a Kulhanek 

küldött! (Bellával el középen.) 
Fenyvesi (fejét fogja): IKi az a Kulhanek? 
Tenyér: Hogy - kicsoda az *a Kulhanek, 

azt nem tudom, de hogy nebich, milyen po-
fonokat fog kapni ettől a macskától, arról 
jobb nem beszólni! 

Fenyvesi: Én már érzem, hogy Kulihame'k-
mérgezésben fogok meghalni . . . És most ea 
a Ihárpia nem enged elutazni egy ilyen 
fontos ügyben. (Dühösen.) Mert ennek is 
maga az oka! 

Tenyér: Én? 
Fenyvesi: Igen! Mert maga is minidig fél-

munkát végez! Ha már elvesztette, miért 
nem vesztette el egészen! 

Tenyér: Főnök úr, kérem, én mindént el-
követtem! Én elvesztettem! 

Fenyvesi: És ki találta meg? 
Spira (be, boldogan): Én találtam meg, 

kérem alássan! 
Fenyvesi: Maga? 
Spira: Igen! Én voltam olyain szerencsés! 
Fenyvesi: Mars ki! 
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Az utolsó szó 
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(Mikor a függöny fölmegy, a trampli egye-
dül van a színen. Valami cselédi funkciót 
végez, tßkarit vagy törölget, közben szívet 
hasító hangon keservesen énekel. Éppen egy 
óbégató magas hangot tart, mikor a telefon-

csengő megszólal.) 
Trampli (odamegy, abbahagyja az éneket, 

fölveszi a kagylót): Hallom, ki beszél? Itt 
doktor Radó igazgató lakása . . . A naccsága 
most; öltözködik... Nem tudóim, kérem. 
Mikor az elébb benn voltam, még csak a ka-
lapja volt rajta, mási egyéb semmi. . . Igen-
is, megnézem . . . (Visszateszi a kagylót a 
helyére, kinyit egy oldalajtót, kiszól a szín-
ről.) Niaccsága, kezi'ocsókolom, tessék a tele-
fonhoz jönni. 

Naccsága (kilép, teljesen útrakészen, kesz-
tyűjét gombolja, megy a telefonhoz): Hi-
szen maga visszatette <tu kagyló.M 

Trampli: Igen, mert mentem Mvni a 
naoasiágáit. 

Naccsága: De nem kellett volna vissza-
tenni, hanem letenni melléje! 

Trampli: Dehogy. Hiazen tegnapelőtt ma-
gyarázta ia naccsága, hogy ha mán. nem be-
szélek, akkor nem szabad melléje tenni. 

Naccsága (erőt vesz magún): Jól van. Fi-
gyeljen ide. Ha a beszélgetésnek vége van, 
ajkkor Vissza kell tenni a helyére, érti? De 
ha még nincs vége, akikor melléj© kell temni. 

Trampli: Hiszen ajz'ti beszélem én is. Én 
már befejeztem, hát visszatettem a helyére. 

Naccsága: De én még nem fejeztem be, 
nem érti? 

Trampli: Hogyne érteném, hiszen én is 
aztiat beszélem. A naiecssága még nem fejezte 
be, háit a naccsága nem is teszi vissza. Nem 
is a naccsága tette vissza, hanem ért. 

Naccsága (ki akar törni, de ekkor megint 
szól a telefon): Menjen oda és kérdezze meg, 
ki beszél. 

Trampli (felveszi a kagylót): Hallom, ki 
beszél? . . . Kiosodiaî A Sugár maccs&go» úr. 
(örvendezve.) Keziccsékolom., naccságos úr, 
itt én vagyok. 

Naccsága: Ne társalogjon, mondja hogy 
már elmentem. 

Trampli: Azt izeni a maccsáífa, hogy már 
elment. 

Naccsága (kétségbeesve kitépi a trampli 
kezéből a kagylót): Halló, mialga az, Sugári 
Rosszul értettem a nevét. Magának 1 Hogyne 
volnék itthon, magának mindig ttithon va-
gyok . . . Hát, köszönöm, csak lassan. 
(Trampli megint foglalatoskodni kezd és 
rágyújt a nótára, jó szélesen. Naccsága fel-
kapja a féjét.) Meg van maga örülve? így 
ordít, mikor telefonálok? Hihetetlen. 
(Trampli csodálkozva elhallgat, naccsága 
vissza a telefonba.) Halló, itt vagyok. Ma 
este? Sok helyre. Mind olyan hely, ahová 
muszáj elmenni. El is megyünk. Béreltünk 

egész éjszakára egy taxit, az uram a sof-
főrnek odaadja a névsort és körülbelül 
reggel fél Ötig abszolváljuk az egész Szil-
vesztert. Tessék? Aladárékhoz? Hogyne. 
Ha jól emlékszem, oda fél négy tájban ju-
tunk el. Nagyon fogok örülni, ha ott ta-
láljuk. Igen. Hogyne. Isten vele, pá. (Le-
teszi a kagylót.) Amíg öltözködtem, más 
nem keresett? 

Trampli t Nem, senki. 
Naccsága: És mit mondott? 
Trampli: Aszonta, hogy majd tessék fel-

hívni. 
Naccsága: Kit? 
Trampli î A képviselő urat. 
Naccsága: Melyiket? 
Trampli: Amelyik a lapba mindig úgy 

szidja a zsidókat. 
Naccsága: Ja? Hát én most már nem 

érek rá felhívni, ha megint telefonál, 
mondja meg neki, hogy Schwarczéknál 
úgyis találkozunk, mert hallottam, hogy ő 
ott tölti a Szilvesztert. Erti? 

Trampli: Persze, hogy értem. Hogyne ér-
teném. 

Naccsága: Hogyne érteném! Mindent ért. 
aztán mégis mindig bajokat csinál. Nem 
mondtam már azt is százszor, hogy ne 
énekeljen? Mégis énekel. Nem tud erről az 
utálatos falusi dologról leszokni? 

Tramplit Mit csináljak, ha rámjön a 
tGruiészot? 

Naccsága: Várjon holnap délutánig, mi-
kor újévi kimenője lesz. Akkor énekelhet 
óraszámra az utcán. De nekem itt ne re-
zegtesse a falakat, mert összedől a ház, 
megmondtam már százszor. 

Trampli: A ház? A, dehogy dől. Hogy 
dőlne. 

Naccsága: Jól van, ne vitatkozzunk any-
nyit. Holnap reggel nem kell kelteni. Ké-
sőn kelünk fel és nem ebédelünk itthon. A 
fürdőszobában egy órára legyen meleg víz. 
Ha jön a viol, meg a levélhordó, meg a 
házmester, meg a borbélyinas, meg a ké-
ményseprő, meg a fűszeressegéd, meg a 
mészároslegény, meg az újságkihordó, meg 
a mosóné, meg a telefonszerelő, meg a zon-
gorahangoló, meg a táviratkihordó, meg a 
poloskairtó, meg a hordár, meg a villany-
szerelő, meg az ablaktisztító, meg a klub-
szolga, meg a puceroslány, meg a masa-
módlány, meg a vákuumklineres. meg a 
szabóinas, meg a többi boldog újévet kí-
vánni, mondja meg valamennyinek, hogy 
én beteg vagyok, a nagyságos úr pedig el-
utazott, jöjjenek mind január másodikán. 

Trampli: Igenis. 
Naccsága: En most elmegyek. Ha a nacs-

cságos úr telefonoz, mondja meg, hogy el-
mentem a Zserbóba, jöjjön oda értem a 
kocsival. (Indul.) Es nekem ne énekeljen, 
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ha elmegyek, mert felettünk a lakó pa-
naszra megy a háziúrhoz. 

Trampli: Felettünk? A. Hiszen ott iroda 
van, mán nincsenek is ott. 

Naccsága: Mondja, muszáj magának min-
denre felelni? Azt mondtam, hogy üe éne-
keljen, pont. 

Tfampli: Én csak azt nlondtam, hpgy fe-
lettünk iroda van. , 

Naccsága: í)e ne mondjon semmit. Meg-
halna, ha nem magáé lenne az utolsó szó? 

Tramplií Meghalnék? A, dehogy halnék. 
Hogy halnék. 

Naccsága: Na hát akkor. Nem kell min-
denre válaszolná. (Megy.) 

Trampli: Én nem válaszoltam, én csak 
aszóntam, hogy iro,da van, felettünk. 

Naccsága: Pe àzt se mondja. Ne mond-
jori semmit. 

Trampli: Jó. Nem ni,ondok semmit. 
Naccsága (visszajön): Nézze, nein ért 

maga magyarul? Ha mondok valamit, azt 
maga tudomásul veszi és nem mond sem-
mit. De azt se mond ja, hogy nem mond sem-
mit. Na. Most én elmegyek, maga Pedig ne 
éneketjen. Ezzel el van intézve. Nem kell 
rá felelni. 

Trampli: Hát akkor nem felelek. 
Naccsága (kezd ideges lenni): De csak-

ugyan ne feleljen, maga fenevad I Ne felel-
jeri! 

Trámpli: Hiszen nem is feleltem! Még 
moiidtam Is, hogy nem 1 felelek. 

Náccsága: De ne mondja azt se! Semmit. 
Tramplt: Jó. Semmit. , • ; 
Naccsága (az égre néz): Nöm lehet bírni 

vele. Nézise, ttem tudja ezt megérteni? Ha 
én befejeztem, amit mondok, akkor utána 
nincs több beszéd. Se maga nem szól, se én 
nem szólok. Csend jön. Érti már? Most el-
megyek, maga pedig ne énekeljen. 

Trampji (mint aki végre rájött): Nem 
szôlpk rá semmit. Egy szót se. 

Naccsága: Meg fogok őrülni ezzel a bes-
tiával. Ha én befejeztem a mondatot, maga 
befogja a száját. Semmit, de semmit nem 
beszél. Azt se, hogy nem beszél semmit. 
Mikor én most elhallgatok, akkor csend 
jön. Olyan csend, mint a kerepesi temető-
ben a sírban. Némaság. Halálos némaság-
ban fogok ebből a szobából kimenni. (In-
dul.) Érti? 

Trampli: Ertem, hogyne érteném. 
Naccsága (közel a síráshoz, megáll): Tes-

sék, itt van. Megint válaszol. Nem mond-
tam, hogy ne beszéljen? Miért beszél? 

Trampli (méltatlanul megbántva): Azt 
tetszett kérdezni, hogy értem-e, arra felel-
tem. 

Naccsága: De ez nem olyan kérdés, volt, 
amire feleni kell. Ez olyan kérdés volt, 
amire nem várok feleletet. Semmitse várok. 
Azt. várom, hogy elhallgasson. Ügy akarok 
inrien kimenni, hogy maga nem szól sem-
mit* Értette? Ne felelje, hogy érti!! 

Tfampli: Dehogy. Nem szólok ón egy 
szót se. I • ; 

Naccsága: De hiBzen megint beszél, az 
isteh szerelmére! 

Trampli: Én? Isten őrizz! 
Naccsága: Én ebbe bele fogok betegedni. 

(Most már ki van kelve magából.) Hallja, 
én megfojtom magát! 

Trampli (elkeseredve): Én nem tudom, 
mi lelte a naccságát, hiszen nem beszélek 
semmit. 

Naccsága: Nem beszél? Hát most mit csi-
lláit, mi? (Trampli vállat von.) Mit csinált 
iiiost, erre feleljen! 

Trampli fsír): Most mit csináljak? 
Naccsága: Miért micsináljon? 
Trampli: Mert nem tudom, mijyen kér-

dést kérdezett ' most a naccsága. Olyat-e, 
amire tetszik íeleletet várni, vagy olyat, 
amire hem tetsfcik feleletet várni. 

Naccsága (már alig, bír magával): 
Hallja, fog-e Végre hallgatni, vagy nem? 

Trampli: Hát persze, hogy hallgatok. 
Naccsága (fenyegetően, végsőkig dultan): 

Hát akkor hallgasson is. Nehogy nekem 
kinyissa a száját! . 

Trampli: Dehogy nyitom. Nem merem én. 
Naccságai Mégis beszél. El fogok ájulni. 

Az utolsó szó az enyém lesz, értse meg 
már! 

Trampli: Igen. A naecságáé az utolsó szó. 
Naccsága: Hát akkor meg fogja be a 

száját! Maga nem beszél, hanem hallgat!! 
Trampli: Persze. Hiszen azt mondom. 
Naccsága (hisztériásán, lázasan): Nézze, 

maga gyilkos! Most én innen elindulok, 
erről a helyről. Azalatt, míg az ajtóhoz 
érek, maga nem nyitja ki a száját. (Re-
ménytelenül.) De hiszen hiába beszélek, 
tietn $trja ki. 

Trattipll : Hogyne bírnám, keziccsólcoldm, 
Íjászén nem akarok én mondani semmit. 

Naccsága: Dehogy bírja, dehogy bírja, 
éppen ebbe fogok beleőrülni. Tegye a ke-
zét a szájára! (Trampli teszi.) Jó erősen 
szorítsa be. (Teszi,) Most indulok. Amíg ki 
nem mentem a szobából, addig ott tartja 
a kezét és szorítja. (Indul, izgatottan fi-
gyel vissza.) 

Trampli (mikor a naccsága lassan az aj-
tóhoz ért és már megfogta a kilincset, ő 
diadalmasan felkiált): Na, úgy-e, hogy ki-
bírtam! 

Naccsága (rémeset sikolt, elájul). 
Trampli (csodálkozva nézi): Én nem ér-

tem a naccságát. Hát szóltam én egy szót? 
FÜGGÖNY. 
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Sakk-matt 
írta: Zágon István 

A darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV., 
Bécsi-utca 1.) s«ere«hető meg. Az emgedéiynélküli elöattast szi gorúan 'bünteti az 19il. évi LIV. t.-o. 

Copyright 1937 by dr. Alexander Marton^ Budapest. 
Játszották a Terázkörúti Színpadon a következő szereposztásban : 

Oszkár ... . Salamon Bála 
Samu bácsi Pártos Gusztáv 
őnagysága Kalmár Rótai 

(Amikor a függöny felmegy, őnagysága 
egyeàill van a színpadon, a telefonnál áll, 

nagyon ingatott). 
őnagysága (a telefonnál): Halló. . . Pa-

lermo-kávéház? Igen . . . Kérem azonnal a 
telefonhoz az uramat. . . Kemény Osz-
kárné... Kemény. . . (Kiabál.) Kemény. . . 
Kemény Oszkár... Tudom, kérem, hogy 

. alsózik „.. Nem várhatok, amíg a rentiert 
kijátssza... Az ulldmót se várhatom meg, 
tessék neki megmondani, hogy Jöjjön haza 
azaanial, mert megjött a nagybátyám Ame-
rikából . . . A Samu báosi, igen. csak any-
nyit, hogy hirtelen megérkezett a Slamu 
bácsi.'.. (Leteszi a kagylót.) Jaj, Istenem, 
a fejem.. . Ês a nagytakarítás... És az 
ebéd.. . Katif Kati! (El jobbra.) 

Samu (bálról jön, látszik, hogy éppen 
most öltözött át. ffázicipő, házikabát, bo-
rotvált arc, kis amerikai pipa. A fáira füg-
gesztett családi képeket nézi): Ez, a Mó-
ric, ez a Johanna, vt, a Róza.. . (Erősen 
amerikai kiejtéssel beszél.) De ki ezt Who 
Sa thî« gentlemant (A belépő Őnagyságához). 
Who is this gentlemant 

Őnagysága: Tessék? 
Samu: Kérdem : ki ez a .gentlemant 
Őnagysága: Ez az én uramnak, az Osz-

kárnak a bátyja, a Fülöp. 
Samti: A Philöp... Wel l . . . Tetszik ne-

kem ez a Philöp.. . Jó arc van neki, szép, 
jó becsületes arc. Micsoda üzlet van neki 
ennek a Philöpnekt 

őnagysága: Börze, 
Samut És hol vau ez a PhilÖpt 
őnagysága: Most átmenetileg a Markó-

utcában... 
Samu (elégedetten): Markó... Szép 

utca, jó levegő van ott, Markó-utca, em-
lókszek, mielőtt én mente to junájted 
sztéitsz of Amerika, volt jó levegő ott Du-
náról. Előkelő utca, Markó-utca. örülök, 
hogy a te kedves férjednek a Philöp je la-
kik ilyen előkelő utcába és örülök, hogy 
általába ilyen jó családba házasodtál meg. 

őnagysága (zavartan): H á t . . . édes Is-
tenem . . . 

Samti: Bégen volt, amikor én jártam 
Markó-utcába... Huszonkét év. Voltál ak-
kor négyéves, éppen meghólt nagypapád, 
aki volt nékem az apám, nagymamád, aki 
volt nékem az anyám és aztán a mamád, 
aki volt nékem az öcsém... öcsém, de nő, 
hogy mondjak azt, mikor valakinek van 
egy öccse, de az nőt 

őnagysága: A húga. 
Samu: Well, húga. ö volt az én húgam, 

de meghólt. És a Móric is meghólt, a Jo-
hanna is meghólt. Mindenkinek egyszer 
meg kell hólni, még talán nekem is. Épp 
azért gyöttem én, hogy hóljak meg leg-
alább itt az én anyanyelvem íöldön, itt 
tegyenek engem a szirba... 

őnagysága: S í r . . . 
Samu: Well. Zsír. És hazahoztam a kis 

pénzemet, nem sokat, Ötvenhétezer dol-
lár . . . az legyen az én rokonaimnak, hogy 
tegyenek engem rendesen a zsíromba . . . 

őnagysága (meghatottan): Ugyan ked-
ves Samu bácsi, minek beszéljünk ilyen 
szomorú dolgokról t 

Samu: Erről beszélni kell, kedves öcsém... 
húgom... mert engem már ütött meg két-
szer a juta . . . 

őnagysága: Guta. 
Samu: Well. Buta. Köszönöm. Kétszer 

ütött engem a buta és mondta a doktor, 
be be careful, Mr. Krausz, harmadszor 
má ki nem állhatod őtet. 

őnagysága: Isten őrizz, Samu bácsi, mi-
csoda beszéd az, harmadszori Legyen 
nyugodt, úgy fogunk vigyázni a nyugal-
mára én is, a férjem is, hogy . . . 

Samu: Wel l . . . A férjed! Hol van a te 
férjed, kedves hugaî 

őnagysága: Átment egy kicsit ide a ká-
véházba . . . 

Samu: Mit A te férjed kávéházbant Hát 
mit keres a te férjed a kávéházba? 

őnagysága: Hát Istenem, nem keres 
sokat, de a kapucinerrevalóját minden 
délután megkeresi... 

Samu: Az van nem jó. Az van nagyon 
rossz, Aki megy kávéházba, az lát kár-
tyát, az sajátmagának is leül a kártyába. 
Aki leül a kártyába, az van könnyelmű-
ség és aki könnyelműség, annak én nem 
takarítottam össze az én ötvenhétezer 
dollárt... 

őnagysága: No, de hova tetszik gon-
dolni, Samu bácsi . . . (Rémülten igyekszik, 
hogy megnyugtassa.) . . . hogy az én fér-
jem kártyázik? Dehogy kártyázik, soha 
méflr csak eszébe se jut neki ilyen köny-
nyelmüség, esküszöm, soha! 

Samu: Soha? 
őnagysága: Soha! 
Oszkár (jön): A, Samu bácsi, Isten hozta 

nálunk drága jó Samu bácsi, csakhogy 
végre megjött, mennyit beszéltünk mindig 
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magáról, hogy vártuk és ha tudná, hogy 
például most is a Palermó-kávéházba mit 
hagytam ott a maga kedvóéri Egy család-
összesadutrulultimót, becsületszavamra . . . 

Őnagysága (rémülten, súgva): ötvenhét-
ezer dollárt hozott és te nem játszol! 

Oszkár: Mi az, hogy nem játszok, persze, 
hogy játszok, Samu bácsi, blank alsóra 
mentem be és a végin otthagytam egy csa-
ládösszesadu . . . (őnagyságához.) Ne lök-
döss, f i a m . . . 

Samu: Mit hagyott ott a gentleman a 
kávéházbanÎ 

Oszkár: Hogy a dzsentlman mit hagyott, 
azt nem tudom. De én otthagytam e g y . . . 
(Őnagyságához.) Mit lökdösöd az embert 
mindig, érdekes! 

őnagysága (kínosan): Ja, igaz, Samu bá-
csi, egy nagy meglepetést tartogatok ma-
gának! Nézze csak meg a vitrinünket, ta-
lál ott valamit, ami nagyon érdekelni 
f o g j a . . . 

Oszkár: Ugyan, fiam, mit érdekli a Samu 
bácsit a mi vitrinünk! En sokkal érdeke-
sebbet tudok neki mondani. Idehallgasson, 
Samu bácsi. Kiosztják a lapokat, felütik a 
zöld hetest."A Blaunál van a tizes, király, 
a Grünnél a fe lső . . . (Látva, hogy őnagy-
sága kifeszíti a kezéből Samu bácsit és a 
vitrinhez cipeli, indignálódva.) Mit akar 
ez a nő azzal a hülye vitrinnel! 

őnagysága (Samu bácsihoz, a vitrin 
előtt): Találja ki Samu bácsi, hogy kié 
odabenn az a kis cipői, kinek az első ci-
pője! . . . (Otthagyja és egy lépéssel Osz-
kárhoz ugrik, izgatottan.) Oszkár, te őrült, 
idehallgass! A Samu bácsi ránk akarja 
hagyni az ötvenhétezer dollárját, de csak 
akkor, ha te nem kártyázol! 

Oszkár: Hát kártyázok én! Soha többet 
ebben az életben! Amíg tudmiililik ő él. 

őnagysága: De azt se szabad neki tudni, 
hogy eddig kár tyáztál . . . 

Oszkár: Hát majd letagadjuk! 
Samu (visszajön a vitrintől): Azt hi-

szem, az a kis cipő az enyém. . . De azt 
mégis csak szeretném tudni, hogy mi az, 
amit a gentleman a kávéházban hagy ta . . . 

Oszkár: Miféle dzsentlmenrül beszél ez 
minidig! 

Samu: Miféle gentleman! Hát te vagy 
az a gentleman! 

Oszkár: Én! Dzsentlmen! (Nevet.) Lát-
szik, hogy a Samu bácsi engem nem is-
mer . . . 

őnagysága (zavartan): Oszkár úgy érti 
tudniilik, hogy látszik, hogy a bácsi őt 
nem tekinti elég közeli rokonának, mert 
nem nevezi a keresztnevén. Tessék úgy 
mondani neki, hogy Oszkár. 

Samu: Well. Uszkár. 
Oszkár: Nem Uszkár. Uszkár az kutya. 

Dzsentlmen mit fir fusz, Samu bácsi! En 
dzsentlmen mit evei fusz, evei link fusz, 
tetszik tudni! Oszkár! 

Samu: Well! Uszkár. 
Oszkár (ráhagyja): Uszkár. Ötvenhétezer 

dollárért, akár bernáthegyi! 

Samu: De én csak akkor mondok neki 
Uszkár, ha ő is szólít engem a nevemen, 
mondja nekem, ankl Szeml 

Oszkár: Szem! Mi az, hogy szem! 
Samu: Szem, írják Sam, angolul Sá-

muel. 
Oszkár: Magyarul Samu. 
Samu: De én szoktam meg eztet ruá 

angolul, mondd Szem! 
Oszkár: Jó. Szem. Most már végre tu-

dom, mi az magyarul, hogy sólyomszem. 
Sólyom Samu. 

Samu: Azt nem. Csak Szem, az Samu. 
Sólyomszem, az van megin más. Amerika 
más nyelv, más szokás. Ott a dzsentlmen, 
ha rendes ember, nem jár a kávéházba éa 
különösen nem játszik . . . 

Oszkár: I t t nálunk igen! En például 
minden áldott nap, ebéd után . . . 

Samu (diadalmasan): Na látod, húga! 
Ugy-e én mondtam neked, hogy a dzsentl-
men játszik! 

őnagysága (kínosan): H á t . . . hát per-
sze, hogy játszik! Oszkár igenis játszik, 
de . . . de nem kártyát! Oszkár . . . sakko-
zik! 

Samu (kiszélesedő arccal): Sakkozik! Az 
van más! Az van nagyon jól Sakk, az 
van nem is játék, sakk az van már tudo-
mány! 

Oszkár: Hajaj, de még milyen tudo-
mány! . . . Samu bácsi is tud! 

Samu: Természetesen! 
Oszkár (ijedten súgva): Baj van. 
őnagysága (suttogva): Miért! 
Oszkár: Soha életemben nem sakkoztam, 

azt se tudom, eszik-e, vagy isszák. 
Samu: Amerikába én játszotta sakk 

minden nap az én klubomba, úgy meg-
szokta, hogy majd megbolondulta hajón, 
ahol nem volt egy ember se, aki játszotta 
volna a sakkot. 

Oszkár (szemtelenül): Egy ember se? 
Hallatlan! 

Samu: öriilek, hogy a dolgot fogom itt 
tenálad pótolni, most ülünk le azonnal és 
játszunk egy parti, úgy-e! 

Oszkár (zavartan): Űgy-e. D e . . . de 
nagy baj van, Samu bács i . . . 

SUvatáe^ztüm 31 39--
átmeneüáaáát 31 35--
SéMaMt 31 55'-
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Samu: Mi baj? Csak talán nem akarsz 
mondani, hogy neked nincs táblai 

Oszkár: Tábla, az van, hogyne, a fiam 
első elemista, van egy nagyszerű pala-
tábla . . . 

Samu: Nem palatábla. 
Oszkár: Rajztábla is van. 
Samu: Sakktábla. 
Oszkár: Az nincs. Épp az a baj, hogy 

nincs! 
Samu: Nincs tábla? Hát hogy lehet az, 

hogy egy sakkjátékos házába nincs benne 
tábla? 

Oszkár: Hát az úgy lehet, Samu bácsi, 
hogy vanni van, ugyebár, d e . . . de elrom-
lott . . . Elromlott rajta az a kis izé ott 
fölül, ami ott szokott lenni, a lu l . . . és el-
küldtük kijavítani a . . . a suszterhez . . . 

Samu: És mikor lesz kész? 
Oszkár: Hajoj! Nagyon soká . . . Egy hé... 

egy hó . . . három hónap múlva . . . (őnagy-
ságához.) Azalatt csak megtanulom. 

Samu: És mit szólnál te ahhoz, ha én 
mondanék neked, hogy mi mégis csak fo-
gunk itt máma játszani? 

Oszkár: Röhögnék! 
Samu (mosolyogva): Má pedig te ne rft-

högöljél, kedves Oszkár, mert mi mégis 
fogunk. . . A te Szem bácsinak van tábla... 
Hozta magával az ú t r a . . . Rögtön ki is 
hozok Őtet. . . Na? 

Oszkár (kábultan): Na. (Mialatt Samu 
mosolyogva elmegy, őnagyságához.) Ugy 
kell neked! Mit mondtad neki, hogy sakkot 
játszok. 

őnagysága: Hát mit mondtam volna? 
Oszkár: Mondtál volna billiárdot! Bil-

liárdasztalt csak nem hozott magával?! 
őnagysága: Hát most mit csinálunk? 
Oszkár: Bízd rám! Majd csak kibeszé-

1 lem magam valahogy! Te csak eridj ki 
nyugodtan a konyhába, mert ha itt vagy, 
nem tudok olyan jól beszélni... 

őnagysága: Miért? 
Oszkár: Megszoktam, hogy ha te is itt 

vagy, akkor te beszélsz és én hallgatok.. . 
(Mialatt őnagysága elmegy, ö a telefonhoz 
lép, tárcsáz.) Hal ló . . . 16—13—13? I g e n . . . 
Jóska, te vagy?. . . Mondd csak, Jós-
kám, egy szívességre kérnélek, diktáld le 
nekem a telefonba, hogy, hogy kell sak-
kozni . . . Ne törődj vele, te csak diktáld 
le, de röviden, nagyon röviden, mert rög-
tön visszajön az illető, akivel sakkozni fo-
gok . . . Hogy merek leülni? Na hallod, ha 
te lediktálod nekem a szabályokat, mért ne 
mernék? Csak mondd be, én í rom. . . (A 
ceruzáját a papír fölött tartja.) Lehet kez-
deni . . . Igen . . . Király minden oldalra 
egyet . . . Paraszt először kettőt, aztán csak 
egyet, de csak előre. És a király minden-
fele? Hol van ebben <a játékban a demokrá--
c ia? . . . A futár a saját színin, srégen. . . 

Melylik a futár saját színe? Ahol áll? J ó . . . 
A bástya egyenesen . . . A ló ugrik . . . 
Hová? Először előre, aztán oldal t . . . Fur-
csa szokásai vannak egy ilyen állatnak, én 
mindig Eiuíoanobilpárti vol tam. . . A ki-
rályné arra megy és annyit, amennyit 
akar . . . Szlép kis házasélet. . . Sajnálom azt 
a szegény királyt, amerre akar és ameny-
nyit a k a r . . . És mindenkit leüt? . . . Mi-
csoda erkölcstelen egy j á t ék . . . A királyt 
is leiüti? Nem? . . . Nálunk idehaza le-
üti . . . De legalább nem megy, amerre 
akar! . . . Igen . . . sakk . . . Es ha már a 
király semerre nem tud menni, az a s akk-
uidat t. Ês ha a királyné nem tud menni?. . . 
Az tud? . . . Igen, én mindig mondtam, 
hogy a nőkkel nehéz elbánni . . . Sakk, le-
ütni, sakk-matt . . . Ertem, hogyne érte-
ném . . . Ezi az egész?.. . Hát akkor mit 
mondják, hogy a, sakk olyan nehéz? Kö-
szönöm, szervusz!... (Leteszi a kagylót, fel-
veszi) Halló . . . Jóska, halló, melyik a ki-
rály? . . . Elment. . . Na nem baj, majd csak 
kitalálom . . . (Leteszi a kagylót.) 

Samu (jön a sakktáblával): Na, itt va-
gyok! És itt ai t áb la . . . 

Oszkár (szemtelenül): Végre, csakhogy itt 
van, már alig vártam! 

Samu: Na, na, hiszen nem találhattam 
meg egy perc alatt a táblát, benne volt 
mélyen a kofferba . . . (Ezalatt az asztalra 
teszi a táblát.) Na, állítsd f e l . . . 

Oszkár: Hóval 
Samu: Nekem mindegy. . . 
Oszkár: Talán esetleg a kaszli te te jére . . . 

(Megindul a táblával.) 
Samu: Hodhod a kaszlira? (Gondoltam ide 

az aszta l ra . . . 
Oszkár: Merho«y tetszett mondani, a bá-

csinak mindegy . . . Én tehetem az asztalra 
is, nekem is mindegy. . . (Leteszi, nézi a 
táblát.) 

Samu: AHits fel! 
OszkáruJa, hogy a bácsit? Azonnal! (Fel 

akarja emelni a székről.) 
Samu: Nem engem! A t áb lá t . . . 
Oszkár: Ja! A táblát? Azt lehe t . . . (Étére 

állítja az asztalon a táblát, nagy óvatosan, 
lesi a hatást. Látja, hogy így nem jó lesz, 
a rövidebb élére állítja, diadalmasan.) Fel-
állítottam! 

Samu (dühösen): Nem így! Nem értesz, 
mi az» állítani? Nálunk Amerikában mond-
ják .felállítani, mikor csinálják e z t . . . (Ki-
nyitja a sakktáblát, ahonnan kiesnek a fi-
gurákt amin Oszfcár nagyon csodálkozik.) 

Oszkár: Náthát! Hát ezek az izék benne 
vannak? 

Samu: Hát persze, hogy benne! 
Oszkár: Milyen praktikus! És ez az 

a felállítás? 
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Harriu (ezalatt egyre dühösebben rakja a 
figurákat): Dehogy ez az állítás! Ez az ál-
lítás! 'Hát (hogy mondják ezt nálatok Juró-
pában ? 

Oszkár: Nálunk nem is igen mondják, 
csak r ak j ák . . . (Vehemensen segít Samu 
bácsinak «n rakásban, aki dühösen kapkodja 
el előle a figurákat és a valódi helyűkre 
teszi.) Na, mit tetszik mind elkapkodni elő-
lem, bácsi, így mind a szélire kerül, a kö 
zepiré mem jut semmi. . . 

Samu: Mér, hát nálatok Jurópában rak 
nak a közepire is? Nálunk Amerikában rak 
ják csak a szélire! 

Oszkár: Hát rakjuk a szélire.. . Én játsz-
hatom úgy is, alhogy Samu bácsi játssza, 
nekem igazán mindegy . . . (Ezalatt felrak-
ták a figurákat.) 

Samu: Ne rakodjál olyan össze-vissza. Ar 
enyim a fehér . . . 

Oszkár: Hogyne! Azt a tort nem 
adom ! 

Saniu: Hát akkor legyen a tied a felkér, 
az enyim a fekete. 

Oszkár (nagylelkűen): Azt nem! Csak 
igazságosan. Minid a kettőnek fele fehér, 
fele fekete . . . Csak tessék rakni, nekem sür-
gősen meg kell kérdezni valamit . . . (A te-
lefonhoz lép, tárcsáz.) Halló 16-18-13? Jóska? 
Melyik a király? iEgy nagy vastag?. . . 
(Odamegy a sakktáblához, felvesz egy figu-
rát.) Ez az?. . . J a igen, hogy mem látcxl, 
hogy hogy néz k i . . . Föíüi van neki egy 
feje, olyasféle mint egy szamárnak..'. Az 
a ló?. . . Ez lé? (Nézi a figurát.) Hol van 
enutk h l ába? . . . És a. futár? Hogy néz ki 
a .futár? Mint egy nagy parasz-tl Melyik a 
pá raaz t t . . Amielylkbiii tiyole van?... (^isz-
staimegy a táblához, nézi.) Hal lo . . . Egyik-
hül sincs nyolo, van egy, aimelylkbül tizen-
ihat vaix, nyolc fehér, nyolc fekete, az az?... 

Samu: Na, mi az Uszkár? 
Oszkár: Rögtön gyövök, egy kis informá-

ciót kér tem. . . 
Samu: Információ? Üzleti? 
Oszkár: Üzleti. 
Samu: Amerikában játék közbe nincs üz-

l e t . . . Játék közbe van csak játék. Hiába, 
Amerikia más ország, más szokás . . . (Fel-
rakja a lábát az asztalra.) 

Oszkár (Samu lábát nézi): Igen, más szo-
k á s . . . (ö is felrakja a lábát az asztalra.) 
Érdekes szokás.. . És hová teszik Ameri-
kában az ételt? A földre? 

Samu: Az asztalra. 
Oszkár: És a lábúkkal esznek? 
Samu: Kezükkel! 
Oszkár (mialatt a lába az asztalon van. 

a kezével enni prólxíl): Nehéz lehet. 
Samu (ezalatt levette a, lábát az asztalról, 

ledobja onnan Oszkár lábát is, türelmetle-
nül): Na, kezdjünk, kezdjünk . . . 

Oszkár (óvatosan): Kezdjünk. . . 
Samu: Hát jó, majd kezdek é n . . . (Lév 

egyet.) Please! 
Oszkár.: Tessék? 
Samu: Most jössz te! 
Oszkár: Én?. . . (Nézegeti a táblát, óva-

tosan.) H á t . . . én először is bemondom az 
ul t imét . . . 

Samu: Mi? 
Oszkár: Ultimé. Utolsó ütés itt ódalt ez 

a kis vastag. 
Samu: A bástya? 
Oszkár: Jesz. Bástya.... Mondom, hogy 

a végin meg fogom tanuln i . . . Amerikában 
ezt a figurát nem játsszák? 

Samu: Nem. Mink csak játszunk egyszerű 
pa r t i . . . 

Oszkár: Jé, én nem bámom, én játszihatom 
úgy is, ahogy Samu bácsi játssza, én mind 
a kétféle játékot egyformán tudom.. . 

Samu: Hát akkor lépjé l . . . 
Oszkár (óvatosan feláll, állandóan Samu 

bácsin van a szeme, lesi a hatást, egy lé-
pést tesz előre): Léptem . . . 

Samu (idegesen): Nézd, kedves Uszkár . . . 
Én tudok, (hogy nem beszélek jól ,a magyar 
nyelvet, de az vain nem szép tőled, hogy te 
engem teszel nevetséges. Mondtam lépjél, az 
nem tesz annyit, lépjél ia földön, hanem tesz 
annyit, lépjél a sakktáblán . . . 

Oszkár (felemeli a lábát, óvatosan): Jé, 
én lépek, de mem törik el? 

Samu: Mér törne el? 
Oszkár: Hát jó, de akkor inkább tegyük 

ie ide a földre . . . (Leteszi a földre, rá 
akar lépni.) 

Samu (dühösen): Uszkár! Uszkár! Éh 
mondta neked, he Csinálj 'eviccet a te öreg 
Szem bácsival, ide nézz, ezt híjják nálunk 
Ahierikábain lépés . . . (Mutatja.) Lépek . . . 
és most megim, lépek . . . f Előrehúzta Osz-
kárnak a fehér parasztját,) Egyet léptem 
áz én paraszttal és egyet a te paraszttal. 

Oszkár (a papírt nézi): Igen, tudom, pa-
raszt egyet előre, király mindenfele... 

Samu (a papírra): Mi az? 
Oszkár: Ez a menetrend. 
Samu (mialatt lép): Te most ne nézzél 

menetrend, te most lépjé l . . . 
Oszkár: Má léptem, Samu bács i . . . 
Samu: Mikar? 

Székrekedésnél a Leo-labdacsok 
minden esetben kitűnően beváltak. A szervezet 

^ ^ nem szokja meg ! Minden gyógy-
X S i szertárban beszerezhető. 

(Leopills) 
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Osskár: Az előbb. 
Samu : De azóta én má meglft léptem, 

egyszer te, egyszer én, hát nem tudodi! 
Osskár : Hogy én nem tudom! Ml aí, 

hogy én nem tudom, én tudom, egyszer én, 
egyszer a Sólyomszem bácsi, most a Sólyom-
szem bácsi lépett, toost meg én lépek. . . 
(Találomra megfon egyet Samu figurái kö-
zül, felemeli,) 

Samu; (Nem teszel le, az az enyim! 
Osskár (leteszi): Jó, jó, <azér nem kell úgy 

irigykedni, léphetek én az enyimmel is! 
(Megfogja a lovai, tép vele egyet) 

Samu: Ml volt ez! 
Osskár: Léptem. 
Samu: De e í van nem jó, ez a ló, ez nem 

lép, az ugrik! 
Oszkár (tisztelettel riézi a lovat): Igen, 

hallottam, hogy ugrani szokott.. . 
Samu: itta, mit vársz! 
Oszkárt Várom, hogy mikor ugrik! 
Samu: Hát nem ugorthat imagátul! 
Oszkár: Nem! Valahol meg kell nyomni! 

H E T I K A L A U Z 
Kutyanyaraltat áa 

pensió, tanítás, szobatiszta-
ságra nevelés, t r I m m e 1 é s, 
állatorvosi felügyelet. XL. 
Bikszádl-Út 19. T. 26-85-76. 

Eladók 'is világ-
háaörzó 

k i w s i s hSlykSk, faj-
tlsmpaklngl kacsák, 
óriási szemű ribizllbokrok 
és mátnatóvek. Feketéné 
P e t s ó g a d , Szegffl-mca 

Felülmúlhata t lan 

léreametife 81(1 idhasâi, 
házi állatalt. Nem mérgező, 
szagtalan. Esi kérj« ahJnt t t . 

»DivatkutyAk«, luxusebek, 
patkányfogók, hasiflnebek 
megrendelése (vátfts»bé-
lyeg). párosítása: Köz-
ponti Állatorvosi Rendeld, 
Jókai-Utca 42. Tclelefon: 

1 -I4Ô-B». 
Kozmetikai k u r z u s o k , 
laboratóriumi kiképzés 

G R EE 
kozmetikában 
P*tőfi S -u. 10 Párlsi-U. 3 

Zongora tanítási 
akadémiai mödsienel 
}nt Ányosa & valla'ok 

káuilli flt'Stalzsye 3 n. 14. 

ÁGYNEMŰRE 
F E H É R N E M Ű R E 

ARANYF.OYPT 
^ « k l c J k »íüosssalón. 
I t t Z I K O Varosbáz-u. Ö. 
Tel.i 1-805-24. Biörnie-
bundák. Átalakítás, Javíiás 

MSSTOPPOLAS S S i 
rtihák, abroszok, szflvetiei be-
vont bútorok, művésrt látha-
tatlan beszövése. Szakszerű 
kötöttáru lavttás, szemfrt-ze-
dé* Utolérhetetlen ruha fénv-
lelenités. „Dft B* S l NO', 
Vili.. Hír»s«-utra 41. üzlet 

koszen és tu er-
tek után jól 
v á s f t f r o l b u t Cipőt 

Gyöngyi clpüáruhdzában, 
tX., Üllöt-út 69. 

„Anosátiél" Akácfá-u 61., 
Király-utcánál, gyorsan, ol-
csón, jól. Kötöttáruk alakí-

tása. Javítása. 

B u n d á t a u . 
restés — Alakítés. 
Pollák, Alsó Erdősor 12 
(Divatcsarnoknál ) 

CIÁNOZ! 
S'Kszsy Vacuum 
engedélyes vegyészmérnöki 
vállalat. VI., ÍÓKaWér 9. Tel : 

M a o 9 8 . Művészi falradl.o-
záS. Szakszerit lakástakarítás 
Braun Látaló kárpitos és 
dissitő mülparl vállalat 
Budapest. V.. Sziget-u. 28. 
T. 115-133. Olcsón vállal min-
den e szakmába vágó munkát 

Samu (pulykapiroscm): Uszkár! Uszkár! 
En most má egész jól látom, hogy te engem 
kinevetsz! Azt -én velem ne tedd, Uszkár! 
Eiugem má egyszer dülhömbe ütötte meg a 
buta! (Felveszi a lovat, lóugrást tesz vele.) 
m t híják nálunk Amerikába ugrásnak. 
Kettő előre, egy ódalt! 

Oszkár: Ja! Ez az ugrás! (Magában.) 
Mondom, Ihogy meg fogom tanulni! 

Samu: Na és most idehúzom ezt a pa-
rasztot a lovad el ibe. . . 

Oszkár: Jó. 
Samu: Mi az. hogy jó! Nem viszed arrébb 

a lovat! 
Oszkár: Minek vigyem arrébb! Egészen 

jó helyen van az o t t . . . 
Samu: Hogy az jó helyen van! Szamár. 
Oszkár: Nem szamár. lié! 
Samu (lihegve a méregtől): Nem ez a ló 

szamár, te vagy a szamár! Most én a te 
lovadat leütöm . . . (Leüti a lovat.) 

Oszkár: Mi! Hát ezt csak úgy lehet! . . . 
J ó . . , Majd: akkor ém i s . . . (Célba veszi 
Samu lovát és lefricskázza a tábláról.) 

Samn (rémülten): Mi az! 
Oszkár: Leütöttem! 
Samu: Mivel! 
Oszkár: Hogy-hogy mivel! A kezemmel. 

Csak nem akarja Samu bácsi, hogy direkt 
behozzak az Ilyesmihez egy taglót! 

Samn (ordítva): (Nem adod vissza! Azon-
nal, rögtön add vissza! 

Oszkár (mialatt felemeli): Ajaj, úgy lát-
szik, most valamit nem jól csináltam ! 

Samu: És most (üvöltve, egyre jobban és 
egyre rekedtebben) . . . sakk! 

Oszkár: Tudom... 
Samu: Hogy, hogy tudod! Sakk! Itt a 

táblán, sakk! 
Oszkár: Hát persze, itt. ami Itt ezen a 

táblán van, az sakk! 
Samu: De nem az egész táblám, nem az 

egészen... 
Oszkár (igyekezik, egyre fokozottabb és 

izgatottabb tempóban): Nem az egészen, 
csak a felin . . . 

Samu: Nem a Ifelin, osak itt! (Kopog ä 
figurával a táblán.) Itt! 

Oszkár (szintén kopog): ítt i s . . . 
Samu (üvölt): Nem igaz! Ott nem! Csak 

itt! Uszkár! idehallgass! Sakk! Sakk ne-
ked, a 'királynak, sakk! 

Oszkár (szintén ordítva): Sakk! A ki-
rályinak! Nekem! 

Samu (hörögve): Uszkár.. . Sakk van 
neked . . . Én adtam neked a s a k k o t . . 

Oszkár (felveszi az asztalról a táUáf, 
megindul vele): Köszönöm szépen... 

Samn (a homlokához kap, leesik a szék-
ről): Gyilkos! 

Oszkár (ijedten néz rá). 
Őnagysága (bejön): Mi iaz! Mi az, az 

istenért! 
Oszkár (félénken): Azt hiaaem, fiam, örö-

költünk . . . Sakk-matt! 
FÜGGÖNY 
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Szivar az egyenlítőn 
Vígjáték egy (minden levonás nélküli) 

felvonásban 
Irta: Lipótmezey Mezey Lipót 

Másolta: HarmatH Imre 
Copyright 1937 by dr. Alexander Marton, Budapest. 

örült sikerrel játszotta a Pódium kabaré a következő 
szereposztásban : 

A kereskedő Békefíy László 
A vevő Keleti László 

(Szín: Egy külső belvárosi férfikálapüzlei 
belseje. Középen pult, emögött üveges szek-
rény, benne rengeteg kalap. Külső járás 
jobbról. A panamaikittlapok körül kijárások. 

A kijárások körül panamák.) 
(Játszódik: ma. Napjainkban, Elme-Baján.) 

(Függöny le.) 
Kereskedő (a pult mögött áll és egy sakk-

táblával diabolózik). 
Vevő (jobbról belép): Jónapot kívánok! 
Kereskedő (végigméri): Jónapot kívánok! 

(Cinikus mosollyal.) Partant®« 1 Uraságod 1 
Vevő (látszik rajta, hogy befolyásolható, 

ingadozó egyéniség. Bajúszút rágná, de 
nincs bajúsza. Apja tejeskocsis lehetett, 
vagy propellerfütő. Anyja mosónő, vagy 
hajólcötél. Most mégis megszólal): Kaphat-
nék kénem egy tompám hegyezett bádog-
staniolitoa inél've három ós félliter pattoga-
tott zongoraíbillentyüapacsa vart ! 

Kereskedő (némi gúnnyal a kalapokra 
mutatva): Uram! Nem látjla, hogy ez egy 
automatabüíféí 

Vevő (nőies bájjal): Persze, persze! (Han-
gos mosollyal.) En tudniillik nagyot hallok 
és a kicsire nem nézek! Akikor kérek egy 
szép, halvány, piepitaibélésü asztrakán nyak-
kendőtűt! 

Kereskedő (derűs bonhómUíval): Abból 
nagy választékom van! (Egy koszorú szafa-
ládét nyújt át.) Parancsoljon! Lám pázott 
hetes! 

Vevő (a koszorú szafaládét a nyakába 
akasztja, zsebtükröt vesz elő, annak hátlap-
jába néz, majd némi aggodalommal, ener-
váltan megszólal): Azt hiszem, ez elég lan-
gyos lesz! 

Kereskedő (udvariatlan mosollyal): Mivel 
tartozom! 

Vevő (a helyzettel kacérkodva); 40 pengő, 
63 kiló és 38 fok Oelsiussial! 

Kereskedő (öntelten): Tessék! (A vevőnek 
egy lombfürészt, egy varrógépet és egy 
féUiter magnélküli cseresznyét nyújt út, 
majd távozni akar.) 

Vevő (a pult mögül ráordít): Tábornok 
úr! 

Kereskedő (rémülettel ajkún, megfordul): 
Mi történt! 

Vevő (eszmélve): ön nem Cegléden járt 
faiskolába! 

Kereskedő: Nem! En a szolnoki táncisko-
láiban érettségiztem! 

Vevő (velőtrázó sikollyal): Anyám! (A 
nyakába borul.) 

Kereskedő: Leányom! 
(Tabló) 

(Függöny fel) 
VEGE« 

Lánchíd Penzió L í í ; 
Lánchíd b u d a i oldalán. 

Csendes úri magánhúz. Küz-
r>onti fűt:s. Állandó melegvíz 

OPERA 
színház-u. 8. O érával szem 
ben. Tel. 1-286-28. Kényel-
mes úri otthon. Polgári árak 

C e n t r u m ^ * 
császár-út 22. Tel : 315-147. 
Kellemes szobák. Kitűnő el-
látással már 4 p e n g f f t f f l 

IV., Bécsi-n. 1. Tel.: 38-21-57. 
Legmodernebb komforttal felszerelt 

ári otthon. Meleg iolyé Wz. 
Polgári áralr. 

GÜLBABA PENZIÓ 
MECSET-UTCA 14. Margitbidnál, 
kertrenézi hlrSs izép szobák, Iolyé 
rix, hatalmas teraszok, napi 8t pengi. 

Telefonszám : 16-64-36. 

Rózsa Penzió 
II., Tapolcsányl-u 6. 
Telefonszám- 1-522-90 
a Rózsadomb leg' 
szebb belyén 

Ha Budapestre jön, 

Fészek Penzióban 
szálljon meg. Szobái, 
kosztja minden igényt ki 
eíégitenck ás meglepően 
olcsó. Károly-körút 24. 

Telelőn: 18-9*49. 

Club Penzió 
Teréz-kérát 34. Telefon : 120-415. 
Komfortos legmodernebb ári ettboa 
ilsJrangn ellátással. Ulazási és szia 

bázl kedvezmények) 

Vidékieknek 
kflllsldieknek „URI OTTHON" ellátás 
oélkfil is, jutányosán. HAJDUNE, 
Erzsébet klrét 2. III. 19. (UH) 
Telefan: 132-900 (Emke épfilet). 

D r . R é v é s z M a r g i t 
Gyermekszanatórlum 

Erdei Iskola. Bpest, Zug-
liget, Remete-üt 18. 81-es 
villamos végállomásnál. 

Telelőm 16-40-96. 

Családi ház 
Kőbánya legelőkelőbb helyén, 
központban 460 Q gyönyörű 
árnyas kerttel, közvetlen a 
villamos megállónál, állandó 
lakókkal alkalmi áron eladó-
Prima építkezés. X, Rómán-u. 8 

Szemölcsök, 
hajszálak, szeplők, szépséghi-
bák végleges eltávolítása 
garanciával. Külföldiek gyors 
kiképzése. KOVÁCS kozme-

tika. Teréz-körút l/c . 
Szépítőszerek szétküldése. 

T e l e f o n : 1-262-00 

Hormon-vitamin 
p a h h o l â s , 5 £ Â 

véglege» el távol í tása 
Altmann Magda 

kozmetikai Intézetében. 
V-, Katona József-utca 39. sz. 

T e l e f o n : 1-209-94 

„DÉVA" 
szőrtelenítő krém teljesen 
elmulasztja a ««őröket. -
Kozmetikai 'különlegessé-
gek . Hungária-középkörút 
116. földszint 2., Thököly-

tlfc mell lett. 
Royal kozmetikába 
IV., Václ-uícs 21. T.: 186-038 
megérkîztek amerikából a mo-
dern kozmetika legszenzáció-

sabb újdonságai 
iszörtelenítésben, 
í szemölcsírtásban, 

tartós s&épltésben. ránc-
kezelésben Lórándnó elek-
trokozmetika. Andrássy-út 
öt. utólérhetetlon. Tauit-
ványkiképzéa. T. 1-204-63. 

Zongora, 
gramofon, rádió 
legjobb, legolcsóbb 

részletre is 
REMÉNYI S'T'cam 
n r C m i í Viola, c s e l l ó 
U l i U l i H U részletre is 
TÓTH hangvej senyhegeííi-
késziiőjmesternél IV.. Kossuth 
Lajos-u. 8 JÓ2sef főnét ceg 

udvari szállítója 

Gramofonok és lemezek 
használtak közismert leg-
olcsóbb szaküzlete: Köz-
ponti Gépraktár. Ráké-
czi-út 80. udvarban. Tánc-
és mflvészlemezck 80 fil-

lértől. Lemeecsere. 
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Copyright 188Î by dr. Alexandér Matton. 
Szfnrekorült a TERÉZKÖRÚTI SZÍNPADON a kövatkézó szereposztásban: 

Szolnoki Bftrky Jdiaat 
Kalmár H m i M «IMÜ 
Datektiv Fanyó Árpád 
Wftcér Barna Lajoa 

Történik fürcöny előtt, eey kávéházi asztalnál. 

Szolltok ti Érdekes. fin ezt netti tudtam. vagyis Í6 óra 00 perc. (BUzgón jegyez.) 
Kalmárt Már több mint három hete. £lncéf: Igent«. 
Szolnoki] fis mi van a gyerekkel 1 Szolnoki (miután ezt is felírta): Köszö-
Kalmárt A gyerek Jolánnál maradt. nöm.. . rendben van. 
Szolnokit Mind a kettői Pincér: Kérem. (Vállvonogatva el.)-
Kalmárt Csak egy gyerekük van. Í Ü ^ Í í f l í " . . 
Szolnokit Náthát, ez érdekes! Ez a leg- m ^ t o s a h ) : Alibi! 

szenzációsabb válás ma Pesten. (Kifelé.) £U®ár: Alibi! ' 
, vwotnU Szolnokit Jegyezze meg magának, uram, 

íouri , . , manapság mindenki gyanús, aki é l . . . az 
Kalmárt Hova siet úgy, Szolnoki úrT anuKaí%m u ' _ . . . 
Szolnokit Megyek, elmesélem ezt a vá- ^ I n l l S ^ J i 

iápt a feleségemnek. Hátha ő is kedvet ^ ^ ^ t E m l é k®Z Í k P é l d 6 u l ® 

kap hozzá. Kalmárt Hogynö... azzal vádolták meg, 

^ 3 3 » k 6 v é — • « « ? r - r ^ o d t a h kár-S Ä l Ä Ä t egy* ; ^ Ä ' S Ä S 
Pincért Az annyi mint egyharmihcnyolc. ^ ^ J ^ ^ ^ i ^ z C ^ 

tot °!Îa tr ^ t-nfi Z T tJram, öh meg^ilkóita a nagyságos as*. 
Pintért Egyharniinchyolc... ^ 0nyti Kellner Mosolygott, elővetiégy kis 
Szolttoki fizet): Tessék. hoteszt (ráüt a Hoteizára) és megkérdezte, 
plnfcér (visszaad): Köszönjük alásán. h o | r y raikor é g h o l t ö r t é n t a gyilkosság... 

(Indul.) . érre megmondták nekíí a gyilkosság ekkor 
Szolnokit Várjon, főúr. e k k o r > l t t i t t történt... Feilner to-
Pincért Tessék parancsolni. vább mosolygott, felütötte a noteszt és 
Szolnoki (egy noteszt vesz elő, jegyez, as&t momitA: Uraim, én a gyilkosság ide-

közben): Egy félbarna kávé habbal langyo- J é n l t t é g í t t ^ i t a m . . . ezzel és ezzel. . . 
san, egy Süteménnyel... egyharmintv emiatt és emiatt. . . tanúim ezek és ezek... 
nyolc.. . (Pincérhez.) Hogy hívják magát t e h á t a gyilkosságot én nem követhettem 
főúr! e l . . . Most már érti a noteszt! 

Pintér (csodálkozva): Czirják Gábor. Kalmárt Kezdem érteni. 
, Szolnoki (ír): Czirják Gábor... (Pincér Szolnokit Na látja, sdhasem lehet tudni, 
hez.) Mikor született! egy nap jön két detektív és azt mondja 

Pintért 1892-ben. tn agárnak... uràm, a radványi sötét erdő? 
Szolnoki (ir): 1892-ben. Vallása és esetle ben halva találták fcárczy Benőt. . . á 

ges családi állapota? gyilkos ö n . . . Beszéljen) Hol volt ön a 
Pincért Református... nőtlen... két tett elkövetése idején! Figyelmeztetjük, 

gyermek apja. . . ' hogy KÜnd Abigél már alibit igazolt.. . 
Szolnoki (ir): Két gyermek apja. . . tehát á gyilkos más, mint ön, nertt íehet.... 

hány óra van most egész pontosan, főúr! Na! Mit válaszol például ön erre! 
Plneér (megnézi az óráját): Félőt. Kalmárt fin azt válaszolom, hogy kérem 
Szolnoki (leszögezi): Délután félÖt.*. én Bárcay Benőt nem is ismertem... én 

íU 



csak Bárczy Istvánt ismerem... tie őt sem 
személyesen. 

Szolnoki (szigorúan): Ezt mindenki 
mondhatja, uram . . . ez nem védekezés... 
a rendőrségnek adatai vannak, hogy ön és 
a boldogult Bárczy Benő, igenis ismer-
ték egymást... sőt Üzleti ügyben önök 
többkben jártak egyiitt Badványban, a 
sötét ei'dő környékén. Hol Volt Ön a tett 
elkövetése idején multévi január hó 27-én 
délután 4.20-kor. 

Kalmár: Erre én nam tudnék válaszolni! 
Szolnoki (mosolyogva): Na látja, uram... 

erre jó ez a kis notesz... az embernek 
biztonságérzetet nytijt, mert néha a leg-
fantasztikusabb véletlenek játszanak össze 
és a legtisztességesebb ember is gyanúba 
keveredhetik. 

Kalmár (gondolkozva): Érdekes... na-
gyon érdekes. 

Szolnokit Sőt, nem is kell semmiféle 
fantasztikus véletlen, csak egyet említek... 
ön útlevelet akar váltani. Hányszor fordul 
elő, hogy hasonló nevű gazemberek miatt 
órákig kell ácoorognia, míg nagynehezen 
igazolni tudja, hogy riem azonos a kere-
sett szélhámossal. Na és mi történik, ha 
egyszer minden összeesktiszik ön ellen és 
nem tudja igazolni magát. 

Kalmár: Az embernek, látja, Ilyesmi 
eszébe sem ju t . . . Szolnoki úr, holnaptól 
kezdve én is vezetek ilyen noteszt. 

Szolnoki: Na de most már Igazán me-
gyek. (A notészt előveszi, jegyez.) Kávé-
házban beszélgetés Kalmárral... mi is a 
keresztneve! 

Kalmár: László. 
Szolnoki (jegyez): László... Hol lakik? 
Kalmár: Trombitás-út 20, földszint 2. 
Szolnoki: Nős? 
Kalmár: Nős. 
Szolnoki: Mióta? 
Kalmár: Három éve. 
Szolnokit Meddig lesz nős! 
Kalmár: Meddig leszek nős? Hallja, ez 

nagyon buta kérdés és egyáltalában nem 
tudom, miért fontos ez? 

Szolnoki: Egy alibinél minden fontos!... 
A házban, afaol lakik, van vici! 

Kalmár: Van. 
Szolnoki: Van-e gimnazista fiaavicinek! 
Kahn ár: Nincs! 
Szolnoki (természetesen állandóan je-

gyezve): A vici feleségének élnek-e a 
nagyszülei! 

Kalmár: Ezt igazán nem tudom. 
Szolnoki (felháborodva): Nem tudja! 

Mondja, maga be akar engem csukatni! 
Kalmár: Ez csak nem lehet fontos. 
Szolttoki: Égy alibinél! Egy olyan precíz 

alibinél, mint az enyém... már bocsásson 
meg, uram.. . az alibinél minden nüans® 
fontos.. . és az, hogy a vici feleségének a 
nagyszülei élnek-e, ez olyan fontos , 
nüansz... hogy emellett nem lehet szó 
nélkül elmenni... holnapra legyen szíves, 
ezt tudja meg nekem. 

Kalmár: Megpróbálom. 
Szolnokit Na, Isten áldja meg, kedves 

Kalmár úr. (Kezét nyújtja, közben.) 
Detektív (bejön bottál, zordon arccal, kö-

rülnéz). 
Kalmár: Hova siet olyan nagyon... ül-

jön még le egy kicsit, Szolnoki úr. 
Detektív (a Szolnoki név hallatára rajta-

ütésszerűén): ön a Szolnoki! 
Szolnoki: Én vagyok. 
Detektív: Dezső! 
Szolnoki: Maga nevetni f o g . . . Dezső. 
Detektív: De ön nem fog nevetni. . . ál-

lamrendőrség! detektív vagyok, én önt, 
Szolnoki Dezső, a törvény nevében letar-
tóztatom. 

Szolnoki (derűsen Ka.'mőrhoz): Most jön 
a notesz! (Detektivhez.) Miért tartóztat le! 

Detektív: önt a rendőrség orgazdaság 
bűntette miatt körözi. 

Szolnoki (mosolyogva): Engem! Biztos 
ön ebbeii! 

Detektív: ; Biztos vagyok.. . ön megvett 
12Ö0 pengőért 20.000 fcehgő értékű arany- és 
ezüsttárgyai, ami a báró HodoSsy betörés-
hői szárlnazott. 

Szolnoki: Uraim, preciz választ kérek, 
mikor vettem meg! 

Detektív: Tavaly decemberben. 
Szolnoki (lapoz a noteszben): Hányadi-

kán! 
Detektív: ló-én. 
Szolnoki (mosolyogva a noteszt nézi): 

Hány órakor ! 
Detektív: Tizenegykor. 
Szolnoki: Délelőtt vagy éjszaka! 
Detektív: Éjszaka. 
Szolnoki (kezét bilincsbeverésre összekul-

csolva, a detektív felé nyújtja): Stimmel! 
FÜGGÖNY 

r r r A b e f ő z é s I D E J E • . . 
H A S Z N Á L J O N « 

C H I N O I 1 V - S Z A L I C B L T , 
•mely a befőtteket minden romlástól magvédi. 
MINDENÜTT KAPHATÓI 
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Forog vagy nem forog 
írta : Törők Rezső 

A darab előadási joga kizárólag dr. Marton Siándor színpadi kiadóvállalatától ((Budapest, IV., 
Bécsi-utca 1.) szerelhető meg. Az engedé-lyüélklili előadást sssigorúan "bünteti az 1921. évi LIV. t.-c. 

Copyright 1907 by dr. Alexander Martán, Budapest. 
Előadta az Andrássy-úti Színház a következő szereposztásban : 

Kati Dajbukát Hóna Antal bátya Puti Sándor 
János Bársony István öregasszony.,. Sándor Böske 

Antal (öreg, magatehetetlen bölcs pa- Antal: Hogy rá se nézel, szavad se mines 
raszt, ül az asztal mellett, pipázgat): Ai, hozzá. 
haj! Bizony, bizony. János: Hát pitvaroljak neki? Gyüjjek az 

Kati (csupa tűz parasztmenyecske, dühös a b l a k a l a eigányozni, mint legénykoroimba? 
arccal jár ide-oda a szobában): Haigyja Antal: No-no! Azon böstörködik, hogy 
csak kend! Neon lehet evvel rná' állni. Még álló egy hete nem beszéltél vele, csak ainy-
csak az a büdös gazdakör kellett neki. nyit: van-e a jószágnak elesége? Ivott-e 

Antal: A többi is o d a j á r . . . Büszke? Meg effélét. 
Kati: Oda hát! De a többi törődik ám a János (nem szól, erősen szívja a pipáját). 

feleségével. A többi hazamegy éjfél előtt, Antal (a szeme sarkából ránéz, nem szól). 
oszt van egy-két: szava, az asszonyihó... meg (Kis sZÜnet.) 
is öleli, meg is csókujja! Ez? Hazagyün. . . / t t„. TA 
á s í t . . . pipál . . . . lefekszik. . . annyit se K a t i < b e ) : J o e a t é t 

szól, hogy mukk. János: No, csakhogy begyüttél. 
Antal: Mer mérges vagy, oszt ollan ké- Kati: Beszélt kend a komával a szekér 

pet vágsz, mint a fancsali szent. végett? 
Kati: Hát tán mgrájjak örömömbe? Mikó János: Beszéltem. Ideaggyia . . . Te, 

napszámra egy jó szavát se hallom. Oszt Kati . . . ü l j le má' lelkem egy keseny-
még miesodia szokásokat vett föl. Könyvet nyég! . . . Mikiidig ollan mérges vagy, maj ' 
óvas. Meg újságot. főpukkansz . . . sohase tudok véled dis-

Antal: Mer tájiul. kúrálni. 
Kati: Tanul? De a fene a dó;gát, oskolás- K a t i : Diskurálni? Ejféluitán? 

gyerekhő mentem én feleségül? Eceer úgy János: Mér ne? Ollan dolgot mondok ám 
kivágom a kezibül azt az újságolt, hogy no! én neked, amiket életedbe nem hallottál. 

Antal: Hótig tanul a jó pap. Kati: Ugy kiiokoskodott kend; abba a gtaz-
Kati : A pap tanulhat, annak nines fele- dakőrbe? 

sége. De akinek felesége van s fülülrá János: Ugy ám. Sok mimldenrü esik ott 
olyan felesége van, mint én vagyok, az ne szó . . . teszem a csillagokra. Szokod te 
tanuljon, hanem tuggyon! úgy-e este nézegetni a csillagokat? 

Antal: Hát . . . tudod, Kati . . . én nem Kati: Szokom hát. 
akarlak ellene uszítani . . . dehát magam János: Sok úgy-e? Meg tunnád-e szántóni? 
is úgy gondolom, hogy ihiálbavalóság, amit Kati: Meg hát, ha a markomba szehet-
abba, a gazdakörbe összekalattyunak. Né- ném egyenként 
kem néha beszil rulla . . . János: Ugyancsak megizzannál bele. Mer 

Kati: Mit mond? nemcsak amnyi van, amennyit te lácc, ha-
Antal: Ezt-amazt. Tenmap például okáért, nem még jócskán azon túl is. A főid, túsó 

avval gyutt meg, hogy aszongya: a fŐ>d fo- oldalán. 
r°Kati- Mit szólt kend rá? K a t l : M i f é l e t , ú a ó oldalán? 

Antal: Mit szólhattam? Nem szállok én . í f ^ L J á t a t ú s ó o l d a l á j l - A ' k i t n e m 

vitába vele. Nem Is szállhatok. Ü tart el l 0 l l e t l a t n y l ! , 
éngem, öregbáttyát, kegyelembü . . . hát Kati: Hát akkó (honnét lehet tunmi, hogy 
hallgattam. vian, iha nem lehet látnyii? 

Kati: Még hogy a főd forog!!! Ju j , 'hogy János: Mivel, hogy vótak akik má' lát-
nom szakad le ,aiz a magos ég a feje tete- ták. 
jére! Hát hallottak má' ilyet? Nekem mon- Kati: Beszélt ken«! eggyel is, aki látta? 
daná! Majd én felelnék rá ecceribe. János: Én magam személlesen még nem. 

János (40 esztendős, módos gazda, jön. Kati: Hát akko kend s z e m é Uesen ne is 
csöndesen köszön): Jó estlét. higgye azt el, aszóndom! 

Kati (mérgesen): Jó estét. Ju j , nem bí- János: Látod-e, tuttam áan én előre, hogy 
rom. (Kimegy.) nem hiszed. Mer magiam se hittem. De őszit 

János: Mér eszi a fene megen? Mér mén megmagyarázták. Az úgy vót, (hogy régente 
ki illen dühösen'? Mi baja? azt hitték, hogy a főd áll egy helyibe. 

Antal: Panaszkodik. Kati: Ajha! Most meg tán úgy gonduj-
János: Miifelől? ják, hogy néha elmegy spaoérozni? 
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János: Nem a! Hanem azóta rágyüittek, 
hogy a főd forog. 

Kati (haragosan néz rá, aztán kitör): Fo-
rog! Forog ám a kend. esize veleje, miikor 
leissza magát aibba a büdös gazdakörbe, 
hogy sülleone el reggelig! Még ihogy a főd 
forog! 

János: Forog hát! A Galiláj mondta ki. 
Kati: Oszt azt hiszi kend, hogy amit az 

a Galiláj zsidó mond, aa nekem szentírási 
Beszélhet nékem, hogy beü szakad, akko 
se ihisaem el. Van énnekem két szemem, 
látok én ölég jól. Hogy forog a főid! Hát 
forog a kend lueemafődje? Vagy forog a 
kend szélütött anyja? Az a vén szappan-
nak való, otthon az ággyal együtt? I>e biz 
ollan mozdulat nélkül fekszik a, mint a 
kőszikla. A nyelve . . . lássa kenld!, az fo-
rog, minit a motolla, má' minden taggyát 
megtitte a guta, csak a nyelvit, azt nem 
tuggya eltrafálni, mert azt folton járati, 
pörgeti, sodorgati, illemti, billenti, rözgeti, 
rötyögteti . . . 

János: De a te nyelvedíbe se fog beli-
trafálni még a hájdermémkü se, ha három 
hétig célozza is egyifoltába. Hogy a főd 
forog, azjt nálad okosabb emberek beszélik. 
A tanító úr mondta, hogy forog az eglis'z . . . 
izé . . . az egész glóbue. 

Kati: iGlólbuc? Hát a vak is láittya. hogy 
e mán megint (hebrencs szó. lie akar-
ják nyomni a búza árát. Hun forog itt 
valami? Nézzen körül kend. Oszt még hogy 
a főd! Sz, .akkor én is forognék! 

János: Forogsz is büdös, mimt a frász-
karika. Mer a főid göm'bölyü osztán. . . 

Kati: Micsoda? Hajja ezt Antal báttya? 
Hogy a főd gömbölü. Gömbölü a köröszt-
annya tárgyé. Ahun domb van, ott dom-
bos, ahun hegy van, ott hegyes, de egye-
bütt lapos tí ha j ja, akár a lapos iguta, aki 
beleütközik a kend oldalába. 

János: Eíjnye, az anyád ne szült vóna 
ekkora tehénymek! Hát te tán jobban tudod, 
mint a tanító úr? Tanító úr azt mondta, 
hogy a főd gömbölü, oszt két sarka van, a 
déli sarka, meg a . . . az esti sarka — a 
szél üsse össze a sarkiadat, hogy osak úgy 
kopogjon. 

Kati: Bolond kend, tisztára bolond, fejibe 
ment az a konszoliderácdó. Ha eocer göm-
bölü, hogy lelhet akko sarka? Az ajtónak 
Van sarka, az ablaknak van sarka, a kend 
ócska, roggyant vityilló jának van sarka, 
de az almának nincs sarka, de a dinnyé-
nek nines sarka, mer gömibölü, nemhogy 
még két sarka vóna, hogy a tüzes ménkű 
aprijjon a kend fenje sarkába! Ami gömbölü, 
annak nincs sarka. 

János : De a csizma is gömbölü, mégis vaja 
sarka, hogy kopj el, mint a csizmám sarka! 

Kati: De a csizmának csak egy sarka 

van, niaze kend, oszt ájjc*n meg a szeme, 
mint a sülthalé! 

János: De egy pár csizmának két sarka 
van, hogy egyen meg a fene apróra! 

Kati: De nem forog, a nehézség támasz-
kodjon kendre, de nem forog! 

János: De a főd forog, fliogy foridujj fő, 
te elátkozott boszorkányivadék, a főd1 fo-
rog, mer úgy hagyitlak fejibe evvel a pipá-
val, hogy jobblétre szenderülsz, te senkifaj-
zat te, akit egy szál üngbe hoztam a ház-
hoz s most ü akar engem csülagászatbu 
kitanétani. 

Kati: Ha ollan nagyon sajnájja, hogy 
iddhozott, elmehetek innen. 

János: Hát menny is, amíg lábadon 
mécc! 

Antal: Nono, J á n o s . . . ne bolondozz, Kati! 
János: Haggya kend, aki nem vajjá a 

hites ura politikai tendenciáját, az ollan 
aszony mennyen ellenzékbe! 

Kati (már öltözik): Kéecer se mongya 
eztet nekem! Má itt se vagyok! (Indul.) 

János: Csak meg ne bánd.! 
Kati: Jó écoakát! En elmék. (El.) 
Antal (fejét csóválja): ß j j , ejj, J á n o s . . . 

Hiba, nagy hiba! 
Jáno»: Mongya ki kend .sziviJbül : igazam 

vót vagy se? 
Antal: Hát én nem szólok.. . 
János: De csak szójjon kend. Kíváncsi 

vagyok a kend nézeteltérésére! Kendet okos 
embermek tartyák a faluiba . . . 

Antal: Nid-e csak János! A mi tanítónk 
hunofut ember. Emlékszel aniko a gyere-
keknek a kóbászmérgezésrü magyarázott, 
oszt mindenkinek köllött vinni kolbászt? 

János: Őszit a kóbász ott maradt neki. 
Antal: Meg is ette egy szálig. 
János: A fene egye ki a bélit annak is. 
Antal: Hátha most is valami huaicfutsá-

gon töri a fejit. Mer csak gondúd el, hogyan 
foroglhat ekkora darab főid., hogy ne le-
hetne észrevenni? Tán megest magának 
akar valamit .a taniitó . . . tán valakinek 
a fődjire f á j a foga. Tán ipeg a tied re, 
ami az üvé mellett van. 

János: Abbu ugyan nem eszik! 
Antal: No látod! Épp .azér, kár vót így 

összeakaszkodni a Katival. 
János: Mér van akkora szája, mint a 

bécsi kapu? 
Antal: Mer igazát érezte, ő biztosan 

tutta, hotgy nem forog a főd, mert érz.i, 
hogy nem forog, de te is tuttad biztosan, 
hogy forog a főd, mert érzed, hogy forog. 

János: Érezni <nem érzem . . . 
Antal: Akko nem is tudhatod, János. 

Osztán látod-e, oki téved, az lássa be, oszt 
minden jól van. 

n u i l l n n n i n i n r K ^ p E u r ô P a legmodernebb ás 
l . f K I l l r l l A n f l 1 1 r legolcsóbb garázsa-VII, Kertész-U I IXLUI UHUMUL utca 24-28.Telefon: 1-372-93 
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j János: A lelhet, (hogy miamii disznómun-
kára vannak szándékai a tanítónak, mer 
mut hétem is kérdezte, hogy jói hoz-e az 
a datiab kukoricás, ami az ii telke mellett 
van. 
. Antal : Ládd-e, ládid-e. 
' Jártos! À görcs ráncsa össze, ntá magam 
Is látóm, hogy bolohgyát járatta velem. 
Gyüjjön velem Antal bátya . . . oszt dob-
jon szénát a Riskáiiak, éh rne£ elódóm a 
kutyát. {Mindketten, el.) ... 

(Kis szünet.) ',< 
, öreg asszony (b eh Mi gyere be velem, 
öl nos itt az urad, ülj ide mellém. Nézd 
édes láhyoih, á férfiember szavára kő 
adni! Az az okosabb, tapasztaltabb, én 
is sokat tusakodtam elején te szegény jó 
apáddal, de megtanultam, hogy a férfi-
embernek van igaza! 

Kati: Mirü tanuta meg édesanyám! 
öreg asszony: Arru, hogy jó megvert, ha 

osztoztam vele. 
Kati: Engem ugyan nem verne meg! 
öreg asszony: De honnem édes lányom. 

A végén minden asszony megkapja a Ve-
i-ést. Hát azé mondom: xnihél 'később, antul 
jobb. Ha eccer aszohgya, hogy forog, hát 
forog. Mit törőoe vele! Tüled foroghat. 

Kati: De aszcingya. hogy gömbölÜ a föd! 
öreg asszony: Hadd rá! A férfinép bo-

lond, el kő foganni a bolondságukat. Aklcó 
az asszonynak jó dóga van. 
; János (bejön): Aggyonisten Nyanya. Hát 
fölkelt ezér az összekoccanásért 

öreg asszony: Föl fiam. föl. Ne bolonidoz-
fcatok Jámos fiam! Êjjetesk szép ibékességr 
ben! Éecaka van. -Fekiiggyetek le, oszt 
punktum. 

János: Igaza van Nyanya, maga a leg-
okosabb köztünk. No . . . készülődhetsz Kati. 

öreg asszony: Isten veletek. Jó éoca-
kát! (El.) 

János, Kati: Jó éccakát! (Vetkőznek.) 
János (pipára gyújt): Hát te K a t i . . . Kár 

vót fölkelteni az anyádat. Bolondságokon 
veszekedtünk... 

Kati: Azon hát, én vótam a hibás. 
János: Meig én. 
Kati: En különösen. Igazi is, a férfi-

ember okosabb, tía ü aszongya: forog, hát 
forog. . 
! János (mosolyog): Jól van lel kőm. Csőik 
legyen azér neked igazad! Hogy nem 
forogj 

; Kati: Sose aggya fő a vélekedését én 
miattam, János! Maraggyunk most- má 
annál, hogy forog! .1 • 

Játiös: Tubicám te, nem forog a*! 
Kati: Dehoünem angyalom. Má honne 

forogna, miko forog 1! ,..]' 
János: De virágszálam, nem foroghat, 

mer akkó észre lehetne venni, hogy förog. 

Aranyszőke lesz t Eau Radieuset használja 
1.60 pengő. Barna vagy fekete hajat nyer az Eisner-féle 
diókivonattól. (1.60 pengő). Elaner drogéria, fôh. kam. 
száll. Andrássy-út 37. — Lerakatok: Szegeden Mannheim 
Sas drogériá. Marosvásárhely—Targu Mtires Fekete 

Mihály drogéria 
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Kati: Ügy forog, hogy nem venni észre. 
János: Mondom, hogy nem forog! 
Kati: Dehomnem forog! 
János: Nfem forog ha mondom! Hogy 

forogna? Ki forgatna ekkora datab fődet, 
te mafla!! .' 
' Káti: Nem kő forgatni, forog inagátul, 

meg a szél is fbrgattya. Mei* göinbölü. 
János: Ne bosszants te is Kati! Nem 

elég, hogy az á nylives tanétó a birto-
komra páliázik! Hogy vóna gömbölü? 

Kati: Nem tudom hogyan, de gömbölü! 
János: Nem gömbölü te buta jószág te, 

mer képen váglák menten; Lapos e' haLlod, 
hogy iapujj meg mint az újság papéros. 
Meg nem is forog! 

Kati: Má pedig forog, mer kend mondta, 
hogy forog ós én kend után mondom, 
hogy a fongó csuda essen kendbe, hogy úgy 
forogjon, mint a szélmalom! 

János: Kati, fogd bei a szádat, mert ki-
forgatom a nyelved tüstént, te utósó fehér-
nép, te Csahos kutya te! Hát nem lehet 
vfeled egy födéí alatt létezni! Nem forog! 

Kati: De forog! 
János: Oszt gömbölü is! « 
Kati: Az hát. Meg két rossz repedt félre<-

táposott sarka is van. 
János: Van! 
Kati: Vtthi bizony. 
János: A nadrágszíjjal kezembe kérdem 

tőled utóljára, van sarka a földnek? 
Kati (hátrál): Mit akar kend? Meg akar 

ütni! 
János: Nem akarlak biz én, édes lelkem, 

de 'ha ellenkezel, hát bizony myaikad közé 
suhintok. Hát azér kérdem utóljára: forog 
Vagy nem forog! 

Kati (kékül, zöldül, nézi a szíjat): 
. . . Kend mit mond! 

János: Hogy nem forog. Hát te mit mon-
dassa? 

Kati: . . . hagy nem forog. 
János: Gyene ide, Katikámt 
Kati (odamegy, fél, reszket): Mit akar 

kend? 
János (megöleli, megcsókolja): Nézd-e 

Kati? Lehet, hogy néked van igazad, lehet, 
hogy nekem. De hát házastársak nem húz-
hatnak kétfelé, mint ökrök az igába. 
Egyiknek parétozni köll. 8 mer hogy én 
termettem férfiembernek, én hordom a 
nadrágszíjat, hát nyilván nékem van iga-
zam. 

Kati: Dehát János lelkem, ha kend a 
fehérre aszongya fekete, s én -látom, hogy 
fehér, akkó micsináljak? 

János: Hund be a szemed, oszt fekete 
lesz mlngyárl 

Kati (behunyja a szemét): Ügy van, fe-
kete. 

János: No látod-e, hogy te is nekem acc 
igazat. 

Kati: Hát nem annyira kendnek, — mint 
inkább a nadrágszíjának:. 

FÜGGÖNY 
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Nem kell áz itnpassz 
Pétéi bátyám nagyon szeietett kár-

tyázni. Megtanulta a bridzset is és na-
gyon megszerette. Az egész játékban leg-
jobban tetszett neki az impassz. Jóformán 
az érdekelte csak egy játszmában, hogy 
hogyan sikerülnek az impasszai, amelye-
ket mindig megadott. Sokszor próbáltam 
őt lebeszélni erről az impassz-mániáról, 
mondván, hogy »fölösleges volt ez az im-
pasBZ, hiszen biankód volt a kezedben, 
vagy, fölösleges volt, mert a szín rossz 
lapjait el tudtad volna dobni«, ö szinte 
kicsúfolt: Impassz a játék lelke, öcséml 
Csak nem mulasztok el egy impasszt meg-
adni, ha alkalom van rá. 

A hazárd játékos ütközött ki Péter bá-
tyámból. Vagy sikerül az impassz, vagy 
nem, és őt éppen ez a szerencsemozzanat 
izgatta. Terített partik légióit bukta el 
így atz, öreg. Okulás kedvéért elmesélem 
egy néhány játszmáját, nem is éppen a leg-
gioteszkebbeket, hanem azokat, amelyekbe 
közepes játékosok is beeshetnek. 

4 K 7 4 3 
<5>K52 
0 K 6 

• A B 10 8 

4 B 109862 
< ? B 1 0 6 

0 9 

• KÖ3 

A licit: 
Dél 

passz 
8 kör 
passz 

Nyugat 
egy káró 
3 pikk 
passz 

Észak 
kontra 
4 kör 

Kelet 
egy pikk 
passz 

Nyugat a treff kettessel indult. Péter 
egyenesen élvezettel tette bele a 8-ast, 
megadta az impasszt. Kelet ütött a treff 
királlyal. Péter bátyám dicséretére meg-
jegyzem, hogy legalább bedobta a dámát. 

Kelet kárót hívott, Nyugat ütött az ásszal, 
káróját Kelet ellopta, pikk ásszal ütött 
Nyugat, megint kárót hívott, amit az asz-
tal adu királlyal ütött. Már nem volt t,obb 
kiadó ütés, de egyszer bukott a f e l v e v ő . 
A treff impassz volt a játék-hiba. Ha Pe-
ter beüt a treff ásszal, leaduzik, majd treff 
dámát hívással magasítja az asztali tref-
feket, akkor teljesít, mert csak egy tret-
fet, egy kárót és egy pikket ad ki. Nyugat 
káróval indította a licitet, az asztalon es 
kézben elég sok káró van ahhoz, hogy 
félni lehessen Kelet blank kárójától. 

3 szanzadut játszott Péter a következő 
lapokkal: 

• À 

9 0 7 6 2 

0 K D B Í0 
* A B 4 3 

Kis treff volt az indulás. Megint itt a 
csábító impassz lehetőség, melyet Péter 
természetesen nem szalaszt el. Kelet üt a 
királlyal és a kőr dámát hívja. Péternék 
nem tetszik a hívás, lazsálja, de az ellen-
fél könyörtelen, kőrt hív tovább, felszaba-
dítják így kőrjüket és amikor a káró ász-
szal ütésbe kerülnek, elbuktatják a felve-
vőt. Ha egy kicsit jobban megnézzük a 
partit, láthatjuk, hogy a 3 szanzadu ei-
veszthetetlen. Ütni kell a treff ásszal azori-
nal, majd lehívni a bloklrozó pikk észt és 
kárót szabadítani. Felvevő biztosan csinál 
4 pikk, 3 káró, egy kőr és egy treff ütést. 
Az indító kijátszás kedvező volt a felvevő-
nek, nem szabad elveszítenie a tempót és 
az ellenfélnek alkalmat adni arra, hogy 
egy sokkal gyengébb színbe belebontson. 

Négy pikket játszik Dél, kis kőr az in-
dítás. 
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• K 8 2 
<5>AD3 
0 9 7 6 
• Al) B4 

É 

N y K 

Péter 
• A D B 7 5 
<?982 
0 D 6 4 
• K3 

Megint egy Impassz lehetőség, amelyet 
azonban nem szabad kihasználni. Ha üt-
nek a kőr királlyal, azonnal elvehetnek 
három káró ütést. A helyes játék beütni 
az ásszal, kiad űzni, maid a treffekre el-
dobni két rossz kárót. így biztos a tíz 
ütés, öt pikk, négy treff és egy kőr. Még 
egy tizennegyediket is lehet szerezni, ha 
a végjátékban kőrt hívunk kézből a dáma 
felé. Ha balra van a király, még fogunk 
ütni a dámával. 

4 1 0 6 
9 A 4 2 
O K B 6 2 
• A 7 5 2 

Ny K 

Péter 
4 A K B 6 4 2 
<?73 
O D 10 5 
4 9 8 

Néigy pikket játszik Dél, kőr az indu-
lás. Péter bátyánk ütött az ásszal és azon-
nal pikk impasszt adott. Ez nem sikerült 
és a pikkdáma után treffet hívtak vissza. 
Elbukott a felvevő, mert végeredményben 
minden színben egy ütést ki kellett ad-
nia. A. helyes játék lehívni a pikk ász-
királyt, ha nem esik a dáma, az se nagy 
baj. Kárót kell azonnal szabadítani, amíg 
a biztos treff átmenet az asztalon van. 

A modern bridzsjáték az impasszt egy 
egészen más téren. alkalmazza, a bizton-
sági játékok terén. Itt sor kerül néha lát-
szólag fölösleges és szükségtelen, szinte azt 
mondhatnók, egészen nyakatekert impasz-
szok megadására. Ezeknek a eélja az, hogy 
biztosítsuk magunkat az ellen, hogy egy 
színben bármilyen kedvezőtlen is a lapok-
nak és figuráknak az elosztása, né adjunk 
ki több ütést, mint amennyit a felvétel 
megenged. A fent ismertetett példákban 
az azonnali beütést szintén biztonsági 
szempontok írták elő. 
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Futballhangulat 
A Középeurópai Kupa izgalmai a, bridzse-

zőiket is megmozgatták és gyakran hallunk 
újiabban bridzshelyzeteket futballszakkifeje-
zésekkel illusztrálni: 

Dr. Tátrai figyelmezteti partnerét: 
— Tartsd magadhoz a lapokat. Az ellenfél 

állandóan lesállásban van. 
Más. 
Bolgár bellben két szanzadúval indít, kör-

passz. Három szanzfidút csinál. Szemrehá-
nyást tesz partnerének. 

— Saép kis csatár játék. Passzol, ahelyett, 
hogy berúgná a győztes gólt. 

Szójáték 
A bemondásairól híres orvosprofesszor, 

dr. Vadon egy nagyképű, de kistudású part-
nerrel ellenjátékot játszott. 

Partnere ütésbe került, két szín hívása 
között választhatott. Hosszú, negyedórás 
gondolkodás után végül is természetesen a 
rosszat választotta és a felvevő teljesített. 

A parti elemzése kimutatta a hibát. Dr. 
Vadon mindössze ezt kérdezte: 

— Mondja, partner, min Is gondolkodott 
olyan sokáig. 

— Mérlegeltem a helyzetet. 
— Köszönöm, most már tudom, hogy ön 

mér legel. 

BRIDZSFELADVANY 
4 K8 
<?76 42 
0 9 6 2 
4 A D 9 6 

4 A D B 9 4 2 jjj 4 1 0 6 6 3 
3 <?B1098 

0 5 2 y 0 B 10 8 7 
4 8 7 5 2 P 4 4 ' 

4 7 
<?AKD5 
0 AKD 4 
4 K B 1 0 3 

Treff az adu. Nyugtat pikk ásszal indul, 
majd pikket hív. Dél 12 ütést csinál. 

Megfejtési határidő « lap érkezésétől siámitott 
10 nap. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1937. 32-es számból: 

Brldzaf eladviny : 1. Bél káró dámáját Észak üti 
az ásszal. 2. Káró lopás a« treff dámával. 3. Treff 
bubi. 4. Treff 8-as. (Észak kört dob.) Kelet kerül 
ütésbe & 9-essel és csak pikket hlvb,at. A. két pikk 
ütésre Nyugat kényszerdobásba kerül Észak kárója 
é« Dél körje miatt. < 

Bridsajutalmak az állandé heti Jutalmak közt. 



A N E G Y Z E T E K 

Nagyszerű és első pillanatra megoldhatatlannak látszó feladat ez. 
Vágjuk fel ezt az ábrát a megjelölt vonalak; szerint és az egyes részekből 

állítsunk össze két másik négyzetet. 
A K O R O K K E T R E C E K 

Egy kutyakereskedő olyan kutyaket-
recet készített, amelyben hat kutya 
számára volt hely és 12 korlátból állt, 
amelyek elválasztották egymástól a 
kutyákat. 

Acrkc/itk 1 GQ/STZO* JÜZfí? 

írjuk ibele a számokat 1-től 7-ig a 
körökbe úgy, hogy a számok' összege 
mind az egyenes .vonalban, tmind a 
körvonalaikban 12 legyen! 

Ez a megoldás azoniban nem tetszett 
neki, ezért egy tizenharmadik korlát 
segítségével egyszerűbb megoldást ke-
resett. 

Végül mind a 13 korlátot felhasz-
nálta ós a ketrecek egyenlőek voltak. 

Hogyan állította fel a korlátokat? 





DUPLA VAGY SEMMI... 
Ebben à keresztrejtvényben szimmetrikusan 8 darab 5 betűs szó található s ezek azután 
párosan, összekötve, mint összetett szavak újra előfordulnak. Csak ext a 8 ötbetűs 

szét kell megfejtésként beküldeni. 

TÍZSZINTES: 
L A fecske költ öl jelzője 

16. Ravasz állat 
17. Zenéazok etapata 
14. Vissza: operaénekesnő 

tókneve 
19. >A báj« 
20. Fizikai fogalom 
21. Ez élteti az elkeseredett em-

bert 
22. Vegyjel 
23. Idegea névelő 
a*. Leveszöldség tárgyaséiban 
29. TP 
26. legtöbben csak kapni tier«« 

tik, írni nem 
28. Fák közepetta 
30. Török katonai rang 
31. Dalolt 
32. Fémtartalmú kőzet 
33. Valamikor nagyon keresett 

zsoké volt 
34. Romantikus férfinév 
35. Régebben kiváltságos voll 
36. Az ismeretlen 
37. Vissza: Sörtéböl kénfiit kösz-

hasznú oikk 
3«. Gödör 
39. Tölgyfa angolul 
«0. Ritka női név 
«1. Török fiú név 
42. Angol miniszter 
43. Igekötő 
44. Előbuggyan 
45. Réten 
47. Ekczatteh nógrádi község 
46. Folyadékba sfiUytszt 
49. Férfinév birtoka« raggal 
50. Vissza: rajxkellék 
52. Rag 
53. KYG 
54. Testrész másssilhangzéi 
55. Alaptalan állítás 
56. Német számnévi jelző 
57. Tavasz utón forró évszak kő-

vetkezik 
5«. Vissza: Névelő 
60. Leánynév 
61. Igeképző 
63. Hires magyar költő névbetül 
64. Ilyen állapotban kell Indulnia 

egy jó atlétának 
05. Pedagógiai ige mássalhangzói 
66. Hisz a jobb jövőben 
67. Román közepe 
68. íme 

69. Folyadékot fogyasztana 
79. A segítő erő 
71. Növény 
73. Szárnyas 
75. Lelkes» 
76. Mutatószó 
77. Hires magyar nyelvész 
78. Elfojtott tompa hangot ad 

(gyomor) 
7«. Angol kártyajáték a bridzs 

öee — fonetikusan 
19. Ig« félmúltban 
tL Harag — latinul 
«I. Olasz névelő 
«Ï. Számnév 
f i . Két Idegen névelő 
65. Tap ilyen kedv t l ár 
•6» így mondja a Mari « sütőt 
•7. A kartben ülünk rajta < 
68. T. N. 
89. Jó szag 
•1. Énekel 
93. Vegyjel 
95. Német prepositie 
96. Bibliai férfinév 
07. Időbatározó 
99. Zaeooni keresztnév« 
99. Szilárdan álló közismert ide-

gen szóval 
190. Dohányfajta 
101. Halas Ír — németül 
102. Helyhatárosó rag 
103. Leánynév 
104. A kikelet kergeti « hideg 

évszakot 

FÜGGŐLEGES: 
L Mondás arról, hogy ered-

ményt esak a munka hozhat 
2. Kövér testrész 
3. Északi férfinév 
4. Latinul nagyon 
5. Leánynév 
«. Tlssza öltözet 
7. Helyhatárosé rag 
I. Mondás arról, hogy nagyon 

nphéz ellenállni « virágok 
bájának 

9. összeszorított ujjak 
10. Kötőszó 
11. Németül őrült (mint mellék, 

név) 
12. Tédszent 
13. Északi állam aprópénze fone-

tikusan 
X«. Angol heroegség 

15. Közmondás egy madárról és 
egy évszakról 

17. Rügy kinyilik 
18. A szabadban 
21. Leszid 
23. A római bázllitsnek-nek el-

méleti egyes száma 
M. Leakad 
25. Tema bims kapitánya 
26. Egées — németül 
27. Hosszmérték rövidítése 
28. Tlssza: nemee — németfii 
99. Iskolafajta 
31. KinostárieUenértók 
K, Férfinév 
37. Ókori kincses város 
3D. Feleséged 
4L Nagyon kívánj« 
43. Asszonyokat 
45. Magaa svájci begy 
46. Rövidre vágott 
48. Folyadékot rátan 
49. A Noazty «ónak veit ez Tóth 

Marival 
50. Táros Csehszlovákiában 
51. Leánynév 
51. Tlssza: ékes lámynév 
56. Előad 
59. Ilyen etilusban beszél az, akt 

siet 
60. A legtermészetesebb jó szag 
62. Szárnyas énekel 
63. Zajos 
6A. Tlssza: ugye mondtam? 
66. Japán márki 
70. A. K. 
71. Bizonyos fajta terményraktár 

(knkorioa) 
71. Tojások németül 
73. Számnév 
74. Nagyon áltnee 
77, Zenei rövidítés 
79. Mozisztár keresztneve 
80. Aki tartozik 
«2. Igekötő 
M- Varázsfuvola női főszerep« 
87. Egyszerfi hangszeren játszik 
•9. Irányhatárosó 
90. J. 8. 
9L Rag 
92. . . . , megvénülünk 
»4. Vasát jelzés« 
95. N. A. 
97. Főzolék 
99. A szabó szerszáma 

100. Névmás 
A számozási rendszer SZABADALOM. Utánzása tilos I Copyright by Gr&tzer, Budapest. 
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TÖLTS! 
írjuk be a lenti vízszintes és függőleges szavakat az ábra megfelelő kockáiba, 

(Megfejtésül csak a vízszintes szavak küldendők be!) 

| T pCTJ I I U H M 

•_ y v r t i r b r 
1 1 J T : • 

Tizenhétbet As: 
EMIL ÉS A DETEKTÍVEK A NÉGYLE-

VEELÜ LÓHERE. 
Hétbetűs: 

ELVAKÍT TEGEZÉS MADEIBA BIR-
KÓZÓ MOGYORÓ MELÓDIA MADÉiLIG 
SZITÁLÓ. 

Hatbetűs: 
ZÁRÓRA BAKSAY SÓSHAL SZEKÉR 

KÄ1LMAN NAPÓRA BARTÓK SZIKÉN. 
ötbetűs: 

ALAKI KAiSPI ELEGÓ IBKÁL ZÁ-
LOG ÁTADÓ ÁTRAK EVEZÓ 8ZÜBÓ 

m 

DAVID TAVAK IDEÍR ARAiDT VILÁG 
KÍGYÓ ASSZÓ EVIKE REV AN BOOftSÓ 
LOVAG DIZŐZ CSUKA KATÓD MA-
DAR. 

Négybetűs: 
AKÁC RANG AMOK EMSE AGAR 

CSÓK AKOL NANA AZAZ GYIK 
AMOR RÓMA NÓRA DAMA OSAL 
KASA. 

Hárombetűs: 
INI ZMD AGY ZOK ÁTA BÓR 

MEK RÜD ABA TOZ KRO OHI SIN 
ARÖ CÓK RIN AKÓ RKA AM(R 
ILA DIT IED AHL ÖSÄ ZEN TAZ 
Kim OKA. 



Most tudtuk meg, hogy Ame-
rikában a Wiskonsin állambeli 
Burlington városban létezik a 
»Hazugok klubja«. A 
klub évenként kiadja a legér-
demesebbnek a nagydíjat, 
amely egy nyújtható, húzható 
és csavarható érem. Annak a 
jelképe, hogy a hazug ember 
így nyújtja, húzza, csavarja az 
igazságot. Az 1936. évi pályá-
zatok száma 12.000 volt. A ta-
gok száma s egyúttal az érde-
kes és önzetlen hazugságok 
száma évről-évre nő. 

SAJT 
Két cigány versenyezik. Azé lesz 

a sajt, aki a legnagyobbat hazudja. 
Döntőbírónak a vajdát választják, 

aki mikor meghallja, hogy miről 
van szó, így szól: 

—• Nem szívesen vállalom a bím 
szerepét, mert én még sohasem ha-
zudtam. 

— övé a sajt, — mondta erre egy-
szerre a két cigány. 

ÔRA 
Családcmmaik van egy régi fali-

órája. Ez az óra olyan régi, hogy 
az örökfcé ide-oda lengő ingájának 
árnyéka mély lyukat vájt a falba. 

ÜSZAS 
EGYIK: Láttam egy embert, aki 

Nápolytól Newyorkig úszott egy 
óceánjáró hajó után. 

MÁSIK: Az, én voltam. 
SZOKÁSOS HAZUGSAGOK 

(Ranezay Mimi, Tiiriisoara— Temesvár) 

örülök a szerencsének. 
* 

Elsején pontosan fizetek. * 
A férjem rettenetes zsarnok. * 
Senkinek sem mondom, csak neked. * 
Esküszöm, hogy nem adom tovább. * 
Magamnak is ennyiben van. * 
Soha többet nem jövök későn haza. 

CütagHamnták 
(Book Led, Bp.) 

EGY JÁTÉKOS, AKI NYER = Etikás 
Jó-ka y regény, 

(Kobaa Viktorné) 
FARKAS IMRE = e-sarki farm. 
NÉMA LEVENTE = tevén le, ne ma! 
RILICBI TIVADAR = Csibi ír: vad, 

ital. 
VASZARI PIRI = ravaszi Piri. 

(Perjessy Ernő) 
GAÁL FRANCI = a cifra láng. 
OROSZ JULIA = Oroz a Juli«. 
LÁZÁR MÁRIA — Rám ária-láz. 
TASNÁDY FEKETE MÁRIA = Ede 

festi már a nyakát. 
BÁRSONY RÓZSI = Irányszó: bors. 

RAJNAY GÁBOR = Orra nagy báj. 
TITKOS ILONA = oki. sítanító. 

(Steiner Jenöné, Bp.) 
TOLNAI KLÁRA = kanári tolla. 

DITRÓI MÓR = rim-ordító. 

SJÍÜM 
Csak papucsférjeknek! 

Dr. Pavucs kimenős. Felesége szi-
gorúan meghagyta, hogy legkésőbb 
éjfélre otthon legyen, de bizony 
már hajnali i óra is van, mire dr. 
Papucsnak eszébe jut a hazamenés. 
Sikerült beosonnia a hálószobába, 
úgyhogy a szigorú feleség nem éb-
redt fel. Boldogan vetkőzni kezd, de 
éppen mikor a kabátját levetette, 
Papucsné felébred. 

— Mi az — kérdi vésztjósló han-
gon — te csak most jössz haza? 

— XJgyan szivikém, hogy gondolsz 
ilyet, most ébredtem fel, öltözöm és 
megyek a gőzfürdőbe, 

»ISzivikém* az órára néz s mondja: 
— Négykor a gőzfürdőbe, meg 

vagy bolondulvaf 
Papucs úr engedelmesen újra le-

veszi a kabátját: 
— Ahogy gondolod szivikém, ak-

kor lefekszem és alszom még. 
Es boldogan bebújik az ágyba. 



K I S K E R E S Z T B E J T V É N Y 
Beküldendő: vízsz, X., 22., 31. és 41. 

VÍZSZINTES; 
1. A biblia, illetve a zsoltárok 

legszebb része 
12. Rágcsáló illat névelővel 
14. Vezényszó ékezet felesleggel 
15. Az egyik nem 
16. Vissza: Ruhaneműt simít 
17. Narancsban van 
1«. Igekötő 
19. Franciául: vas (Chemin 

d e . . . ) 
20. Fokozó szó 
21. Névmás 
22. Mindig a célba találó lövéseik 
23. Előkelő — francia eredetű 

szóval 
24. Pénznem 
29. Termény 
28. Puha erdei növény, tárgy-

esetben 
27. Franciául: hely, abogy ki-

ejtjük 
28. Fontos emésztő szerv 

29. Olasz népdal kezdete ( . . . lu- 7. 
cida) 

31. Előtte lévő időszakok 8. 
32. Lakat mássalhangzói q, 
33. Rag io. 
34. Angolul: Harapás 
35. Kicsinyít 13, 
38. Amit nem nehéz megkttlőn- 14, 

böstetnl a rossztól te, 
37. Ennek hódol a női nem %7, 
38. Érték megsemmisülése 19. 
39- Idegen kis fiú név ao. 
48. Vízszintes 28 latinul. fikeurt 21, 

- felesleges 3«. 
41. Taksonyhoz tartósé Pestme- 28. 

gyei kisközség 97, 

FÜGGŐLEGES: 
1. Meesz» van a haslsonuattái 30. 
2. Létesite 33. 
3. Tagadószó 34. 
4. Igekötő 35. 
5. Távoli dallam 37. 
8. Vágószerszám 38. 

Ilyent kapnak g bentlakó nö 
vendékek 
Igekőtő 
Mértani alak 
Mú«»a 
Dalosok csapat« 
Masel munkás 
Igekötő 
Fonál franoiáui 
1*1 
Nincs alátámasztva 
Fentről visz, 
Lakó vngy munkahely 
Egysejtű lény (ék. hiba) 
Bíróság előtt folyik 
Franciául: patkány 
A oukor szesszé változik 
Gyilkolja 
Nagyközség Biharban 
Szűk, sötét his hely 
Latinul: át 
Puha anyagot felrak 
Fo)yam mássalhangzói 
Képző 
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SAKK 

Matt 3 lépésben 
<m 

PlEGf E J T f S E K 

Î Ï 0 

34. számból: 
Nagykeresztrejtvény 

" (124—135) : 
Ö I S Z E B G Y E Z T E T H E T E 
L Z B L O L L I V I V A T 
T B L B P O N A L S P R N L 
E L E K T B O M O S K E M E N CB 
I S 1 0 8 P O O R S I M 

IMC 8 Z 0 KME S E D 
Ü R E 8 S Z Á L K Á T C S É P E L 
G O M E Z K L M R H O L S 
T E L I R A I A O A K E H 
E S E V E H L E K E GA 
L E L K E M A J Ö V Ő B E N J A R 
E S T M L E S I I S A L A 
T S R 1 0 0 L L A P A K H 
I Z M O S Í T E A P E L R A 
S A I N T T A N G O A N D O R 
Z D D E A K T S I R O K K O 
0 I O N K A T T R E K OM 
LOM K E KAMA 
G R E G O R L A V U S 

| ï » T J 
AT K I D I R E S E L S Z I 

A o f í y i | R IDA R U 
A Z S J A I O R O I Z O B J Z X G 

Ö N D * A S l í B 
M B D N ? A N S Z R ? L A S Z L S 

Rejtvények: 1. Monostor, a. Emlékérem. 3. Há-
zalás. 4. Viz alatt. 5, Az utca sarkon. ©. FAraó. 
7. Sasámonkér. 8. Egyenruha. 8. Félelem. 10. Ló-
vouat. 11. Eperfa. 12. Fánk. 13. Tálalás. 14. Te-
herán. 15. Vipera. 

REJTVÉNYÜZENET 
Az állandó heti jutalmakra pályázók beküldési 

batárideje a Színházi filetnek az illető helyre 
érkezésétől számított 19 nap. 

A postán beküldött levelekre vagy levelezőlapokra 
ráírandó: »FEJTORNA«. _ Megfejtések a Színházi 
Élet Bolt (Erzsébet-k&rüt 7.) levélszekrényébe Is 
bedobhatók. Már egy helyes megfejtéssel Is lehet 
pályázni, de több megfejtéssel nagyobb as esély. 

as 1«37. 
Kiskeresztrejtvény (122): 

IMREHERCEG EM 
GEOLOG IA ISME 
ARA RECSEG EG 
ZE O T I S V O I L E 
OTO H E T E L L E L 
L BOTE SZO TE 
AL ÉKARTÉ HEG 
SZÜNŐ E SZOSE 

H Í R A D Ó AL D 
M E Á T V I T E L B E 
EGÁLÉ B E L Á T Á S 
Z E F Í R I L I É HÉ 
BRES CSŐT BOT 

Kiekermztrejtvény (128) : 
L A K A T O S L A S Z L Ó 
O p O R T O A B 0 S A 
TARD BOGRÁCS 
OD IKA U S IE 
L A M P I O N SOK 
A I T A R A B L É J 
I I L É L E , A M « 

GO L E H Í V Á S 
N I K O SEM LJJ 
A » Ö B U ^ MR1 
COR SO F ^ T E K * 
I T A R N O P O L É 

O P E R A É I T E K E S N Ö 

UTAZ A S A FÖLD KÖBÜL ÉS AZ 
ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK 

P NYERTESEI: 
(Postán küldjük el.) 

DREHER MAUL lumskeverék, díszdoboz: 
KRAHL ALADÁR, Baja, Attila-u. 

H E L L E R »ajt, juhtúró, vaj csomag: 
HAÄ8Z LAJOSNÉ, Bp„ Dembinszky-u. 41. IV. 

4«. sz. 

Egy doboz RIGLER levélpapír (gróf Ti-
sza 1.-n. 14.): 

GUTRAI LAJOS, Bp. Václ-út 171. I. 

KALIMENT gyógycukorka (családi doboz): 
DOBROVSZKY ILONKA, Bp„ Gubacsl-út 87. 

1 diszdoboz SZERENCSI MACSKANYELV: 
OB&RBECHT BÉLA, Veszprém, Endrődi-u. 8. 

GALAMBOS (Ferenciek-tere 4.) divat sál: 
HIDAS ISTVÁN, Bp., Széli Kálmán-tér 11. !• 

TURNLIGHT PALA BA komplett zseb-
lámpa (PAla és tsa, Václ-út 66): 

SZILAGYI KAROLYNE, Mátyásföld, László-u. 

l p á r GPB arany virág harisnya: 
SZÜPS FERENPNE, Baja, Korponai-u. (Közkór-

bá* m ellett). 

doboz világhírű NIVEA eréme: 
KÁROLYNE, Vác, Damjanich-tér 12. 

Egy nagy dobos VALERY pouder: 
SCHALK MÓRNÉ, Bp„ Kádár-u. 8. 

dr. Noseda OSMO púdert 
DANCSA JUSZTIN, Kékhegy p. 

GE-VT la selyemharlínya: 
BOGDANI GYÜILÁNÉ, Bp„ Ferenc József rak-

part 21. II. 8. 

VELLESZ illatszertár (Vilmos esiuár-dt 
47.) Marvel-Chlpre, Tnft-púder: 

KOVÁCS JANOSNE, Bp., Saatmár-u. 65. 

BOON's IiakaókUllin]egesség, V, kg: 
L ö WINGER LÁSZLÓN®, Bp„ Sziv-u. 40. I. 7. 

6 drb. AUTOMENTH fogkrém: 
SÁFÁR ELEMÄR, Vác, Rendőrség. 

t narr doboi SULPAMYL kénpúder: 
FLÓflA ANNA, Bp., Vtlüi-út 120. IV. ép. 8. 

Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
SpFOLA SÁMyELNE, » p . , 8*obies®ky JAnos-u. 

PIATNJK: MATYÓ BRIDZSKÄRTYA : 
FORRAI OSZKÀRNÉ, Bp., V á r o s m a j o r i . 26/e. 

DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
KOVÁCS LENKE;, Bp., ÜllőHit 184/b. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
8CHMEIDLER GITTA, Zürich 4, Morgarten str. 

13. 
KIS8 ZOLTÁN, Csehszlovákia. 
ZÁDOR ELEK. Románk. 
BOLGÁR ETA, Románia. 
KRAU8Z PALNE, Jugoszlávia. 
VERMES ISTVÁN, Románia. 
BEZERÉDY ELEK, Jugoszlávia. 
HÁR8 GYÖRGY, Csehszlovákia. 
KALMÁR PALNÉ, Románia. 
VER6ECY LUCI, Csehszlovákia. 
GALLENÜ8 ELEK, Románia. 
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K I S K E R E S Z T R E J T V É N Y 
Beküldendő: vízsz. 1., 29., 53. és függ . L, 13. 

VÍZSZINTES: 
1. Budapest egyik kerületében 

Függő helyzetben van 
15. Alarm 
16. Leánynév 
17. Idegen névelő 
18. Füzetem 
21. Határrag 
32. Kesernyés snapsz 
23. Bémület 
34. Módhatározó 
25. Visszaszív 
38. . . . Eszterhézy (húsétel) 
37. Idegen fül 
38. Lyon . . . 
29. Fegyveresek 
30. Kőtejeségtudó szerecsen volt 
31. Dudva 
34. Nagyon erőspn Inog 
35. Járom 
36. Apa és két színószliú vezeték-

neve 
37. Szoknya 
38. Lóverseny szakkifejezés 
38. Szarva van 
40. Van ilyen korcsolya Is 
42. . . . -bota 
43. Régi tánc 
44. 506 Rómában 
45. A teve eleje 
47. Idegen összetételekben: 
48. Az első iE», amit írni megta-

nultunk 
49. Időmérték 
50. Tojásdad 
51. Ellátja étellel 
52. Vissza: ne«n ftlő 
53. Ilyenkor Jó a strandon 

F0GGÖLEGBS; 
1. Egész picike vizi ragadozó 

hüllő (!!?) 
2. Becézett leánynév 
3. O. G, 
4. . . . -szó — panasz 
5. Vissza: franci« folyóirat 
6. Mindenáron meg akar tudni 
7. Kőműves kanala 

8. Elvakult dühvel 33. 
9. Főváros 33. 

10. Róna 34. 
11. Főúri rang (röv.) 
12. Mig társa 38. 
13. í g y is hivták a »rettenete«« 39. 

orosz cárt 40. 
18. Nagy vizesés 41. 
19. Tanintézetek 43. 
20. Csavargó, keringő 44. 
21. Idegen lánynév 46. 
26. Távolra mutató szé 48. 
27. Ellenértéke (ék. föWsl.) 40. 

Aszirlon a helye 
Névmás 
Mussolini keresztneve 
zethibával) 
Exotikus állat 
Ezen cserélnek gubát 
Szin — franciául 
Ramsli-figura 
Német folyóirat 
Markol 
A. A. Á. 
Indulatszó 
Gyulladás mássalhangzói 

(éke-
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