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T E R M É S Z E T E S F O R R A S S ' 

»A Hunyadi János forrássó használata szabályozza a szervezetet, vérkeringés működését, 
elvonja a test káros nedveit, meggátolja a zsírlorakodást, mozgékonmyá, üdévé teszi az em-

bert. Biztos hatású, ártalmatlan.! 
Díjmentes ismertetöt kívánatra készséggel küld a forrástulajdonos: Sax lehne r András, Buda-

pest, VT., Andnássy-út 3.« 

(Foto Anarolo) 
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ft liobei-úíjas M-iyöii imádja a művészeket... 
í r t a : NAGY ENDRE 

Szeged, 1937 november. 
No lám, megint ikiderült, hagy a 

jó Isten e földi színjáték szereposz-
tásában egyáltalán nem követi a 
színpad hagyományait. Például 
nines az a kósza ;ripacs-direktor, aki 
a laboratóriumába zárkózó, lombik-
jai fölé hajolva gürcölő tudós szere-
pét Szent-Györgyinek merte volna 
kiosztani. A végszó bejelenti a tu-
dós tanár urat és a színen megjele-
nik egy magas, karcsú, kisportolt 
termetű, búzavirágkék szemű, piros-
arcú, vidámmosolyú férfi. Amint a 
fényben néha megvillan az arca, 
meghökkentően hasonlít Hans Al-
bers-hez; egyébként a legkényesebb 
színházban is bátran vállalhatná Pá-
ger Antal szerepkörét. Persze ez se 
megy olyan egyszerűen, mint ahogy 
itt elmondtam. Az ember leutazik 
Szegedre, már a vonaton elkezd gya-
núsan sok rokonszakmás föltüne-
dezni. írók, újságírók, fotográfusok, 
az ember diplomatikusan titkolózik, 
amikor összetalálkozik velük, — »csak 
éppen leruccanok egy kicsit Sze-
gedre« — aztán az egyetem ve-
gyészeti intézetében. Szent-Györgyi 
tanár úr előszobájában ott van 

együtt az egész társaság, még né-
hány méltóságos és kegyelmes láto-
gatóval meggyarapodva. A szőke 
titkárnő egy tündér fáradhatatlan 
mosolyával tartja a rendet. Ha va-
lami emberbarát a Nobel-díjas tudó-
sok titkárnőinek is alapít egy No-
bel-díjat, ez föltétlenül megkapja. 
Az íróasztalon a pad mal y ig halmo-
zódnak a levelek, táviratok. Arra 
mind egyenként fog válaszolni. Mint 
döntő csata napján a parancsnoki 
iroda, olyan mozgalmas most ez a 
kis szoba. Ott kaszinózgatva várjuk, 
hogy ránk kerüljön a sor. Aztán, mi-
kor végre bejut az ember, már az 
ajtóban lecsap rá egy kemény kéz és 
egy hallatlanul közvetlen, vidám 
siheder-hang rászól: 

— Te is eljöttél? No ez remek! Ul.j 
le! Legalább eldiskurálunk egy ki-
csit! 

Ez az, amit a régi idők színházi 
világában »Naturbursch«-nak hívtak. 
Az egyszerűségével > és affektálatlan 
őszinteségével nyeri meg a szíveket. 
Nem csücsörit, nem fanyalog, nem 
órzelmeskedik, magvarán kimondja, 
ami a szivén van. Megérdemelte a 
Nobel-díjat? Meg bizony. Eleget dol-

Sxeat-Györgyi professzor ós Nagy Endre 
(Liebmann foto) 
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Szent-Györgyiné 
(Foto Kovéts) 

Szent-Györgyi 
(Foto Liebmanni 

Szent-Györgyi kislánya 
(Foto Kováts) 

gozott érte. örül-e neki? Nagyon. 
CsaJk attól fél, hogy egyszeresak föl-
ébresztik ésjkiderül, hogy csak ál-
modta az egészet. Szégyenkezve men-
tegetőztem, hogy e fáradságos, zsú-
folt napokban a nyakára teleped-
tem, de ő teketória nélkül átölelt, le-
nyomott egy bő karosszékbe és vidá-
man mondta: 

— Dehogy! Boldog vagyok, ha egy 
művésszel beszélhetek! Imádom a 
művészeket! 

Valóban, a következő pillanatban 
már messze vagyunk a Nobel-díjtói 
és a vitaminok titokzatos társadal-
mától. A régi kabaréról beszél, hogy 
mint ifjú diák mennyit lelkesedett 
ott. 

— Tudod, mi tetszett a legjobban 
benne? A bátorsága. 

Nézem az arcát, amíg' beszél. Ez is 
bátor ember ám. Van bátorsága, 
hogy nekivágjon a tudomány ma-
kacs titkainak és van bátorsága, 
hogy kitartson a hite mellett min-
denféle divatos áramlatban. Külö-
nös, különös egy ember. Szegeden 
mindenki szerelmes belé és most, 
hogy megkapta a Nobel-díjat, min-
denki úgy örül, mintha külön-külön 
ő is a ikezéhen szorongatná a kétszáz-
ezer pengőt. En mindössze néhány 
perc óta ismerem és magam is sze-
relmes lettem Ibelé. Tessék elhinni, 
nem lehet másképp. A tanári szobája 
előtt a folyosónak van egy kis be-
mélyedése. Ezt ő rendezte be hali-
nak. A falakat teleaggatta tulipán-
tos függönyökkel, tréfás okmányok-
kal, rajzokkal, fényképekkel, az asz-

talt körülrakatta kényelmes karos-
székekkel és amikor a laboratóriumi 
munkában pihenőt tart, a tanítvá-
nyaival ide szokott átvonulni. Az 
asztalra odateszi a szamovárt éŝ  a 
dohánycsdöbözt, teázgatva, pipáz-
gatva, tréfálgatva, tereferélve szok-
tak elüldögélni i t t A rideg egyetem 
épületében ez a barátságos, színes 

nusz evvei ezeiott . . . 
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a laboratóriumban 
(Liebmann fotók) 

és teniszbajnok. Es természetesen 
kitűnő táncos. A közvélemény egy-
hangú megállapítása, hogy a fele-
sége Szeged legbájosabb nője és van 
egy tündérszép leánya, aki Zürich-
ben szorosan az apja nyomán lépked 
a tudományban. íme, egy szobatudós 
portréja. 

A minap egy este szalmaözvegy 
volt, beiment egy kis szegedi kávé-
házba, amelyben a sakkozók szoktak 
tanyázni. Szólott a főpincérnek, 
hogy nem tudna-e szerezni neki egy 
jól játsizó sakkpartnert. A főpincér 
a sakkegylet elnökéhez fordult. Az 
elnök megismerte a tanár urat és 
tiszteletteljes buzgalommal sietett 
hozzá. Jelentette neki, hegy van itt 
egy kitűnő sakkozó, az öreg Konrád 
bácsi, a versenyeiken mindig ő szokta 
a díjakat megnyerni. -

— Ez kell nekem! — mondta a ta-
nár úr lelkesedve. 

Az elnök úr akadozva^ röstelkedve 
elmondta, hogy a Konrád bácsi na-
gyon szegény ember és csak pénzbe 
hajlandó játszani. A tanár úr erre 
még jobban lelkesedett: 

— Hisz ez nagyszerű. í g y én jól fo-
gok szórakozni, ő pedig nyerni fog. 
Két legyet egy csapásra! 

Az elnök odaintette Konrád^ bácsit. 
Az öreg mogorván nézett végig a 
pasasán. Hát bizony, esős idő volt, 
a tanár úr malaclopó köpenyegének 

Szentgyörgyi a teniszpályán . . . 

kis sziget olyan szívetütően mo-
solygó, mintha a börtön folyosóján 
a szépasszony elhullatja a rózsáját. 
A rengeteg levél között észrevettem 
a Budapesti Korcsolyázó Egylet üd-
vözletét. Hát ennek mi köze van a 
C-vitaminhoz? A vitaminhoz semmi, 
de annál több köze van Szent-Györ-
gyi professzor úrhoz. Kiderült, hogy 
a tudós többszörösen díjat nyert a 
korcsolyaversenyeken. Azonkívül sí-
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A Magyar Színház negyvenéves fenn-
állásának jubileuma. Ünnepélyes és 
örvendetes pillanat, örvendetes és ünne-
pélyes külsőségekkel. Miniszterek, nagy-
nevűek, nagy fejűek, klakk, frakk, kivá-
gott ruhák minden módozatban: elől 
semmi <— hátul magas; elől magas — 
hátul semmi (hacsak »valaminek« nem 
lehet nevezni a vállukon, vagy hátul a 
nyak körül facsarodó pántokat). Olyan 
hölgyet is láttam, aki háremhdlgynek 
öltözve jelent meg páholyában, vállig 
leeresztett fátyollal, amelyet a sötétség 
beállta után remélhetőleg föllebbentett. 
Nem tételezhető fel ugyanis, hogy azért 
takarta el olyan állhatatosan az arcát, 
mintha látni se akarta volna III. Ri-
chárdot. Nem, ez túlsértő feltevés volna 
úgy Törzsre, mint Shakespearere, hogy 
Hevesiről ne is beszéljek. Mert ez az 
előadás valahogy majdnem úgy hatott, 
mintha a Magyar Színház csak azért 
vallotta volna be a negyven esztende-
jét, hogy szemmelláthalóan és füllel-

hallhatóan dokumentálja Magyarország 
legnagyobb múltú rendezőjének és leg-
jobb Shakespeare-tudósának klasszikus 
érdemeit. 

A rendezés valóban kitűnő volt. össze-
fogó, gyorsan pergő, minden részletet 
összetartó. Nem könnyű olyan darabot 
rendezni, akol a szín pillanatról-pilla-
natra változik. Nehézkes dolog ötper-
cenként föl- és leengedni a függönyt és 
színfalakat tologatni. Hevesi Shake-
speare módszerét alkalmazta, persze kis-
sé modernizálva. A szín végig ugyanaz: 
három tömör gótikus ív a háttérben, 
amelyet hol eltakarnak valami rózsa-
szín brokát függönnyel, hol nem. A 
cselekmény aztán a két színen folyik: 
egyszer a néhány lépcsővel fölemelt 
háttérben, máskor az előtérben, néha 
mind a kettőn egyszerre. A cselekmény 
szinte rohamlépésben zúdul előre, ami 
szükséges is, mert különben kizárt do-
log három és fél óra alatt lebonyolítani 
azt a tucat gyilkosságot (megszámoltam. 

RICHÁRD: 
Buckingham, én most próbakő leszek. 
S meglátom, színaranyból van-e a szived. 
A velszi herceg él. Mit gondolok most? 

Főidényi László és Törzs Jenő 
Magyar Színház: »III. Richárd király« (László foto) 



RICHARD: 
Ha király leszek 
Herelord grófság, holt Edwárd öröke 
Tiéd lesz minden ingósággal együtt 

Főidényi László és Törzs Jenő 
Magyar Színház: »III. Richárd király, 

(László loto) 

annyi lelkiismer et furdalása sem volt, 
mint régi kertészünknek a cserebogár• 
irtás után. Ezt államférfiúi műnyelven 
úgy hívják, hogy Mittel zum Zweck és 
a politikusok évszázadok folyamán bő-
ven éltek vele, hol nyíltan, hol suttyom-
ban. Ügy aludtak utána, mint a bunda. 
Legföljebb az okozott nekik álmatlan 
éjszakákat, ha valamelyik kissemeli ál-
dozat elillant. 

Az a bonyolult lélektani szörnyeteg, 
akit Shakespeare alkotott III. Richárd-
ból, valószínűleg csak az ő ezerrétű fan-
táziájában élt. Ez persze jóval színesebb 
egyéniség, mint a valódi Richard, aki 
valószínűleg sohasem töprengett, csata 
előreggelén, vájjon valóban gonosz-e ő, 

MARGIT; 
Emlékezzél majd erra aznapon 
Ha majd szétmorzsolja szivedéit 
És mondd, szegény Margit prófétanő volt. 
Mind éljetek — legyen kit ő gyűlöljön 
Ti őt, — s mindnyájatokat a nagy Isten. 

Keresztessy Mária, Laczkó Aranka, Or-
sólya Erzsi 

Magyar Szinház: »III, Richárd király. 
(Poto Angelo) 

pontosan ennyi), amit III• Richard el-
követ. Nem szeretném a Shakespeare-
rajongókat megbántani, de ez a műve 
rémdráma a javából. Bármely párizsi 
Grand Guignol a műsorába illeszthetne. 
Jó Richardunk úgy irtatja, sőt irtja 
saját felséges kezeivel összrokonait, 
mint... mint annakidején anyám a 
bodzát bethleni kertünkben. Következe-
tesen, könyörtelenül és a szánalom leg-
parányibb jele nélkül. Pedig mennyit 
rimánkodtunk értük mi gyerekek. Na-
gyon szerettük a bodzát, sűrű lombsátra 
alatt olyan jó búvóhelyek voltak és 
érett gyümölcsükből kitűnő tintát lehe-
tett facsarni. Talán ezért van, hogy 
nem tudok teljesen egyetérteni Shake 
speare felfogásával, már ami III. Richár-
dot illeti. Nem mintha százszázalékos 
pacifista lennék, utóvégre majdnem 
négyszáz évvel ezelőtt másképp ítélték 
meg az emberi élet értékét, mint ma. 
(Pláne, ha az ember megfeledkezik a 
napihírekről, Sanghájról, Spanyolország-
ról, vagy az oroszországi népbiztosok 
kellemes életéről. Azt hiszem, népbiz-
tosnak lenni sem nyugdíjas állás.) Sze-
rintem III. Richard így okoskodott: 
»Bátyám gyenge, fia még gyenge, egyik 
sem való tiralkodónak. Na már most, 
ha ők nem válhatnak hasznára az or-
szágnak, miért ne jönnék én, akiben 
minden tulajdonság megvan, amit egy 
erőskezű uralkodóban tisztelni szokás.« 
És hozzálát a takarításhoz egy jó gazda-
asszony alaposságával. Nagytakarított, 
ennyi az egész. Utána valószínűleg 

. 



vagy sem. meg lévén róla győződve, 
hogy amit. ő tesz, jól van téve. Min-
denesetre örülök, hogy nem originális 
formájában láttam az angolok véreskezű 
királyát, mert Shakespeare elképzelésé-
ben feltétlenül érdekesebb és mert 
Törzsnek is bő alkalmat nyújtott az 
alakításra. Élt is vele, hál' Istennek. Az 
egész darab erre az egy álakra épült 
föl és amíg jó színész lesz a világon, 
mindegyik ambicionálni fogja, hogy 
ezt a lehetőségekben gazdag alakot meg-
jelenítse. 

Törzs három kimenetele között legjob-
ban tetszett az első, amikor szótlanul 
összenéz Buckingham-mel. Ebben a pil-
lantásban benne van a két ember egész 
jelleme. Az is hatalmas, ahogy ugyan-
csak Buckingham-et (Föld&nyi) rá akar-
ja venni két kis öccsének meggyilkolá-
sára. Ahogy a fehér rózsát ideges játé-
kossággal tépdesi, olyan, mint valami 
furcsa, gonosz, más csillagzatról való 
majomember, akit ostorral kellene visz-
szakergetni ketrecébe. Törzs erősen 
hangsúlyozza az alak abnormalitását. 
Ez felfogás dolga. Művészi felfogás te-
kintetében hálás is, én azonban Richár-
dot nem tartom, bolondnak, sőt, ami a 
saját ügyeit illeti, rendkívül józan frá-
ter. Erdélyben régente azt mondták at 
ilyenre: »azért nem, olyan bolond, hogy 
a forró »spár«-ra üljön«. Spárnak nevez-
ték a. kemencét a Spahrherd szóból. 

Még egy megjegyzésem van a darab-
ra: kissé kilátszik alóla a lóláb. Richard 
áldozatai ugyanis kivétel nélkül annak 
az Erzsébet királynőnek elődei voltak, 
aki. alatt Shakespeare élt és működött. 
Valószínű, hogy az akkori közvélemény 
és történetírás nem a legteljesebb meg-
bocsátás szellemében tárgyalta meg 
ezt a véres témát. Ámbár, ha meggon-
doljuk, hogy Erzsébet valószínűleg soha-
sem jut a. trónra Richárd hathatós köz-
reműködése nélkül, az angol tankönyvek 
példájára kénytelen vagyok ezt a tö-
meg gyilkosságot »a good thing« (jó do-
loginak elkönyvelni Anglia szempont-

LADY ANNA: A jó Isten adjon mindkettő-
töknek boldog szép napot, 

Keresztessy Mária és Báthory Giza 
Magyar Színház: »III. Richárd király« 

(Foto Angelo) 

jóból. Ez tudniillik náluk a formula 
minden egyes fejezet végén: »That was 
a good thing...« »That was a bad 
thing a »Ez jó dolog volt... az rossz 
dolog volt.« 

RICHÁRD: Az én kardomra vágyik, kicsi fenség? 
Dávid Mihály, Somogyvári Rudolf, Haller László. Törzs Jenő 

Magyar Szinház: »III. Richárd király. (László foto) 

n. 



A hölgy szereplök szövegében annyi a 
sírás és az átok, hogy szinte halavány 
remény derengett bennem, hátha néhá-
nyat közülük szintén a másvilágra kül-
det a vadkannak becézett zsarnok. De 
nem tette. Az együttes jó, meglátszik 
rajta az összetartó karmester keze. a 
kosztümök festöien szépek. 

Gratulálunk a jubiláns Magyar Szín-
háznak ehhez az előadáshoz. 

* 
A szakácsművészet az ellentétek jól 

kiszámított összehangolása. Ügy hiszem, 
hogy e súlyos szellemi táplálék után 
valami könnyebb dologgal illik megven-
dégelni kedves olvasóimat. A neve: »Sa-
ratoga«; szereplői: a szegény, csinos, 
szőke Jean Harlow és a jókedvű, ellen-
állhatatlan Clark Gable. A témája? Hát 
ezt nehéz így röviden megérteni. Van 
egy nagypapa, aki ménest tart. Utolsó 
ménlovát a fia adja el, egy másikat pe-
dig az unokája. A családi fegyelem nem 
túlságosan dühöng ebben az amerikai 
környezetben. Mellesleg a fiú a lóval 
együtt a farm tulajdonjogát is eladja 
a jószívű bookmakernek (Clark Gable). 
Jean Harlow a fejébe veszi, hogy addig 
nem megy dúsgazdag vőlegényéhez, 
amíg a birtokra nehezedő adósságot a 
saját erejéből ki nem fizeti. Hogy sze-
rez pénzt egy jólnevelt amerikai úri-
lány? Ne tessék semmi rosszra gondolni. 
Éjszakát nappallá téve fogad a, ver-
senytéren, de közben irtózatos rossz 
tipeket ad a vőlegényének, aki időköz-
ben úgy gondolja, hogy gyorsabban 
menne az esküvő, ha ő is segítene. így 
aztán a derék, jószívű Clark Gable, a 
bookmaker, akibe Harlowunk belegaba-

RICHÁRD: 
Te tudsr olyat, ki titkos gyilkolásra 
Lélekvesztö aranyon kapható? 

Törzs Jenő és Dávid Mihály 
Magyar Színház; »III. Richárd király« 

(Pálházy foto) 

YORKNÉ: 
Kis unokáim, rosszul értitek. 
Beteg fiamért sírok, a királyért. 

Ruttkay Évi, Laczkó Aranka, Ruttkay 
Iván 

Magyar Színház: »III. Richárd király« 
(Foto Angelo) 

lyodott, igen csinos összegekhez jut a 
törekvő leányka révén. Közben van egy 
kis harag is köztük, mire Harlow Össze-
játszva a filmben szereplő másik hölgy 
zsokéjával, nem egészen fair suskust 
készít elő, amit azonban nagyapó titok-
zatos módon, a ló orrát simogatva, ha-
tálytalanít. Pont ezzel az orrhosszal 
marad le a derék paripa, Clark bezse-
beli a vőlegény többszázezer dollárját, 
tetejében a menyasszonyt is, nagyapó-
nak új ménest ígér és még most is bol-
dogok, ha meg nem haltak. A vőlegényt 
a kutya se sajnálja, pedig ô a legtisz-
tességesebb az egész társaságban. Szép, 
erkölcsös, happyendes amerikai film. 
Sem előtte, sem utána, sem alatta nem 
kell gondolkodnunk. Clark Gable min-
denkinek szerelmet vall, azonkívül nyil-
vánosan csókolózik a másik hölggyel, 
ami senkit sem lep meg, kivévén a fér-
jet. De hát ő a komikus figura a film-
ben és az egyetlen, akineli még C. G< 
sem mondja: I love you! 

Mi sem! 

O ^ i c v t 



„Új ßideöiU« 

Autó helyett négyes-
fonalon )ár az »új 

földesúr«; 
Lilian Harvey 

(László fotók) 

Tetétlen nagyközség, Hajdú megyében, 
lakossága mintegy kétezer főre tehető, 
utolsó posta: Kaim — ez minden, amit 
a pesti ember tudhat Tetétlenről, ahol 
jianuár óta Lilian. Harvey az »új földes-
úr«. Kábán, ahol leszálltam a vonatról, 
azt mondja a vasúti hordár: 

— A Lilian kis,asszonyhoz tetszik 
mennif Oda bizony nem jár innen 
semmiféle jármű ... 

— A Lilian kisasszony repülő 
teTet is fog ám ide csinálni, — 
— meséli később a postakocsis, 
aki helyet szorított nekünk ko-
csiján — akkor majd csak 
jobb lesz valamivel a közleke-

Lilian kisasszony kastélya 
és parkja a falu közepén 
fekszik, azelőtt a Zichy gró-
foké volt, január óta nagy 
L. H. moinogram hir-
deti a kapun,, hogy egy 
karcsú, szőke filmsztár 
itt az úr. 

Tizennyolcszolbás a 
kastély, negyvenöthol-
das a paTk, a birtok 
ötszáz hold. A park-
ban angol (kert. és 

erdő, tízméteres uszodabazén — kabin-
sorokkal, kis kerti Lak, ahol vialaha Liszt 
Ferenc lakott, mikor itt vendégeskedett. 
A kastélyban még csak most kezdenek 
rendbejönni, hónapok óta iparosok épí-
tettek, festettek, renováltak, a bútorok-
nak még csak egy kis része készült el 
és Lilian Harvey sárga csizmában, lo-

vaglóbrieseszben, szarvas-
bőrkabátkában 

Lilian Harvey' tetétleni ka«télyà »ejqtt 



— Nagyon sokat eszem; bizony renge-
teget, — erősítgeti — de minthogy tálalva 
van; tessék, foglaljunk helyet és regge-
liznünk. 

Eaeik után pontosan elárulom, hogy 
mit reggelizik egy filmsztár: két csésze 
kávét, négy pirított vajaskenyeret, szalá-
mit és császárhúst, két lágytojást (há-
romperceset), szelet tortát és egy pohár 
tokajival öblíti le az egészet Hyen ét-
vágy láttára az ember zavarba jön és 
megkérdezi a nádszálkarcsú háziasz-
szonyt": 

— Tulajdonképpen milyen könnyű ön! 
— mert hogy milyen nehéz, azt ,nem kér-
dezftietem. 

— Bizony nem vagyok több harminc-
kilenc kilónál — feleli és mert látja, 
hogy megijedtem, kéri ia ceruzámat és 
leírja számokkal is: 39 kg. CA ceruzát 
egyébként többé nem látom viszont, ké-
sőbb bevallja, hogy csak azért kérte, 
mert egyetlen szenvedélye: a eeruha-
gyűjtés.) Reggeli közben filmkérdésekről 
diskuráltunk. Elmondta, hogy Ameriká-
ban nem szeretett dolgozni, ott egész 
más embert akartak belőle csinálni, le 
is fogyasztották, mint most (Jail Fran-
ciskát. Franciskáról sokat (kérdez, ismeri 
személyesen. Amikor az európai rende-

Igy »kutyagol« a pehelysúlyú filmsztár 

Paskó József disznópásztor jelentést tesz 
Lilian Harveynek 

(László fotók) 

járja a szobákat, rendel és rendez egy-
ezerre, magyaráz, vitatkozik és estére 
holtfáradtan tér aludni, — hiszen pihe-
nésre kért szabadságot Berlinben. 

— Barack, vagy tokajiÎ Hyksos, vagy 
Memphis? — kérdi Harvey, a hiSzigazda 
szerepében, egy hatalmas fotőj karfáján 
lovagolva. — Tudja, nagyon haragszom, 
évek óta tervezem, hogy egy disznóbőr-
rel bevont hálószobám lesz. Most elké-
szült, de a bútoros befestette vastag 
olajfestékkel iaz egészet, olyan, mint va-
lami díszlet. Látja, ez a három szoba 
van csak ideiglenesen készen. Ez a szalon, 
de oda ne nézzen, az a sarok még ren-
detlen, ez ia fogadószoba, ahová anost vá-
rom a .bútoraimat és a kandalló is átépí-
tésre vár és ez itt az ebédlő, amely ké-
szen áll már. 

Valóban az ebédlő teljesen késznek lát-
szik és Lilian Harvey meg is magya-
rázza, hogy miért ez a szolba készült el 
először. 

16 



zőkről beszélgetünk, hirte-
len odavetve kérdezi: 

— No és milyennek tartja 
Martint1? 

— Nagyon tehetséges — 
mondom őszintén és csak 
ezután jut eszembe^ hogy 
erre lehetett ia legkiván-
csibb. Hiszen Martin Pál 
rendezi most már évek óta 
Lilian Harvey filmjeit. 
Berlinben a vőlegényének 
tekintik és egyesek szerint 
a magyar rendező kedvéért 
lett az angol Lilian tetét-
leni földbirtokos. Mintha 
csak olvasna a gondola-
taimban, úgy mondja reg-
geli után: 

— Ügy-e, milyen sokat 
eszem? De egyébként nem 
igen költök sokat ma-
gamra. Nagyon ölesén öl-
tözködöm . . . {Nehéz kék 
selyem, arany- és ezüst-
hímzéses, kabátszerű, bera-
kott muszlinbetétes ruha 
van rajta, a dekoltázsában 
vagyontérő bross) . . . Jól 
jár, aki engem feleségül 
vesz!. . . 

Könnyű »L'heure Bleu« 
illat leng utána, mikocr a 
szobákat mutatja. Feltű-
nik, hogy a személyzete, 
mind valamennyien, kéz-
csókkal köszönti. 

— Erről, sajnos, nem tu-
dom lebeszélni őket, — ne-
vet Harvey — ők ragasz-
kodnak a kézosókhoz, nem 
én. Tudja, tavaly kará-
csonykor volt egy kis ün-
nepség itt a f aluban és a 
gyerekek mind kézcsókkal 
üdvözöltek. Mögöttük állt 
a tanító és vezényelte 
őke t : Nasewisdhen ! H än -
deküssen! — Nasewischen! 
Händeküssen! Akkor én, 
először életemben magyar-
nyelvű beszédet is mond-
tam, Hü de nehezen ment. 
Paul Martin írta a szöve-
get, én csak felolvastam... 

(Azt mástól tudom, hogy 
a falu Összes gyerekeit fel-
ruházta akkor.) 

Es akadozva, de csaknem 
hibátlan akcentussal mond-
ja: 

GaloppI 
Lilian Harvey kilovagol 

Patyolaton 
(Foto László) 



Figyelem az arcát, egyszerre finom 
pirosság önti el, (semmi festék (nincs 
rajta, a száján is csak lehelletnyi rúzs), 
de csendesen, fejet rázva tiltaíkozik: 

— Nem erteni, nem erteni.. . 
Közben Harsányi doktor, a gazdaság 

ezerszemű és ezerkezű intézője befoga-
tott A híres lipicai négyesfogattal ro-
bogunk ki a birtokra, Lilian Harvey 
Patyolaton, kedvenc hátasán vágtat a 
kocsi előtt. {Büszkén, az igazi gazda bol-
dogságával magyaráz. Bemutatja a 
disanócsordát és a birkanyájat, a gazdia-
sági gépeket és a magtárat. És élvezi a 
novemberi napsütést. Kitárja két kar-
ját az ég felé, úgy mondja: 

— Novemberben ilyen idői Hát nem 
csodálatost Akárcsak a Riviérán. Ügy-e 
igazam volt, amikor itt vettem bir-
tokot? . . . 

Igaza volt! ő is, meg Tetétlen is jól 
jártak egymással. A falu imádja az új 
földesurat. Egy példa: Nyáry Lajos ta-
nító úrék két hónapig vártak kislányuk 
keresztelésével Lilian Barvey-ra, Mult 
hétfőn tartotta keresztvíz alá a szőke 
filmsztár keresztlányát, a kis Erikát. 

— Csütörtökön drukkoljanak értem, — 
mondja Harwey a búcsúzásnál — akkor 
van Berlinben az új filmem, a »Fanny 
Elssler« premierje. Szorítsák majd a 
hüvelykujjúkat!... 

Megígértük. Szorítani fogjuk. 
KUTHY GYÖRGY 

— Szép nyelv a magyar nyelv, de 
rnágyon nehez!... 

Olyan ügyesen töri ezt a mondatot, 
hogy azzal gyanúsítom, hogy titokban 
már megtanult magyarul. Lilian Harvey 
nevetve tagadja, de ravaszul próbára 
teszem. 

— Azt hiszem, — fordulok hozzá hir-
telen magyarul — magába itt mindenki 
szerelmes! 

A malacok között nincs sok respektusa Lilian 
Harvoynak 



Hajmássy Ilona küldte ezt a képet Hollywoodból Ineze Sándornak, 
a azinnazi Elet szerkesztőjének 



Öt ismeretlen Gyoni-vers... 
í r t a : SZITNiAI ZOLTÁN 

Elhunyt költők léptei nyomát felkutatni 
nagy és izgalmas élménye a betűk és 
könyvek emberének. A magyar éiiet tele 
van az elfelejtés éveivel benőtt és látha-
tatlanságba merült utakkal, ahol vala-
mikor a szellem fáklyavivői jártak;, 
mert kicsi országunk, aminő pazanló bő-
séggeil ontja, éppoly tékozló könnyelmű-
séggel felejti is el szellemi kiválóságait. 
Aki kezébe kapja a kutatólámpát ós az 
elhagyott évek betemetett járatain elin-
dul a múltba; az mindenfelé izgalmasan 
érdekes nyomokra bukkan, szándékokra, 
tettekre, melyek mellett közönyösen lépe-
getett el ia saját kora, vagy éppenhogy 
csak észrevette és máris elfeledte, elte-
mette. Vidéki kúriák, levéltárak, padlá-
sok, pántos levelesládák megbolygatott 
mol y rajai közül csak úgy nő, tágul, 
gyarapszik múltbeli világunknak még 
ezernyi ismeretlen adata — esiak le kell 
nyúlni értük a feledés mélyébe. 

Engem most napfényre került ismeret-
len Gyóni-versek híre vitt a (Kiskunság 
földjére. Vonzott a lelki kaland, hogy 
a rónasági földön találkozni fogok a 
költő szellemével, életének 'abból az ide-
jéből, amikor versei számára még csak 
kis, vidéki lapok hasábjain jutott hely, 
amikor költészete még gyerekcipőben 
járt, nagyon ifjú ember volt még ő 
maga is, sok esztendőnyi távolságban az 
eljövendő időtől, mely tüzszóró ágyúk 

Gyónt Géza 
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fényében avatta a háború és a magyar-
ság költőjévé. Hivott a remény, hogy 
romantikus és tragikus alakjának; em-
beri vonásaira akadok, az érdekes em-
berre, akit csak háborús költeményein 
keresztül ismer a közönség, s aki mé-
lyebb, többrétű is, azoknál a vérben fo-
gant, szép verseknél, melyeket akikor az 
országban szerteszét szavaltak, mint a 
katona hősi tűréséneik és a győzelem vá-
gyával teli kor hangulatának remekbe 
készült kifejezőit. 

Gyóni Géza több volt ennél. E versek-
ben költői lelkének csak egyik arcát mu-
tatta meg. Hívője és fiatalon elszegő-

» döttje volt ő annak az Ady nyomán se-
reglő ifjúságnak, mely ú j magyar hit 
eszmevilágát tűzte maga elé. Gyóni 
Achim Géza az alsódabasi evangélikus 
lelkész fia és neve szerint is rokonta a 
földmíves nép vezérének, Achim András-
nak, nein is lehetett más. A Przemysl-i 
várból repülőgépen hozott első verseskö-
tetét Rákosi Jenő, az Adyval való ellen-
tétben mutatta be és köszöntötte, s 
Gyóni Géza költői alakja ebben a beállí-
tottságban miaradt meg sokáig. Valójá-
ban egy gondoilatkör két szélső pólusán 
álltaik ők, csak az egyik a fronton, s a 
másik már életével vívódva, idehaza. 
Gyóni Géza, aki e perbe nem tudott má.r 
beleszólni, közelebb állt szívében Ady-
hoz — ezt 'a kiskunsági nyomdából ho-
zott versek is igazolják — mint azokhoz, 
akik Ady gyönyörű és fájó magyarsá-
gával szembeállították. 

Csöndes kis hely az a kiskunsági vá-
ros, ahol az egyik nyomda raktárhelyi-
ségének papírhulladéka alól Gyóni Géza 
elfeledett versei most felbukkantak. A 
vonat is elkerüli és öreg, rázós autó-
busz hozza be az utast T'assról Kun-
szentmiklós barátságos, magyararcú kis 
terére, 'ahol a szép községháza és az 
egytornyú templom áll. Panasszal teli, 
szegény faluváros, (környékéről is vaj-
mi ritkán téved be egy-egy mulatozni 
vágyó földesúr, a szegénység józanító 
csöndje fedi be estéit, kisfizetésű hivatal-
nokainak, földmíves lakosainak nem is 
tellene miből vígalomra. Az emberek 
élnek és dolgoznak az életért. Gyóni 
Achim Gézáról és felbukkant versei-
ről, melyek engem vonatra ültettek, hiába 
kérdezősködöm, nem tud senkt. Ennek 
az eseménynek híre Kunszentmiklóson, 
— bár bőven van része belőle — szemer-
nyi port sem vert fel. Szívélyesen el-
magyarázzák és útbaigazítanak, hogy 
merre lehet a nyomda, amit keresek. 

Az embert, akit élő kortársak, szemé-
lyes ismerősök emlékezésein keresztül 
szeretnék magam elé varázsolni, meg-
szólítani és meghallgatni, már csak 
egész halványan lelem fel. Lehet, hogy 
ő maga nem is járt itt, Alsódabas, ahol 
akkor élt, negyven kilométernyire van 
Kunszentaniklóstól és aki vonaton akar-



ja elérni, annak még ma is hatalmas 
kerülőt kell tennie. A nyomda, ahol a 
verseket őrzik, a hervadó fák között, 
kertben, oszlopos tornácával inkább kú-
riát sejtet, mint nyomdai üzemet. Tu-
lajdonosa Schwartz. Lipót, aki valamikor 
kiadója volt a »Kiskunsági Hiradó«-nak, 
csodálkozással fogad, amikor megmon-
dom, hogy miért jöttem, öreg ember 
már, nehezen emlékszik vissza azokra 
ax időkre, amikor még ugyan ki is sej-
tette, hogy a volt teológus, bohém és 
mulatni szerető Áchim Gézábótl egyszer 
Gyóni Géza lesz? 

Nem (könnyen bimm szóra, talán fő-
ként azért, mert mint később bevallot-
ta, szeretettel ápolt terve, hogy egyszer 
a lapjában megjelent összes Gyóni-verse-
ket kötetbe foglalva kiadja:. Végiül mégis 
elszánja magát és elém teszi a dokumen-
tumot, a Kiskunsági Hiradó 1906. és 1907. 
évi, bizony nem a papírhulladékok alatt 
talált, hanem féltőén megőrzött köteteit. 
Elmondja, hogyan kerüílt kapcsolatba 
Gyóni Gézával, aki az ő emlékeiben még, 
mint Achim Géza él. Abban az időben 
a Kiskunsági Hiradót az egész környék 
lapjává akarta tenni. Megfelelő munka-
társakat keresett, « Alsódabason a fia-
tal és jó tolláról ismert Áchim Gézát 
ajánlották. 

— A papi lak tornácán fogadott — 
monld'ja már emlékei közt kutatva — 
és ott kötöttük meg szóval a megállapo-
dást, hogy cikkeket, tudósításokat éft 
verseket fog írni az én lapomnak. A ' 
díjazásra már nem emlékszem, de igen 
szerény lehetett, mert hiszen az ilyen 
kis lap nem tudott fizetni. Lelkes toll-
forgatókból alakult muukatársi gár-
dája a díjazásra nem is igen tartott 
igényt. Jól emlékszem rá, nem éppen 
magas ember volt, ha festő vculnék, hí-
ven le tudnám festeni. Sajnos, nem volt 
valami nagytekintélyű ember, bohém 
volt, (szabadkozva elmosolyodik a szó-
ért) költő, s falun az ilyet nem veszik 
sokba. 

Megilletődve nyúlok a sárguló nyomta-
tott lapokhoz. Felelős szerkesztő: dr. 
Bencsik Pál. Nézem a vezércikkek címeit: 
Munkahiány, Agrár Magyarország, Drá-
gaság . . . Csupa még ma is élő téma és 
a panaszok is azok, mintha csak ma 
íródtak volna ezek a sorok. Harminc 
esztendő csak egy ember életében nagy 
idő, a dolgok egyetemes alakulásában 
láthatatlan pillanat. De a munkatársak 
neveire, alkik közt Pakots Józsefé is fel-
bukkan, már a nyomdatulajdonos se igen 
emlékszik. Veress József, Szikszay Gerő, 
Solarszky Micike írnak sűríín verset és 
tárcát És ebből a sorból indult el Gyóni 
Géza, hogy gyorsan elvillanó élete pá-
lyáján elérkezzék az egész nemzet szí-
véig. Felbukkan az első Gyóni-vers, ami 
a, költő sógorának, dr. Szolár Ferencnek 
itt őrzött levele szerint, még ismeretlen. 
Hosszú évekkel ezelőtt dr. Szolár kérte 
ezeket a verseket, a kérés annakidején 
valamiért teljesítetlen maradt s így e 
versek most kerülnek először a magyar 
olvasóközönség nyilvánossága elé. 

MAGYAR RÓNÁN 
Kalászos mezőkön k,ászát kalapálnak ... 
Kalász érésére kisajtolt magyarok 
De nehezen várnak; de nehezen várnak... 

Busult öreg magyar az Egeknek mondja: 
»Magyarok Istene, immár fölségednek 
Lesz-e miránk gondja? Lesz-e miránk 

gondjai« 

Sasmadár repül a rónákon keresztül — 
Sárga kalásztenger valami szellőtől 
Susogva megrezdül, — susogva meg-

rezdül .. 

S hogy a suttogó hang mind erősbre válik, 
Tisztán hullja immár: »Csak a jogod 

mellett 
Állj meg mind halálig, állj meg mind 

halálig/« 

A KIRÁLYÉRT 
Ragyog a város, tengernép árad; 
Tenger torok zúg: üdv a királynak!... 

Királyi mátka simul a férjhez: 
»0 hogy szeretnek bennünket, édes!« 

Véres a város... Vad szitkok szállnak 
Haldoklók jajjá, vége a násznaik; 

S királyi mátka sírja a férjnek: 
»Ô, hogy minket már szeretni — vétek « 

Schwartz bácsi, kunszentmiklósi nyomdája előtt 
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EGY LEÁNYHOZ 
Sose sirasd. 
Egy édes, lázas pillanatra 
Erősebb volt a csók hatalma 
Gőgös, szemérmes lányságodnál. 
Sose sirasd! egy pillanatra 
Leigáztak a szilaj csókok .. . 
Hiába küzdött, ^átkozódott 
A hazug erény sápp.adt ajka. 
Fonnyadt virágos lányszobádba, 
Piros tűzrózsákai dobálva 
Győztesen benyitott az Élet... 
Nevess! Nézd menekül a Mult! 
Viszi magával )a fakult, 
Sok vérszegény leány - emléket... 

FOGADALOM 
Megfogadtam, már ezentúl 
Nem nézek a leányokrg. 
Szemenszedett csalfát takar 
Mindenik blúz, minden szoknya. 
Megfogadtam, már ezentúl, 
Lány szemben csak szemet látok, 
Nem• keresek tehát benne 
Semmiféle túlvilágot... 

Megfogadtam már ezentúl, 
Vallomást se súgok-búgok. 
Mert divatmidt ősi lények 
A szerelmes trubadúrok. 
Megfogadtam, már ezentúl 
Nem leszek egy lány bolondja, 
Nem epedek Jioldvilágnál 
Piros rímet rímre ontva. 

Szóval józan ember leszek 
Esztán egyszersmindenkorra! 
S — ha te nem jössz az utamba, 
Talián az is lettem volna... 

A fogságban 

Gyóni Géza utolsó képe 
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DAL 
Azt mondják, ne járjak, ne sírjak utánad; 
Tövis csak, ami a te nyomodon támgd. 
Tövise is rózsa, a sebe seni éget — 
Én édes galambom, hogy ne szeretnélek! 

Galambnak, szelídnek, gyöngyömnek 
nevezlek, 

Áldom a vonását bársonyos kezednek. 
Megreszket, a• lelkem, ha rólad beszélnek — 
En édes galambom, hogy ne szeretnélek! 

* 

Miközben a verseket másoltam, el-
mondta a nyomda tulajdonosa, hogy több 
Gyóni-kéziratot őrzött, több levelet, de 
ezek 1918-ban, amikor a háza leégett, a 
tűz martalékául lettek. 

Mindössze ennyit tudtam meg Kun-
szentmiklóson, ahovtá Gyótnd Géza két esz-
tendőn át küldözgette verseit s azoknak 
javiát másutt is megjelentette. Az em-
berre nem emlékeznek, ha jár t is eset-
Jeg ott, bizonyára nem sokba vették, 
hiszen a költő akkor se volt »valami 
nagytekintélyű ember«. De ez i f júi ver-
sek is bizonyságot tesznek arról, hogy 
ki volt. Szerelmese a magyarságnak és 
kesergője a dolgozó miagyar népnek. 



Eleanor Powell és Bobért Taylor hosszú évek után most a »Broadway Melody 193»« című film-
ben játszanak együtt. Hajtűk kívül: Judy Garland, Sophie Tucker, George Murphy és Buddy  
Ebsen a film főszereplői és nagy sikerei van még Clark Gable^nek, aki ugyan nem játszik a 
«Broadway Melody 1938«-baa, de mégis szerepel benne. Judy Garland énekel ugyanis egy dalt 
róla éa Gable a sanzon kedvéért háromszor is végignézte Eleanor Powell és Hobort Taylor 

új filmjét 
m « f r n fntAkl 



Hóman Bálintné, Darányi Kálmán miniszterelnök, Herczeg Ferenc és Hóman Bálint kultuszmi-
niszter a Magyar Színház jubiláris előadásán 

(Pálházy íoto) 

INTIM PISTA, mi történt a Magyar 
Színház jubiláris előadásánf 

— A negyvenesztendős dicsőséges 
múltból pont erre az estére kíván-
csiak? 

— Elsősorban! Bennünket a ma, érde-
kel, de nem bánjuk, meséljen valami 
érdekességet az elmúlt negyven esz-
tendő epizódjaiból. 

— Szívesen! Azt úgyebár tudják, hogy 
a színházat akkor nyitották meg, ami-
kor a mai társaságbeli hölgyek még 
nem is éltek: negyven esztendővel ez-

előtt. Annakidején operettel, revűvel, 
sőt úgynevezett vegyes variété műsor-
ral kezdte a színház pályafutását. 

— Mi volt a megnyitó darab? 
— A Oésák, amelyet azóta annyiszor 

újítottak fel. Mimózát a színházavatás\ 
estén Vlád Gizella játszotta, Mollyt pe-
dig Somló Emma. A reprizen nagy ve-
télkedés folyt, mert Mimózát felváltva 
alakította Szoyer Ilonka, Fedák Sári és 
Miss Mary Halton, az akkori idők le-
gendás angol utazó-prímadonnája. 

— Milyen volt akkor a kórust 
— Éppen ez a legérdekesebb! A Ma-

gyar Színházban jelentek meg először 
a görlök, akik akkor más rangnak ör-
vendtek, mint most és show-g őrlőknek 
hívták őket. A pesti néphumor elnevez-
te a •»só-g őrlőket« »cukerli-görlöknek«. 
Gyönyörű, intelligens teremtések vol-
tak, igazi kis művészek, akik uz életben 
mind nagy társadalmi és művészi kar-
riert csináltak. Hadd örökítsük meg itt 
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Törzs Jenő a vasfüggöny előtt 
(Foto Pálházy) 

kzendy Károly polgármester, Pethö Sándor és Karafiáth Jenő főpolgármester a 
»III. Richárd király« magyarszínházi premierjén 

(László foto) 

a nevüket, mert hiszen az ő kultúrá-
juk is hozzájárult ahhoz, hogy a szín-
ház szerencsésen átjutott az akkori vál-
ságos időszakon és megünnepelhette a 
negyedik évtizedet: Gombaszögi Margit, 
Turcsányi Olga, Heben Anna, Rózsa 
Lili, Varga Nusi, Tomcsányi Rusi, 
Margó Zelma, Almássy Lola és Iza a 
szépségnek és a bájnak olyan galériá-
ját alkotta, hogy ezt a gárdát azóta 
sem pipálta le európai színpad. 

— Hogyan lett aztán drámai színház 
az operettszínpadból? 

— Minden idők legnagyobb színházt 
mestere és fanatikusa, Beöthy László 
vette észre, hogy az Izabella-téren lehet 
komoly színházat csinálni. Az ö szelle-
me építette ki a mostani nívót. Akkori-
ban sokkal merészebb vállalkozás voll 
értékes művészetet nyújtani, mint ma, 
mert még inkább érvényesült az elv, 
hogy az emberek csak szórakozást ke-
resnek a színházban. Beöthy harminc 
esztendővel ezelőtt, amikor átvette a 
színházat, mégis úgy döntött, hogy pró-
zai darabbal nyitja meg a kapukat. 

— Mivel kezdte pályafutásátf 
— Akkor kissé nehezebb volt a hely-

zet, mint most. Nem volt elég Marton 
Sándornak telefonálni: kérlek, küldjél 
egy kedves magyar vígjátékot. Nem 
dolgoztak raktárra a magyar írók, de 

nem is volt érdemes, hiszen export még 
nem volt. Beöthy pályázatot hirdetett, 
kemény kétezer békekoronával jutalma-
zott pályadíjat megnyitó prózai da-
rabra. Csupa fiatalember vett részt a 
versenyfutásban, amelyet Bakonyi és 
Martos akkori kezdő írók »Szent Péter 



esernyője« címií Mikszát-regény bői dra-
matizált műve nyert meg. 

— Kik pályáztak még? 
— Olyan illusztris nevek nyertek ju-

talmat, mint Herczeg Ferenc, aki 
Huszka Jenövei operettet írt »Rébusz« 
címen. Ez a darab később a Király 
Színházban került színre nagy sikerrel. 
Földes Imre is dijat nyert »Sirius« című 
drámájával. 

— És bevált a dráma, ebben a szín-
házban? 

— Hat darab bukott meg, míg végül 
a hetedik diadalt aratott. De aztán nem-
sokára világsiker indult útnak a Wesse-
lényi-utcából: Drégely Gábornak t>A sze-
rencse fia« című vígjátéka-, ami még ma 
is műsoron van sok európai színpadon. 
Ennek a premierjét is kalandos vita 
előzte meg. A színészek egyszerűen cnem 
akarták eljátszani a darabot. 

— Miért f 
— Huszonhét nyelven játszották azóta 

a szerencsés darabot, tehát nyugodtan 
el lehet mondani: minden színész azt 
hirdette, hogy ezzel az újdonsággal szé-
gyenletes bukás vár a Magyar Színház-
ra. Beöthy László vasenergiája kellett 
ahhoz, hogy a próbán megjelenjenek. Így 
is sokszor abbahagyták a munkát. Végre 
is eljátszották a darabot és a békeévek 
legnagyobb sikerévé avatták. Csórt on 
Gyula játszotta a címszerepet, 

— Milyen epizódok történtek még a 
Magyarban? 

— Két klasszikus szerződésszegés. Csor-
tos Gyula, aki a Gyges és Tudó előadá-
sát hagyta ott és másnap már fellépett 
a Vígszínházban. A másik eset a há-
ború után történt: Somlay Artúr össze-
veszett az igazgatósággal és kilépett a 
vVörös Malom« című híres Molnár-da-
rab együtteséből. 

— Mi történt még valami különleges? 
— A csillár ugyan nem szakadt le, 

ahogyan a színházi krónikások mond-
ják, de egyszer példátlan 

I eset történi: leszakadt a 
I függöny. Dálnoky Nagy 
I Lajosnak »Az attasé« című 
I darabját játszották. Elő-
I adás közben leszakadt a 
I vasfüggöny, úgy, hogy a 

közönségnek haza kellett 
mennie. 

— Most meséljen vala-
mit a díszelőadás közön-
ségéről és elsősorban « 
hölgyekről! 

— Gyönyörű publikum 
jelent meg a III. Richárd 
előadásán. Törzs Jenő nem 
győzte eléggé megköszön 
ni döbbenetes erejű alakí-
tásáért a lelkes tapsokat 

— Mondja el, hogy a 
hölgyek milyen ruhákat 
viseltek? 

— Oldalakon keresztül 
kellene elmesélni a társa-
ságbeli dámák toalettjeit. 
Itt csak a színésznők ru-
háit igyekszem leírni. 
Valóban divat felvonulás 
volt. Képzelhetik, még 
Vaszary Piroska is fejedel-
mi estélyiruhába öltözött, 
pedig ő igazán mindenütt 
a legegyszerűbben szokott 
megjelenni. 

—Mi volt rajtaf 
— Aranyiaméval kombi-

nált fekete toalett. Feje-
delmien festett Titkos 

»A la Marlene Dietrich« 
Arthur Hellmer, a Theater an 
der Wien igazgatója, Zarah 
Leander felfedezője, — új sztárl 
talált Kirsten Heiberg norvég 
színésznő személyében. Az új 
színésznő a héten mutatkozik 
be Bécsben a »Fam-Pam« 

cimü darabban 
(Foto Manasse) 



Bekási István útban Amerika ielé a 
• Champlieu« nevű hajó fedélzetén 

Elő lila orchideák díszítették a toalet-
tet, amelyhez nerzkepet viselt. Németh 
Romola fekete szatén-ruhája is tetszett. 
A direktortlék közül Wertheimer Elemér-
né barna bársonyruhát hordott arany 
díszítéssel, fíródy Pálné pedig fekete 
tüUruhát arany fejdísszel és ezüstráka-
keppcl. Roboz Imréné, a vendégdtrektor-
né gyönyörű fekete toalettben jelent 
meg, amelyhez strassz-virággal díszített 
fátyolfejdíszt hordott. Nagy sikert ara-
tott/ 

— Mi történt még a darabbal a jubi-
leum óta? 

— A második előadáson egy kis be-
ugrásra volt szükség. Somogyváry Ru-
dolf, aki a walesi herceget játssza, hir-
telen megbetegedett. Tanakodtak, kit 
ugrasszanak be szerepébe, végül is He-
vesi Sándor, a III. Richárd király zse-
niális rendezője a következőket mon-
dotta: »Tartsuk be az alkotmányos for-
mákat. Ha a walesi herceg nem léphet 
fel, a yorki hercegnek kell átvennie a 
szerepét...« így aztán a yorki herceg 
szerepét játszó i f j ú Haller László gróf 
a második előadáson már előlépett és a. 
walesi herceg szerepét szavalta. Kezei-
ket csókolom! 

mm 

Ilona, akin hálószerű aranyfonálból ké-
szült testhez simuló ripszes ruha volt, 
arany fejkötővel. Márkus Emilia feltűni 
gyönyörű mintás brokátruhájában. Lá-
zár Mária úgy hatott, mint megelevene-
dett festmény, fekete bársonyruhában, 
válligérő fekete csipkefátyollal, amely-
hez régies fekete csipkelegyezőt hordott. 

— Kinek volt még szép ruhája? 
— Végtelenül bájos volt fekete csipke-

ruhájában Székely Lujza. Mátray Erzsi 
pompázatos fekete ruhát viselt virág-
dísszel, Berky Lili finomvonalú lila 
bársonytoalettet. Péchy Blanka ugyan-
csak feketébe öltözött, hermelinkeppel. 
Nagyon szép volt Beöthy Baba ezüst-
lamérulxábdn, Taxnóczay Anna fekete, 
hosszúujjú sima toalettben, Donath Agi 
fekete tüllruhában, nefelejtsvirág-sap-
kával. A színház legifjabb tagjai is ki-
lettek magukéri 

— Kérjük a részleteket. 
— A felgyógyult Raab Veronika bár-

sony stílruhát viselt, valódi csipkegal-
lérral. Simor Erzsébet halványlila, test-
hez simuló ruhájában feltűnést keltett. 

Tabódy Klári, Turay Ida húga, most Berlin-
ben a Metropol-Thoater-ben játssza a »Maske 

in Blau« főszerepét 



m tett színhelyén 
I r t a : MEGYERY SÁRI 

Muráti sztár lett anélkül, hogy 
komornákat és fodrászokat gyötört 
volna a színházban, filmműterem-
ben soha senki se hallotta ideges-
kedni munkáisokkal, személyzettel. 
Hogy az ö szavait idézzem: »imád-
ja« a tűzoltókat, legjobb barátai a 
bicikl isták, kihordok, kocsimosók. 
És ha a rendőr megállítja a kocsi-
ját, megköszöni, »mert biztosan a 
rendőrnek volt igaza.« 

Ez a lány nemcsak vérbeli mű-
vész, de még jó ember is, ezt érez-
tem, ahányszor csak beszéltem vele 
és nem tudtam magamban elfoj-
tani a mellékgondolatot — na, csak 
rá ne fizessen. Most ráfizetett. Ki-
rabolták a lakását. Én már úgy 
elintéztem, hogy ezentúl csak jót 
és csak a művészetével kapcsola-
tos dolgot fogunk róla hallani. 
Meglátogattam a kirabolt lakás-
ban. A »kirabolt« szerepben is 
olyan előkelő, olyan halk, olyan 
stílusos volt, amilyen hasonló hely-
zetben kevés nő tudna lenni. Mér-
téktartó volt a szavakban, a gesz-
tusokban, sőt még a »rablóról« is 
azon az elnéző hangon beszélt, 
ahogy egy jólnevelt háziasszony a 
megfeledkezett vendégéről nem 
mond semmi rosszat. Csak szomo-

rúság* volt benne, egyéb semmi. 
Szomorúság, ami, ő maga sem 
tudja miért, hetekkel (ezelőtt kez-
dődött benne, ami gyűlt, gyűlt, s 
amit ez a nagy anyagi veszteség 
most betetőzött. 

— Miért nem volt az ellopott 
nercbunda kifizetve? — kérdezem 
tárgyilagosan. Mint aki nem érti 
a kérdést, rámnéz nagy, nyitott, 
csodálkozó szemekkel, Felugrik és 
egy keményfedelű, vonatozott ki-
adási könyvvel jön vissza. Olvasni 
kezd . . . Csupa kis tétel, 20 pengő 
gáz . . . 20 v i l lany. . . 25. . . 3 0 . . 
45. . . Bólogatok. A kiadás még 
mindig semmi a jövedelméhez ké-
pest. A házitartás alig kerül vala-
mibe, hisz nem főzet otthon. A fű-
szert sokallom egy kicsit. Havi 100 
pengő. 

— Primőrök — mentegetődzik 
Muráti. 

Rossz számoló vagyok, igyekszem 
követni az adatait. Kezdem érezni, 
hogy baj van. 

— Autórészlet 500, bútor 200... 
kalaposrészlet 150... divatszalon-
részlet 300 ...és már nemcsak hogy 
felesleges pénzünk nincs, de nyakig 
úszunk az adósságban. 

Kívülállónak ez persze rejtély. 

Megyery Sári Muráti Lilinél 
(Foto Pálházy) 



Hogy nem maradhat egyetlen pen-
gője se annak, aki ennyit keres. 
Murátit divat könnyelműséggel 
vádolni, pedig mennyire nem az és 
milyen egyszerű a magyarázata az 
ő gondjainak. Még a vonalazott fü-
zet adatai se kellenek hozzá. Egyik 
napról a másikra került a legelsők 
közé. Hirtelen kellett összeszednie 
mindazt, amit a közönség elvár 
egy olyam rangú színésznőtől, aki 
ő. Bútort kelletltí vennie, hogy lá-
kása legyen, a ruhatárát meg kel-
lett alapoznia, nem önmagáért, me-
gint csak a presztízsért. Részle-
tekre vásárol, kifizeti az egyiket, 
már ott van a másik. Nyáron négy 
hónapig nem játszik,, nincs gázsi. 
Ott a film — ezt felelik az okosak. 
De ő a filmkeresetét utazásra, ta-
nulásra költi. És én bocsánatot ké-
rek, hogy könnyelműnek tartot-
tam. Ö maga mondja: 

— Most jóidéig nem vettem volna 
semmit, bundáit pláne nem. A ner-
cet fizetgettem volna, a 7600 pen-
gőt. A nercet, amit most elloptak. 
Mennyit töprengtem, amíg meg-
vettem. Először csak két, legfel-
jebb négy darab nercet akartam 
venni. A többiek azt tanácsolták, 
vegyek kepet, derékig érőt. Meg-
vettem, itt lógott a szekrényben, 
nem hordtam. Rövidített. . . kicsii 
voltam benne. 

Nincs igaza, de észreveszem, hogy 
ez a rögeszméje, hogy még mindig 
nem elég magas és nyúlánk. Közbe 
akaróik szólni, de tudom, úgyis 
hiába, hagyom, hogy ő folytassa. 

— A szűcs azt ajánlotta, a képből 
legyen kabát. Már ki volt szabva a 
vászon és én nem mentem be pró-
bálni. Aztán jött a londoni utazás, 
féltem, ott hideg lesz, bunda nél-
kül nem mehetek — megvettem. 

Sóhajt . . . csönd.. . Ha egy rabló 
sejtené mennyi álmatlan éjszaka, 
mennyi gond, amíg két nercből 
bunda lesz, talán mégsem tudna 
ennyire kegyetlen lenni. 

Murati tovább lapozgatja a be-
írási könyvet. Rámutat egy-egy 
tételre. 

— A sport i& drága . . . egyszeri 
lovaglás 8 pengő. A fedett uszoda 
is pénzbe kerül. Ebben a lakásban 
nem szerettem itthon lenni, még 
nyáron se sütött be a nap • •. 

Feléje hajolok, a könyv minden 
második sorában ez áll: »Ember 
1 pengő. Ember 2 pengő.«r 

— Hát ezek kik? — kérdem. Mu-
rfálti zavarba jön, mint akit lelep-
leztek. 

— Ezek a szegényeim, — mondja 
szemérmesen — sokan vannak, nem 
koldusok, de én adok nekik, mert 

maradt.. . 
(Foto PAlházy) 

látom, nincs cipőjük, éheznek. Per-
sze aztán van olyan is, aki már 
magától is eljön a segítségért. 

Ránézek, — kitalálja a gondola-
taimat. Javíthatatlan idealista. 
Hevesen tiltakozik, 

— Nem, látod, ez ki van zárva, 
hogy egy is, aki ismer, akire csak 
egyszer is rámosolyogtam erre 
képes lett volna. Meg vagyok róla 
győződve, hogy a »rabló« még csak 
azt se tudta, kihez tör be. Azóta 
már tudja, 

A beszélgetésünket percenként 
zavarja meg a telefon- Muráti min-
des esetben izgatottan kap a hall-
gatóhoz. — talán a rabló — súgja 
reménykedve. Kinevetem. 

— Tegnap is felhívott, — mondja 
nagy komoly an — hogy ne legyek 
annyira oda a vackaimért. De lehet, 
hogy nem a rabló volt, valaki ug-
ratni akart. 

Ülünk, minden telefoncsengésre 
össízerezzenünk. Már én is beleélem 
magam a »rablóvárásba«. Én is el-
hiszem, hogy az emberek mégse le-
hetnek ennyire rosszak . . . 



Ez a kis eset szórói-
szóra megtörtént velem 
Baiatonlelléii, a mult 
nyáron. Egy szépasszony 
hordára voltam . . . 

Ott kezdődött a dolog, 
hogy cikket írtam pen-
zió-szobámban, amolyan 
könnyű, mondjuk kissé 
hanyag nyári öltözetben. 
Ez az öltözet ennyiből 
állt: öreg, elnyűtt tenisz-
cipő, csónakázástól holt-
fáradt nadrág s egy vén 
trikó. Borotválatlan vol-
tam, kócos, egyszóval — 
dolgoztam az édes bala-
toni magányban. 

Elkészült a cikk, látom, 
öt óra tíz perc, ejnye, ki 
kellene szaladni az állo-
másra, most jön be a 
trieszti gyors. Bedobom 
a cikket a vonat posta-
kocsijába, estére már Pes-
ten van. 

így is volt. Futottam 
a levéllel s pontosan vo-
natérkezéskor érkeztem 
magam is. Bedobtam a 
levelet s néztem a zsúfolt 
vonatot. Egyszerre csak 
rám szól valaki: 

— Mondja kérem, meny-
nyiért viszi el ezt a két 
koffert a penzióba? 

Rábámulok megszólí-
tómra: gyönyörű, karcsú, 
ragyogó szőke hölgy. Ele-
gáns nyári utazóruhá-
ban. Szeme fekete és tü-
zes. Hangja bársonya 
simogat. Letörlöm arcom-
ról a verítéket s megszó-
lalok: 

— Majd megalkuszunk, 
asszonyom I 

Felvettem a két koffert 
S -̂Ĵ ÜUltUJU /̂ 

Bizony átkozottul ne-
héz volt mind a kettő. A 
hölgy elől haladt, én le-
hajtott tejjel és lehúzott 
vállakkal utána. Keser-
ves kenyér a hordárság, 
— gondoltam magamban 
— szerettem volna fél-
úton megpihenni, de »úr-
nőm« kis cipői szaporán 
váltogatták a lépést. 
Végre célhoz értünk. A 
penzió udvarán ugyan-
csak megbámultak az is-
merősök. Szemükből szin-
te kikiáltott a kérdés: 

— Mi a csoda történt 
ezzel az emberrel, hogy 
hordároskodik? 

A hölgy megállt. Szót-
lanul elővette ridiküljét, 
aprópénzt szedett össze 
s végre így szólt: 

— Itt van egy pengő 
ötven fillér. Meg van elé-
gedve? 

És nyújtotta a pénzt. 
— Ez sok! — mondtam 

határozottan. — Bár, az 
is lehet, hogy nem sok. 
Mert ez a barna koffer 
igen nehéz. Nyilván soká 
tetszik itt maradni, hogy 
ilyen nagy podgyásszal 
érkezik. 

Ebben a pillanatban 
haladt el mellettünk egy 
pesti ügyvéd ismerősöm, 
akinek azon a napon ér-
kezett meg a kislánya. 

— Nézd csak Lilikém, 
— kiáltott az ügyvéd és 
rám mutatott — itt van 
az író bácsi, akinek a 
versét szavaltad a vizs-
gán. Kérj csak egy auto-
gramot gyorsan! 

Zavart mosollyal írtam 
rá a nevem az orrom alá 
dugott névjegyre s meg-
simogattam a kislány fe-
jecskéjét, a szépasszony 
felé fordultam. 

Az ügyvédek már to-
vamentek. 

A szépasszony rám né-
zett, nevetett és halkan 
mondta : 

— Micsoda egy szélhá-
mos maga! 

— Igaza van, kezétcsó-
ko^m! De nem azért, 
amiért most hiszi! Es le-
tettem az egyötvenet a 
nehezebbik koffer sar-

kára s már mentem is a 
szobám felé. 

De szép volt! (Már tud-
niillik a hordárság foly-
tatása . . .) 

J^íi dvalwn 

Nemrégiben regénye-
met közölte iaz egyik 
napilap, naponkénti 
folytatásokbaflii. Ekkor 
történt, hogy autó-
buszra szállva találkoz-
tam a méltóságos asz-
szonnyal. A méltóságos 
asszony nagy örömmiel 
ültetett miaiga meLlé és 
így sízólt: 

—- Meg kiell szoríta-
nom az ön kezét. Re-
mek ez a (most futó 
regénye a lapbani. Mimi-
den vasárnap olva-
som . . . 

Szörnyű ember az a Babay 
A szórakozott, de híres 

szerkesztő így szólt hoz-
zám a Fészekben: 

— Csak szorgalmasan, 
szorgalmasan tovább! Re-
mekül fejlődik kedves kol-
légám! Lássa milyen kár 
például azért a Babayért! 
Lusta, éjszakázó és már 
is fáradt minden sora. 

Nyeltem egyet s bólo-
gattam. De roppant kí-
váncsi voltam, kivel té-
veszt össze? 

A legközelebbi alka-
lommal a következőket 
mondta: 

— Brávó, kitűnőek az 
•írásai! 

— De hiszen legutóbb 
azt mondotta kedves fő-
szerkesztő uram, hogy 
lump, hanyatló, fáradt 
tollú vagyok! 

— Ugyan, ugyan! Lássa, 
hogy hazudik az a Babay! 
Kerülje a társaságát! 
Szörnyű ember! 

Nem volt szívem fel-
fedni kilétemet. Élveztem 
a szituációt. Végre egy 
ember Budapesten, aki 
szembe mondja az igazat 
— indirekte ... 



wmrn® 
Választanék Tenéked csillagot, 
Ha tudnám, hogy most nincsen csillagod. 
S ajánlanék Tenéked szívet is, 
Ha tudnám, vágyik rá a szíved is ... 

Ajánlanék Tenéked életet, 
Ha tudnám, hogy mont árva életed.... 
S elküldeném Tehozzád lelkemet, 
Ha Te meg nékem adnád lelkedet... 

De szebb így, csendben, ismeretlenül: 
Kis étterem, az ember jön, leül, 
Néz és nevet, ha látja, hogy nevetsz 
S azt álmodja), hogy ismersz és szeretsz ... 

A n a g y p e r . . . 
Előre merem bocsátani, hogy a csoda-

fiskális, Eötvös Károly se kapott ilyen 
pert, aminőt most az én kis szülőváro-
som egyik öregura akasztott a haran-
gozó nyakába. 

Az öregúr nyugalmazott vármegyei 
útbiztos, pirospozsgás bátyó, békebeli 
szokásokkal. Például pontosan déli ha-
rangszókor ül ebédhez. Esti harangszó-
kor vacsorához. Mellényt visel télen is, 
uyáron is. Hite szerint a világháború 
»kismiska« volt a boszniai okupáeióhoz 
képest. 

A ferencrendi templom harangozója is 
békebeli szokású ember. Nevezetesen bé-
kebeli az a szokása is, hogy déli haran-
gozás előtt be-be tér a templom közelé-
ben csendesedő kocsmába. (Vendéglő az 
Utolsó Garashoz .. 

Történt a nyáron, hogy az öreg, nj'U-
galmazott útbiztos levelet kapott a me-
gyeszékhelyén éldegélő vénpajtásától: 

kedves Gergőm, szombaton leend a leg-
kisebb lányom esküvője. Jöjj el az esti 
lakodalomra. Ha Atádon déli fél egy 
órakor vonatra ülsz, esteiedé« előtt itt is 
lehetsz... 

Nagyon várta Gergő atyó a szombati 
napot. El is jött a szombat. Mikor meg-
kondultak a harangok, leült gyorsan 
ebédelni, — csak egy kis gulyáslevest 
főzetett Bálnán nénivel, a gazdaasszo-
nyával, okosan, hiszen este úgyis nagy 
feladat vár a gyomrára. . . — aztán el-
indult az állomásra. Hol van még fél 
egy, kiér kényelmesen. 

— No fiam, — szólt be a pénztárabla-
kon — adjon egy féláru másodikat Ka-
pósba. 

— Melyik vonathoz Gergő bátyám ? 
— A mostani, félegyesliez öcsém. 
— Elment az már! 
— El-e? Hogy lehet? 
Hát úgy »lehetett«, — s így is volt — 

hogy a harangozó ezen a napon is be-
tért az Utolsó Garashoz címzett csendes-
kocsmába. És ott üldögélt a református 
templom öreg szolgája is. így hát igen 
elmélyültek a beszélgetésbe s tizenkettő 
helyett félegykor harangozta ki a delet. 
Hát csoda, ha Gergő bácsi lekésett a 
vonatról? 

S most jött a per . . . 
A nyugalmazott útbiztos egyenesen 

Zsillé ügyvéd úrhoz rohant. Es »elma-
radt lakodalmi vigasságok, testi káro-
sodás és szivet ölő izgalom-okok« miatt 
beperelte a harangozót... Zsillé ügyvéd 
úr vállalta is a pert, már csak azért is, 
vájjon a tekintetes királyi Járásbíró-
ság milyen ítéletet 'fog hozni . . . (Majd' 
ha befejeződik a per, megírom az ered-
ményt kedves szerkesztő úr.) 

K é r e g e t ő k 
Többféle kéregető van. 

Nem koldusok ők, mert 
jól szabott ruhákban jár-
nak, kényelmes otthonuk 
van és bőségesen táplál-
koznak. Ezek a kérege-
tők, akikről most szólok 
több csoportba oszthatók. 
Vannak szívességet, pro-
tekciót, kölcsönt, — kére-
getők. És van egy újabb 
típus: akik kéziratokat 
kéregetnek az embertől. 
»Emlékül, mester, emlé-
kül ...« Ismerek egy ilyen 
urat, szavamra, annyi 
pompás kéziratot kérege-
tett már össze, hogy va-
gyont lehet érte adni. 
ö ugyan azt mondja: 
gyi i j t . . . Hm. Láttam a 
»gyüjt«-ben Gárdonyi, 
Herczeg, Molnár, Gulácsy, 
Kosztolányi kéziratot, no-
vellákat, darab és regény 
részleteket... Cserélve is 
kéreget: megboldogult 
Anatole France küldött 
neki Hevesi Sánld őrért 
egy félöldalnyi másola-
tot a Vörös Liliom című 
regényéből. 

Nekem is van egy vi-

déki kéregetőm. Sírverse-
ket kér állandóan. Hosszú 
leveleket ír, a levél teli 
panasszal. Legutóbbi leve-
lében azt zokogja, hogy 
epeköve van. Ez viszi a 
sírba. Hát küldtem neki 
egy sírverset, helyesebben 
sírfeliratot. Ezt: 
Nagy Bálintot őrzi e kő, 
Akit megölt az epekő ... 

Használja kedves kére-
getőm egészséggel... 

Nahát 1 

Cigányok 
A nyáron utazgattam 

jegenyés hazámban, So-
mogyban. Itt még cigány 
a cigány, uraságoktól le-
vetett ruhákba jár, de 
csak szmokingot, ferenc-
jóskát, frakkot vagy zsa-
kettet fogad el. És vala-
mennyi manzsettát visel. 
A szegényebbje kaucsu-
kot, a »tehetősebb« kemé-
nyítetted A banda, ame-
lyikkel egy kis Dráva-
parti városka vendéglőjé-
ben borogattattam min-
dig jelen való bánatomra 
a nótát, öt tagból állott. 

A prímáson zsakett, a 
kontráson frakk, a piku-
láson szmoking, a cimbal-
moson ferencjóska s a bő-
gősön magasan záruló, 
rendkívül vékonygallérú 
ünnepi zakkó vo l t . . . Ele-
gáns volt a y banda, vil-
logtak a keményített man-
zsetták, s a magas 
szimplagallérok. Éjfél t'elé 
összevesztek. A cimbal-
mos tudta a legszebb át-
kokat. Ezt kiáltotta a pi-
kulásnak: 

— Kívánom, hogy legy 
a pláfonon petróleum-
lámpa, osztán égjen a be-
led! 

Erre aztán megszólalt a 
prímás is: 

— Kuss Káról kuss! 
Már megint incidens 
vágy! 



A mai lányok, — akik nemcsak flörtölni, de küzdeni 
is tudnak, — hősnői a »Mai lányok« című ú j magyar 
ïilmnek. Földes Jolán regényéből készült a film, öt 
mai lányról szól, kiknek mindegyike — legény a 

talpán 
Biró Éva, Kun Magda és Donath Agnes a »Mai lá-

nyok« egyik jelenetében 
22 (Budapest Film — Faludi foto) 



— A férjemet annyira érdekli a garderóbom! 
(Esquire) 

A HÉT LEGEDESEBB 
TÖRTÉNETE 

A pesti színművészet egyik fiatal je-
lessége katonai szolgálatra vonult be. 
Mialatt ő a kaszárnyában aludta az 
igazak álmát, menyasszonya unta a 
szalmaözvegységet és egy este színház 
után megjelent az egyik mulatóban. 
Persze, férfitársaságban. 

Ahogy belépett a helyiségbe, észre-
vette, hogy némi baj van. Az egyik pá-
holyban ott tilt a vőlegény jóbarátja, 
egy gyárigazgató. A hölgy elhatározta, 
hogy mielőtt még a gyáros szólhatna, 
ellentámadásba megy át. 

— Nana! — mondta incselkedő mo-
sollyal — Egyedül? Hol van a felesége? 

Mire az igazgató gúnyosan így szólt: 
— Katona! 

MEGHATÓ FIGYELEM 



Haladás 
Hiába, lassan belejöttünk, 

Bár kezdetleges volt a startunk, 

A szezon „Gyertyafénynél" 

Ma ww a „Villámfénynél" tartunk. 

Ill Richárd 
Leszúrt hercegek haldokolnak 

A Towerben s az út porában 

A temetés remek ipar volt 

III, Richárd úr korában. 

Elhalasztott premier a Vígben 
Az elhalasztott premier 

Egy szerény megjegyzésre késztet: 

Csupa nő játszik a darabban, 

Természetes hát, hogy lekéstek! 

4 negyvenéves Magyar Színház 
Ha igaz: már négy X-et látott, 

De azt hiszem, az adat téves, 

Egy pesti nő az ő korában 

Ha sokat mondok : harmincéves* 
Kálmán Jenő 

— Ne fordulj hátra 
Anette, azt hiszem, hogy 
ezek a férfiak követnek 
bennünket... 

(Passing Show) 

AZ EMBER 
TRAGÉDIÁJA 

Idő: a huszonötödik 
század. Színhely: a föld. 
A legutolsó világhábo-
rú olyan kegyetlen volt, 
a vegyészek által föl-
talált mérges gázak 
olyan hatékonyan mű-
ködtek, hogy az embe-
riség' utolsó szálig el-
pusztult. A kultúrának 
még csak nyomai sein 
maradtak. Nagy, ijedt 
csendesség borul a 
földrei 

Gsaik a Szahara egyik 
oázisán, az egyik pál-
mafán ül két majom. 
A hím körülnéz a pusz-
taságon és szomorúan 
megszólal: 

— Na, most kezdhet-
jük é lő iről . . . 

MOZI 

— Azt mondják, hogy 
az életben ínég sokkal csi-
nosabb. 

(Politiken) 



ViccveimpiÙML 

BONYOLULT 
JOGESET 

Kohn, aki két gyerekkei 
özvegy maradt, elveszi öz-
vegy Grünnét, akinek 
ugyancsak két gyereke 
van első házasságából. Az 
ú j házasságban két gye-
rek születik. E,gy nap 
Kohn nagy visítoziásra 
lesz figyelmes. 

— fii történik a másik 
szobában? — kérdi a fe-
leségét. 

— Semmi, — feleli az 
asszony — csak a te gye-
rekeid, meg az én gyere-
keim verik a mi gyere-
keinket. 

Beküldte: Kallós Imre 
Rákoskeresztúr. 

SKÓCIA 
A skót gyermek meg-

mérgezte a szüleit és a 
gyermekbíróság elé kerül. 

— Miért tettedf — kérdi 
Wile az elnök. 

— Mert a tanító bácsi 
azt mondta, hogy árva 
gyerekek féláron mehet-
nek moziba — felelte a kis 
skót. 

Beküldte: Piros Tamás 
Budapest. 

MÓRICKA 
Móricka gim náziumba 

jár. Egy nap valaki disz-
nóságot ír föl a táblára 
és a magyar tanár nagy 
vizsgálatot indít. Mórickát 
is felelősségre vonja, de 
ő így felel: 

— Tanár úr kérem, nem 
én írtam! 

Később az eredményte-
len vizsgálat után a tanár 
áttér a leckére és Móric-
kát szólítja: 

— Ki írta a Toldit? 
— Tanár úr kérem, nem 

én írtam! — mondja me-
gint Móricka. 

— Na megállj, te ha-
szontalan, holnap küldd 
be a papádat! 

Móricka papája másnap 
megjelenik. 

— A maga fia egy ha-
szontalan kölyök — mond-
ja a tanár. — Azt kérdez-
tem tőle, hogy ki írta a 
Toldit és ő azt felelte, 
hogy nem ő írta! 

Mire Móricka papája: 
— Kérem tanár úr, a 

fiam egy csintalan, rossz 
gyerek, de hazudni nem 
szokott. Ha azt mondja, 
hogy nem ő írta a Toldit, 
akkor mérget lehet rá 
venni, hogy nem ő írta. 

Beküldte: Guth Ernő 
Arad. 

— A főnököm egy török pasa! A szerelmes-
leveleit egyszerre hat példányban gépelteti és hat 
különböző címre küldi e l . . . 

(Esquire) 

DÍSZELŐADÁS A SZINHAZBAN 

a győztes futballcsapat tiszteletére 
("Ric et Rae) 
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— Nem írhattad volna meg, hogy hazajössz? 
Most nem készítettem elég vacsorát! 

(College Humor) 

A MEGFELELŐ SZEREP 

Keleti László meséli £armath Imrének: 
— Tegnap életemben először kint voltam a megyeri ló-

versenypályán és megjátszottam egy lovat. 
— Végre egy neked való szerep! — mondja rá Harmath 

Imre. 

— Kedves kisasszony, 
nem olvasható iaz írása. 
Inkább gépelje le a ver-
seit. 

— Kérem, ha én gép-.lni 
tudnék, akkor nem írnék 
verset. 
. (G-uerin Mescbitioi. 
NOMEN EST OMEN 
Fejes Teri meghűlése 

miatt egyszerre három 
színház jutott zavarba. A 
Városi Színház, ahol az 
»Éva a paradicsom ban« 
szubrettszerepét kreálta, a 
Terézkörúti Színpad, ahol 
a »Mit járkálsz meztele-
nül« című Feydau-daraJb 
hősnője volt és a Vígszín-
ház, ahol az »Asszonyok« 
egyik főszerepét bízták rá. 

Amikor Tejes telefonon 
bejelentette Rôîboz Imré-
nek, a Vígszínház direk-
torának, hogy meghűlt, az 
igazgató szemrehányóan 
így szólt neki: 

— Na látod? Mit jár-
kálsz meztelenül?! 

A TAPINTATLAN CSALADFÖ AZ IG AZS AGTALAN 
DARAB 

A III. Richárd főpróbá-
ján mesélte Barabás Ló-
ránd: 

— Néhány évvel ezelőtt 
én is, mint szerző szere-
peltem ebben a színház-
ban. Laczkó Gézával és 
Csortos Gyuláival együtt 
megírtuk a Ras put int. 
Csortos volt természetesen 
a címszereplő is. Amikor 
aztán Rasputint a darab 
végén megölik, az egyik 
kritikus megjegyezte: »Ez 
a legigazságtalanabb da-
rab, amit életemben lát-
tam! Csak az egyik szerző 
hal meg, a másik kettő 
életben marad. ..« 

A KÖLTŐNŐ 
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FODRASZ-PSZICHOLOGIA 
)i Or̂ T.̂ . r-^ilp1;-^ »(F- ||=n-== ;̂ 

jT nagytágos úr^felesége az elsfr'fülbébén M 
— Honnan tudja, melyik az én feleségem'? 
— ví kutyáról. (Fliegende Blätter) 

VITAMIN BOSSZANTÓ AJÁNDÉK 

EMBERE V ÖKNEL 

A vasárnapi Hungár ia-
Szeged meccsen megjelent 
a Fradi B. középnek az a i 
tekintélyes része is, amely 
nem tudta kedvenc csapa-
tát Debrecenbe lekísérni. 
A B. közép természetesen 
a Szegedet buzdította 
esatakiáltásaival. Salamon 
Béla eigy darabig moso-
lyogva hallgatta a kifaka-
dásokat, majd csöndesen 
megszólalt: 

— Milyen lármát csap 
a B-vitamin! 

— Parancsol valami ol-
vasnivalót, míg a víz föl-
forr! 

(Collég« Humor) 

— De papa, te titkárnőt ígértél nekem és 
nem diktafont! ,, „ . (College Humor) 



A legutóbbi »Delila«-bank8tten, amelyen Köpeczi-Boócz Lajos volt a házigazda. 
Darvas Lili, Mály, Somlay, Mátray, Köpeczi-Boócx 

(Foto Pálházy) 
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3 Z 1 N H K I I M É T 
Delila tál az ötvenen 

Ügylátszik, annak az ismeretlen 
jósnak volt igaza, aki a Delila fő-
próbája után kiment a Pesti Szín-
ház homlokzata elé és a plakátra 
szénnel ráírta: »Szilveszterkor két 
előadás.« Mert a Delila az ötvenedik 
előadás után sem vesztett kezdeti 
lendületéből. Ötvenöt előadás ötven-
öt táblát eredményezett. Színházi 
pénztárosnő soha még annyit nem 
mondta c>lyan sűrűn azt a szót, 
hogy »sajnálom«, mint a Pesti Szín-
házé. Szinte félpercenként ismétli: 
»Sajnálom, mára már nincs je-
gyünk . . . Sajnálom, erre a hétre 
már nem tudunk adni.« Egy másik 
szólásmódja, amely valamivel vi-
gasztalóbban hangzik: »Ha csak va-
laki véletlenül vissza nem hozza a 
jegyét . . .« 

.Ez a »ha csak« is váratlan családi 
gyásaeisetdkre vonatkozik. 

A premier óta intézményes szo-
kássá lett, hogy a vasárnapi íkét elő-
adás között a .szereplők valamelyike 
banketteil traktálja meg a többieket, 

a isorozatot Mály Gerő kezdte, ö volt 
a legkellemesebb helyzetben, mert 
egyik előadáson látta őt egy nagy 
szalámigyár igazgatója és elragadta-
tásának hatalmas csomag szalámival 
adott kifejezést. Utána Darvas Lili, 
Muráti Lili, Somlay Artúr, Básthy 
Lajos és Köpeczi-Boócz Lajos kö-
vetkezett. A legközelebbi vasárna-
pon Keleti László a soros házi-
gazda. 

A legizgalmasabb uzsonna Bás-
thyé volt-. A vendégek ugyan össze-
beszéltek és elbújtak az uzsonna 
elől a sötét nézőtéren és a házi-
gazda csak negyedórás keresés után 
találta meg őket. Ez bizonyos mér-
tékig büntetésből történt, mert ő ju-
tott legolcsóbban a sikerhez. A sze-
rep ugyanis eredetileg Perényi 
Lászlóra volt kiosztva, de a fiatal 
színész egy nappal a főpróba előtt 
kénytelen volt bevonulni. í g y ug-
rott be helyette Básthy. 

A »bocsánat, hogy csapos bele-
szól<í című Mály-kiszólásból szálló-



Társaslapot írnak a szereplők 
a szerzőnek. 

Muráti Lili, Darvas Lili és 
Mály Gerő 

A darabban sokat 
esznek és isznak. Az 
első ötven előadás ven-
déglői költségszámlája 
850 pengőt tesz ki. Itt 
nem számítottuk fel 
Muráti Lili mignonjait, 
amelyeket mint cuk-
rászlány hord körül. 
Ezeket is folyton fel 
kell frissíteni, mert aki 
elmegy a tálca mellett, 
el-el csíp belőlük egyet-
egyet. 

Darvas a harminca-
dik előadás után új ru-

hákat kapott. 
Muráti az ötve-
nedik előadáson 
a hatodik fejdíszt 

viselte. 

v • 

ige lett Pesten. Még rek-
lámszövegeket is csi-
nálnak vele. Mályt 
különben a vendéglői 
alkalmazottak csapos-
alosztálya nemrég 
disztaggá válasz-
totta. 

* 
A sok nyiltszíni 

tapsot provokáló 
vicc közül álljon 
itt kettő. 

Darvas Lili: 
Csaposkám,nem 
tudom, hol 4 
vagy, de biztos, 
hogy valahol hallgatózol. 
Légy szíves, szaladj le a pincé-
be és hozz fel két üveg pezsgőt! 

Mály (hangja a színfalak mögül). 
Igenis! 

A másik: 
Darvas Lili: Tudom, kettőt sze-

retsz! A vőlegényedet igazán szere-
ted, az uramat pedig a takarék-
könyvéért. 

Muráti Lili: Nem igaz. Ez két kü-
lön dolog. Én szeretem és van neki 
egy takarékkönyve. 

* 

Mály Gerő az ötvenedik előadáson felolvassa 
Molnár Ferenc sürgönyét 

(Foto Pálházy) 

A nyiltszíni tapso-
kat és függönyöket 

a színházi ügyelő 
tartja számon. A sta-

tisztikát csak a száza-
dik előadás után haj-

landó közölni. Megsúg-
juk, máris csillagászati 

számokkal dolgozik. 



HÍREK AZ OPERAHÁZBÓL 
Az Operaházban élénk az élet, zsúfolt 

a próbatábla, rengetegen készülnek új 
szerepre. Az együttes tagjai közül Né-
methy Ella a legszorgalmasabb, több 
hétre Bolognába utazik, ott vendégsze-
repel. Operaházunk világhírű Izoldája 
a nap minden órájában az olasz szöve-
get memorizálja. 

November az állandóan külföldet járó 
magyarok szereplési hónapja. Most 
kezdi meg vendégszereplését Huszka 
Rózsi, ezévi itteni működését Pataky 
Kálmán és Svéd Sándor. A szélrózsa 
legkülönbözőbb irányából érkeznek 
nagynevű művészeink. Pataky Buenos 
Airesből jön idén először »liaza«, inert 
Európa egyik legnépszerűbb tenoristá-
ja feloszlatja régi lakását Bécsben s 
Budapesten rendezi be az újat. Pataky 
Kálmán ezentúl innen látogat el a bé-
csi Staatsoper színpadára s nem Buda-
pesten, hanem Bécsben lesz »állandó 
vendég«. Huszka Rózsi a rajnamenti 
Mannheimből indul hazafelé, ott énekli 

most eredeti beállításban Fidelio Leonó-
ráját. Svéd Sándort londoni nagy sike-
rének híre előzi meg. 

Az Operaház kivételes kultúrájú, 
fiatal szopránhősnője menyasszony. Már 
hosszú ideje az, sokan csodálkoznak, 
miért húzódik ki a mátkasága. . . Ma-
gyarázat: a művésznő csalaiii okofcDól 
kéri első házasságának egyházi felbon-
tását. ígérete köti. Csak válásának egy-
házi jóváhagyása után köt újabb há-
zasságot. 

* 
A legnépszerűbb, daliás baritonista 

új körúti lakásán ünnepelte születés-
napját. Intim baráti kör gyiilt össze 
a művész tiszteletére. Érzelmes, gáláns 
emlékeket elevenítettek fel. A barito-
nista is elmerengett emlékein, diszkré-
ten mesélt is róluk. Sajátságos, hogy a 
híres hódító egyetlen visszaemlékezése 
sem végződött heppienddel, talán azért, 
mert fiatal felesége lázas érdeklődéssel 
leste a kényes történetkék csattanóit. 

Makay Margit a színpadi festést magyarázza Timár Lizának 

Makay Margit 
mint felfedező 

Az Andrássy Színház 
legközelebbi bemutatóján, 
az »Egyetlen éjszakára* 
című darabban, egy fiatal 
színésznő mutatkozik be. 
Neve: Timár Liza. A de-
bütáns fiatal hölgy Ma-
kay Margit felfedezése. 
Első intervjúját is Makay 
Margitnál adja: 

— Gyermekkorom óta 
színésznő szeretnék lenni, 
de szüleim hallani sem 
akartak róla. Pedig mű-
vészgyerek vagyok, édes-
anyám énekesnő volt, 
édesapám pedig festőmű-
vész. Makay Margit, aki 
régi barátnője családunk-
nak, egyszer szavalni 
hallott és ő beszélte rá 
szüleimet, hogy színésznő 
legyek. így kerültem 
érettségi után az egyesü-
leti iskolába, ahol az 
»Aranyfíist«-ben vizsgáz-
tam. Vizsga után leszer-
ződtettek a Magyar-And-
rássy Színházhoz. Szí-
nésznő ideálom Makay 
Margit, akinek köszön-
hetem, hogy színésznő let-
tem. 

Makay Margit, aki ed-
dig mosolyogva hall-
gatja az intervjút, most 
megszólal: 

— Örülök, hogy Liza 
szótfogadott nekem és szí-
nésznő lett. Meggyőző-
désem szerint hivatott 
erre a pályára. Remélem 
még büszke leszek ré. 
A felfedező és a felfedezett 

szereptaaulás közben 
(László fotók) 



Rápolty Anna férjének orvosi műszereit 
tisztogatja 

— Hogy tudtam titokban tartani a 
házasságomat? Bizony elég nehéz volt, 
némi színleléssel járt, de ezt talán meg-
bocsátják nekem. Most persze boldog 
vagyok, örülök az otthon melegének, — 
hiszen már olyan régen nem tudtam, mi 
az az otthon. 

— Jut-e mindenre idő a színészi el-
foglaltsága mellett? 

— Mindenre. Az uram orvosi tár-
gyait, üvegjeit, műszereit nem engedem 
senki másnak rendben tartani. A könyv-
szekrényét, a könyveit félti legjobban, 
azokat féltő gonddal mindig magam 
rendezem el. Sajnos, a konyhán keve-
sebbet lehetek, mint szeretném, t - most 
például itt vannak a »Villámfény« pró-
bái — mert elsősorban mégis színész-
nő vagyok. De azt tartom, ha egy asz-
szony szereti az urát, akkor mindenre 
jut ideje, még a főzésre is. Szereti az 
uram nagyon, ha háziasszony is va-
gyok. Színésznő vagyok, feleség, házi-
asszony és társaságbeli asszony. Ez 
utóbbi kissé nehezen megy. Férjem ko-
moly tudós, most is nagyobbszabású ta-
nulmányon dolgozik. így aztán inkább 
én is lemondok a társaságról. Ülök 
mellette és szerepet tanulok. Vagy 
semmit sem csinálok, csak nézem Es 
arra gondolok, hogy ezért a boldog-
ságért érdemes volt négy hétig eszmé 
letlenül feküdni. 

A gazdasszonyságot egyelőre még könyvből 
tanulla 

(Schalter totoK) 

Hegy UÓMpfxol vzdatt 

tUfiUfrau féqUeziMtui 

Jláftolty Aw*a, a VUwztü 
SzíitUcvz t^w/ésí 

Most pattant ki, hogy Rápolty Anna, 
a Nemzeti Színház fiatal művésznője, 
titokban férjheznient. A házasság ez-
előtt négy hónappal történt. A boldog 
férj dr. Kalstein Oszkár egyetemi ad-
junktus. Most, hogy a dolog kiderült, 
minden oldalról gratulációkkal áraszt-
ják el a művésznőt. Rápolty Anna így 
mondja el férjhezmenésének történetét: 

— Tavaly a Hamlet előadásán, amely-
ben Ofeliát játszottam, rosszul lettem. 
Ájult állapotban vittek haza. Négy hé 
tig eszméletlen voltam. Mikor először 
kinyitottam a szememet, egy ismeretlen 
ember állt előttem, — az orvosom. Ke-
zet fogtam vele és éreztem, hogy ez aa 
ember nemcsak mint orvos fog szerepet 
játszani az életemben. Meggyógyított, 
megmentett. »Magának mentett meg«, 
szokta mondani, de ezt igazán megbo-
csátom neki. A férjem a világ legjobb 
embere, ügy érzem, nem tudnék nélkü-
le már gondolkozni sem. 



Boldogan olvassák a felfedező kritikákat 
Szende Mária, Székely Ibolya, Simor Erzsébet, Raáb 

Veronika, Szepes Lia, Kiszely Ilona 

De a legjobb kritikánál is jobb a habosrollni 

S i A siker mámorítóbb a pezsgőnél . . . . . (Pálházy fotók) tak a lapok. 

Persze, az uzsonnán egyébről seon 
volt szó, mint a színházról. Az első 
szerep, az első taps, az első sifeer 
izgalmas élményeit cserélték ki 
egymással s kölcsönösen megálla-
podtak abban, hogy ha rajtuk ál-
lana, annak ítélnék oda a Nobel-
díjat, afci biztosain ható szérumot 
talál fel a legsúlyosabb színészbe-
tegség, a lámpaláz ellen. 

Az ismerkedési délután az esti 
órá>kig tartott ® bár szigorúan férfi-
és alkoholmentes volt, kitűnően mu-
lattak. El is határozták, hogy az 
összejövetelékiet rendszeresíteni fog-
ják, még pedig minden héten annál, 
aikiről a legtöbbet és legszebbet ír-

I & M E B K J E Ö É & I 
D É L U T Á N 

Korai lenne még 
mérleget 'készíteni az 
új szezonról, de kétség-
telen, hogy ritkán 
akadt egyszerre annyi 
új és fiatal tehetség a 
magyar gzínpadokoyi, 
mint most. Az új szí-
nésznők, aJkik fcöaül 
egyik-másik már jogo-
san viselheti a sztár 
sarzsit, még nem is is-
merték egymást. A 
színpadra, vagy helye-
sebben a sikerre készü-
lődés lázáiban nem ér-
tek rá az ismerkedésre. 
Most azután Simor Er-
zsébet, a Magyar Szín-
ház új felfedezettje, is-
merkedési délutánt ren-
dezett, amelyre meg-
hívta Szende Máriát, 
Raáb Veron iíkát, Szé-
kely Ibolyát, Kiszely 
Ilonát és Szepes L iât 



H A N G O S 
H E T I 

H Í R A D Ó 

Párizsban a legnagyobb 
siker a »Carnet du bal* 
(Táncrend) című film, 
amit reggel tiztől éjszaka 
kát óráig játszik három 
mozi. Tulajdonképpen a 
francia filmgyártás repre-
santativ műve a film, mert 
az összes párizsi sztárok 

játszanak benne. 
Marie Bell és Louis Jou-
ret a »Táncrend« egyik 

jelenetében 
(Foto Kovács és Társa) 

8ZERKESZTI: 
KUTHY GYÖRGYv 



„Hu** é d e n * , Uofyty e t y f ity&u ft gyecelt t*Uéd 

{áJUzik UMi^wd&at* ududify y^ofvtw'áUel?'' 
- Kérdi Peter Lorre édesapja Budapesten 

Peter Lorre az édesapjával. A kép 1921-ben 
készült, amikor a hollywoodi magyar sztár 

utoljára Pesten járt (Labori foto) 

Gyermekkori kép a családi albumbél: Laci (a 
jobboldalom) és három testvére 

(Foto Marco Klein, Braila) 

évekig küzdött, német vidéki színpado-
kon játszott, amíg aztán felfedezték. 
Berlinben nagy sikerei voltak már, ami-
kor filmezni kezdett. Első sikerét a 
wMonteoarlo bombázása« című filmnek 
köszönhette, nekem. — lajz apjának — leg-
jobban az »F. P. 1. nem válaszolóban 
tetszett. 

Elmondja még Löwenstein bácsi, hogy 
Laci Londoniban megnősült és a felesé-
gével együtt utazott ki Hollywoodba. 
Viszont nekem is kell mesélnem róla, 
mert Peter Lorre nagyon ritkán ír. Nem 
s-zeret levelezni, évente egyszer ír: ß 
papa születésnapjára. Viszont a kábelek-
kel nem takarékoskodik, sőt nagyon 
gyakran telefonál is. 

Warner Oland — Charlie C-han-je most 
érdekes vetélytársat kapott Mr. Moto 
személyében. Mr. Moto, a japán mester-
detektiv egy új regény- és filmsorozat 
hőse, megszemélyesítője pedig régi is-
merősünk, Peter Lorre, akiről csak ke-
vesen tudják, hogy magyar származású, 
pesti fiú, a/kinek családja ma is itt él 
Pesten. 

* 
— Legkomolyabb fiam 

volt, sose hittem volna, 
hogy színész lesz — me-
séli Löwenstein bácsi, Pe-
ter Lorre papája. — Bécs-
ben érettségizett, kitünte-
téssel és beírattam a ke-
reskeidtelmi akadémiára. 
Ekkor mondta először La-
cika, (ez Peter Lorre ott-
honi neve) hogy színész 
akar lenni. Azt feleltem, 

legalább két évig dolgozzál előbb pol-
gári pályán, ha majd nem ízlik, akkor 
aztán bánom is én . . . 1— Uram zseniális bankember volt Laci, 
— folytatja a papa a mesét — hat hó-
nap alatt a devizaosztály főnöke lett 
az Angol-Osztrák bankban. Tíz telefon 
volt a szobájában, óriási karrier előtt 
állott, de mikor letelt a két év, vette a 
kalapját és otthagyta a bankot. Az 
utolsó ham fizetését fel sem vette... 

Akkor aztán színésznek 
ment. Hosszú 

46 



Mr. Moto (Peter Lorre) kisegíti kínai 
partnernőjót egy shangháji rikshából 

(Pox fotók) 

— Csa»k azt nem értem, 
— mondja elmerengve Lö-
wenstein bácsi — hogy 
egy ilyen jó gyerek miért, 
játszik mindig Hollywood-
ban gonosztevőket? 

* 
Peter Lorre most vétgre 

megszabadult a gonosztevő-
szerepektől. Helyette Mr. 
Moto, a japán mesterde-
fcektív, a jiu-jitcu mes-
tere, minden gonosztevők 
ellensége lett belőle. A fi-
gura eddig csak könyvben 
élt. Mr. Moto kalandjai 
Amerikában- a Sherlock 
Holmes-köoiyveik egykori 
népszerűségével 
nek. A regémiysorozatból 
most elkészült az első 
film. Ohne: »Mr. Moto 
Shangihai'bam. 

Peter Lorrenak pedig a 
címszerepben olyan sikere 
vain, hogy most már min-
den hónapbarii forgatnak 
vele egy Mr. Moto filmet. 
Ezután még kevesebb ideje 
lesz levelet írni, valószí-
nűleg a születésnapra is 
csak telefonálni fog Lö-
wenstein bácsi natkL 

Balázs Emil 

Thomas Beck, Virginia Field és Peter Lorro a »Mr. Moto Sbangbijban. című filmbein 



EGY LAN Y, AKI PÁRBAJOZNI IS MER: VIKI 
Hatházy Viktoria segédei kíséretében megjelenik a lovardában, ahol pisztolypárbajt vív 

Jávor Pállal 
Fáy Béla, Mály Gerő, Bársony Bözsi é® Berend István 

iKínn film — Haina] loto) 

. . . Szikrázó napfényben 
röpülő vadmadarak, kö-
dös hegyoldal erdejében 
baktató szarvas, csillogó 
tó tükrébe bukó vízima-
dár, nyulak, agarak, sóly-
mok, vaddisznók, gémek, 
vadlibák a sztárjai Som-
kúty István filmjének. 
Eat a filmet a Magyar 
Film Iroda készíttette a 
berlini vadászkiállításra, s 
a héten mutatták |be az 
Urániáiban, Horthy Miklós 
kormányzó jelenlétébean. A 
legteljesebb elismerés illeti 
Somiktúthy István film-
operatőrt, akit költővé és 
festővé ihletett az erdők 
és tarlók varázsa. A fel-
vételek remekek, s egy fe-
hér agárnak olyan sikere 
volt, mimit az »Edes anya-
föld«-ben Paul Muninak. . . 

* 

. . . Indig Ottó befejezte 
ú j filmiklönyvét a »Ber-
csényi huszárok«-at, ame-
lyet Kanizsa y József szü-
zséjéből írt. A cselekmény 
középpontjában Putty Lia 

élete áll, akit a filmen 
Mezey Mária fog játszani. 
...A Marx Brothers leg-
utóbbi filmje; a »Botrány 
a turf on* táblás házak mel-
lett került le a premier-
mozi műsoráról a soron 
következő film nyomására. 
A Hollywood Filmszalon, 
ahol most a film ugyan-
csak telt házakkal fut, ér-
dekes »szakbemutatót« ren-
dezett; egyik éjjel külön 
előadáson vetítette a pesti 
turf embereknek Gaucso, 
Csikó és Harpo turffilm-
jét... Elkészült Pásztor 
Béla ú j filmje, a »Falu 
rossza«. A népszerű ren-
dező most reggeltől estig 
a vágószobábajni dolgozik 
a film összeállításán... 

* 

. . . Lon Chaney, a né-
hány évvel ezelőtt elhányt 
karakterszínész fia most 
kapott először filmszere-
pet. Lon Chaney junior a 
Ritz Brothers-ek legköze-
lebbi filmjébemi já t sz ik . . . 
Irving Berlin, a híres 
jazzkomponistai kislánya: 
Mary Ellin Berlin már 
régen szeretett volna meg. 
ismerkedni Shirley Tem-
plevel. Most a »Heidi« fel-
vételei alatt meglátogatta 

A »Szőke kisértet« egyik kedveg 
Grant) az átmulatott éjszaka 
nyitására. Az erélyes new-ytwki 



és Edward G. Robinson, 
a híres gangster-színész. 
Most mindketten nyilatkoz-
tak szenvedélyükről és 
eszerint ezer szivart füs-
tölnek el fejeriként egy-
egy film felvételei alatt... 
Joan Crawford és Frain-
chot Tone minden reggel 
együtt érkeznek a film-
gyárba és két szomszédos 
stúdióban^ dolgoznak — 
két különböző filmben. 
Joan a »Mannequins női 
főszerepét játssza, part-
nere: Spencer Tracy, férje 
Franchot pediig Myrna 
Loy-jal együtt játszik a 
most készülő »Four Ma-
rya« című filmben . . . 

jelenet»: Mr. Kerby és felesége (Constance Bennett és 
után agy bank előtt szundikálva várnak az évi közgyűlés meg-
rendőr nem érti, hogy lehet ilyen spiccük egy liter tejtől 

(Metro foto) 

és a két (kislány úgy ÖSZ' 
szebarátbozott, hogy Shir-
ley hollandi ruháját, 
amelyben a filmben ját-
szott, Mary Ellinnek aján-
dékozta ... Egyébkmt mc»t 
leplezték le Hollywoodban 
Shirley első szobrát. Az 
»India lángokban« cimű 
filmmel kapcso atban ké-
szült és az útat, ahol a 14 
láb magas, két toarna sú-
lyú bronzszobrot (Victor 
Mc Laiglen a mellék,a lak) 
felállították a film ere-
deti angol címéről :>Win-
kie önkéntes sétányának« 
nevezték e l . . . Lengyel 
Menyhért eredeti filmszü-
zsét írt »Ninotschka« cím-
mel, melyet a Metro fog 
megfilmesíteni... 

. . . Magda Schneider a 
pesti Noszty film befeje-
zése óta Bécsben filmezik 
a »Musik für Dich« című 
produkcióban. Partnerei: 
Hans Söhnker és Paul 
Kemp . . . November első 
felében kezdi el új filmjét 
forgatni Bolváry Géza. A 
film címe: »Finale« és 
női főszerepére Nagy Ka-
tót szerződtették...' Ka-

réi Capek, az ismert cseh 
író »Weisse Krankheit« 
című ú j színdarabját most 
filmesítik Prágában. . 
Most készült el Gustav 
Fröhlich új filmje, a 
»Gabriele eins-zwei-dreU, 
amelyben Marianne H&ppe 
(Jannings titkárnője volt 
a »Naplemente előtti-ben) 
játssza a női főszerepet... 
Kari Heinz Martin (Rein-
hartnál rendezett, egyéb-
ként ő fedezte fel Peter 
Lorre-t) befejezte »Millio-
näre« című filmjét. A fő-
szerepeket: Friedl Czepe, 
Wolf Albach-Betty és 
Hans Thimig játsszák, a 
zenét Robert Stolz kom-
ponálta . . . 

. . . A »Topper« (nálunk 
most fut »íSzőke kísértet« 
címen) világsikere alap-
ján elkészítik a népszerű 
Toppie újabb kalandjáról 
szóló filmet. »Topper take 
a trip« lesz a film címe 
és ismét Constance Ben-
nett és Roland Young 
játsszák « főszerepeket. 
... Hollywood két legna-
gyobb szivarfogyasztója 
Ernst Lubitsch, a rendező 

Betty Orable kedvenc közlekedési eszköze a görkorcsolya, azt 
mondja, hogy rengeteg benzint spórol vele 

JE. 



46 fillér túllépés egy 

00.000 pengős filmnél 

A filmproducerek legna-
gyobb igyekezete, bogy 
filmjüket az előirányzott 
költségkereten belül ké-
szítsék el. Amíg egy film 
elkészül, a producer mu-
mus .helyett — túllépéssel 
álmodik, 

Az egyik ú j magyar 
filmnél — »300.000 pengő 
az utcán« a címe — bár-
men/nyire vigyáztak, egy 
kiadási tétel kimaradt a 
költségvetésből és komi-
kus túllépést okozott. A 
kis Sutyi (Adám Klári) 
egy ház udvarán énekel 
pajtásaival, hogy megke-
resse a sorsjeigyre szük-
séges pénzt. Elárulja a 

bérház lakóinak, hogy 
»nincs a Dumában tarka 
macska« (így szól a dal, 
amit Sutyi énekel) és aizok 
csörgő (krajcárokkal és nik-
kelpénzzel (honorálják elő-
adását. A filmnek ez)t a 
jelenetét egy zuglói bér-
kaszárnya udvarán forgat-
ták és a rendező Balotgh 

•a szétosztatta a lakók 
Űzött a szükséges apró-
énzt, amit az ötéves di-

zőznek az udvarra dobtak. 
Míkvir a pénzt összeszed-
ték, kiderült, hogy 46 fil-
lér hiányzik a kiosztott 
Összegből. Ez az a 46 fil-
lér, amire a költségek elő-
irányzásánál senki sem 
gondolt. Viszont 300.000 
pengőhöz képest — ami a 
film címében szerepel — 
igazán nem naigy befek-

tetés. 
"% _ 

Bárczy Kató az új íilmprima-
donna és Sutyi (Ádám Klári), 

aki a túllépést okozta 
(Kárpát film — Manninger foto) 



Adolphe Menjou Leopold Stokowski 

DEANNA DUKBÏN UJ FILMJEBEN A »100 FÉRFI ES EGY KISLÁNYÁBAN 
azt a kislányt játssza, akinek egy szimfoníikus zenekar — sZáz férfi — a partnere. 
A száz férfi között bárom, sztár van: Adolphe Memjou, Deanna papája szerepében, 
Misttia Auer, aki egy »szerencsétlen flótás«-t játszik (ő a szimfonikus zenekar 
flótása) és Leopold Stokowski, a világhírű karmester, akit a hollywoodi pletyka 
Greta Garbo vőlegényének teMin-t. A nagy muzsikus rendkívül zárkózott egyéniség, 
csak Deanna-val szemben volt közlékeny és a. »100 férfi és egy kislány« felvételei 
alatt árulta el: lehetséges, hogy Greta Garbó-ból rövidesetni Mrs. Stokowski lesz. 

Misha Auer | 
I t f j ü a H U ü É 



Lázár Mária színpadon mindig mondain Asszonyokat játszik. Himyady Sándor »Pusztai szél« című 
darabjának filmváltozatában most egészen ellentétes karakterű szerepet vállalt; Annát játssza, a 

pusztai vadvirágot; betyárok és' pandúrok ideálját "jp-*. » 1 

. •ill + t M s â f * ' (Phöbus film) 

B > H& 



it szeresse ? . . . 
Óriási szenzációja volt félév-

vel ezelőtt Párizsnak. Egy gaz-
dag, előkelő politikus felesége 
véletlenül találkozott egy tizen-
hároméves fiúval, akiben a 
saját, elcserélt gyermekét is-
merte fel. Hetekig kutattak és 
tárgyaltak a tizenhárom év 
előtti gyermekcsere ügyében, 
a francia lapok külön detekti-
vekkel nyomoztattak, amíg az 
ügy minden részlete felde-
rült. 

Bár az eset Párizsban tör-
tént, ezúttal a németek gyor-
sabbaknak bizonyultak 
történetet, mint Lil Dagover 
legújabb filmjének magvát, 
máris filmre vitték. Az igazi 
probléma azonban csak a film-
ben bontakozik ki: Mi történ-
jék a gyermekkel, akit tizen-
három évig a sajátjának vélt 
egy anya? Tulajdonképpen: 
melyik fiát szeresse? 

Rudolf Klein-Rogge, Lil Dagover, Willy 
Fritsch és Anton Pointner a »Melyiket 

szeressem?« egyik jelenetében 

Lil Dagover 6« Claus Detlef Sierk 
(az »Utolsó akkord« és az »ÜJ élet 
felié« rendezőjének fia) az elcserélt fiú 

(Ufa fotók) 



Salgó Juci, Szilárd Pál és Szende Ibolya, a párizsi csoport szólótáncosai 
(Várkonyi íotók) 

A londoni Prince 
Wales Theatre színpa-
dán -a mult héten mu-
tatkozott he a buda-
pesti Troyanoíf-iskola 
tizenkét tagú társulata a 
mester »Magyar roman-
tikus ballet« című. tánc-
•költeményiével. A siker-
re jellemző, hogy a cso-
portot, amelynek szerző-
dése eredetileg mégy 
hétre szélt, fél évre tar-
totta vissza a nagy lon-
doni revűszinház. De 
ugyanekkor Troyanoí'f-
nak egyéni sikere is 
volt; a csoport próbái 

Prince of Wales színház, 
Troyanoffèk játszottak 

ahol 

alatt, mint koreográfiái 
rendező és bal let mester 
készítette elő a Prince 
of Wales-színház új, 
nagy revűjét, amelyről 
a londoni lapok lelkes 
beszámolókat közöltek* 

A pesti tánccsoport 
nagyszerű munkájának 
már a londoni próbák 
alatt híre futott. így 
történt, hogy a bemu-
tatkozás még meg sem 
volt, francia, svájci és 
amerikai impresszáriók 
a csillogó ajánlatok tö-
megével árasztották el 
Trojanoff ék at. Tekint-



Fehér Edit Turncsek Éva 

Zsoldos László Ákos Klári 

Szigeti Zsuzsi Téri Tibor 

Tabajdy Hedvig 

Szedő Zsuzsi 

Komlós Adrienne 
(Várbonyi fotók) 

ve, hogy Esdayles 
igazgató hosszú időre 
lekötötte a produk-
ciót, Trojanoff közvet-
lenül a premier után 
kénytelen volt haza-
jönni [Pestre, hogy 
Párizs számára szin-
tén összeállítson egy 
új csoportot. Ez a má-
sodik társulat kará-
csony táján mutatko-
zik be a francia fő-
városban. Három szó-
ló táncosa lesz: Szendej 
Ibolya, Salgó Juci és 
Szilárd Piál, •akik a 
társulatnak eddig is 
erősségei voltak s 
akikről a pesti kriti-
ka már többször meg-
emlékezett. A londoni, 
illetve párizsi szerző-
dések lefutása után 
mindkét csoport túrá-
ra iindul, az egyik 
Észak-Amerikába, a 
másik Svájcba 

Mindez persze nem 
érinti a. Trojanofí-
iskola .pesti munká-
ját, mert maga a 
mester itthon marad 
és személyesen irá-
nyítja 'az oktatást, 
miig a londoni és pári-
zsi társulatok megfe-
lelő csoportvezetők 
felügyelete alatt mű-
ködnek. A londoni 
társulatot Trojanoffne 
vezeti- ILoindoni tjermé-
szetesien a hat hónap 
után sem. mond le 
Trojanoftékról. Máris 
kész a jövő évi szer-
ződés a világhírű Co-
vent Garden-be, ahol 
negyventagú társulat 
foigja 'bemutatni a 

pesti balletiökola 
nagyszerű produk-
cióit, Az ameriikai és 
svájci csoport szintén 
negyven tagra egé-
szül ki. 



őszintén, de sokszor képletesen mond-
juk meg véleményünket az elmúlt na-
pok sporteseményéről és az a célunk, 
hogy mindig egy-egy kedves intimitás-
sal szolgáljunk a fellángoló küzdelmes 
bajnoki mérkőzésekről. Mert bizony ko-
moly csata van mecesről-meccsre a baj-
noki pontokért. Azelőtt is voltak küz-
delmek, de minél jobban fejlődött a 
futballsport technikája, annál jobban 
kiéleződött a harc. 40 évvel ezelőtt, ami-
kor az első nemzetközi futballmérkőzést 
játszották Budapesten, még más volt a 
helyzet. Akkor kacagásba fulladtak az 
akciók s a közönség sokat nevetett 
azon, hogy hányszor rúgnak a játéko-
sok a labda mellé. A bátor, lelkes, ked-
ves úttörők munkája nem volt hiába-
való, nagy karriert futott be a futball-
sport Magyarországon. Csak ma már 
mindig több a fogcsikorgatás, mint a 
mosoly a tribünökön. A kupagyőztes 
Ferencvárost alaposan kupánvágták 
Debrecenben, a Latorcza-utcában újra 

Cseh Matyi iffy lőtt gólt Szegednek 
(Pálhézy foto) 

összetörve a földön fekszik az »finnepelt« Sárosi a deibreceoai stadionban 
, (Pittner Tivadar Tódor felvétele] 

fiúi-vitamin 



felizzott az elektromos 
áram. A legszebb küzde-
lem a Hungária-úton volt, 
ahol a Hungária csatár-
sora parádés alakítást 
nyújtott. A Szeged FC a 
Tisza partján felejtette a 
gólokat. Titkos jó formája 
— nyílt lett, Müller so-
káig »örölgette« a szegedi 
védelmet. Újpestet elgá-
zolta a Szürlíetaxi. íme, 
ez volt a bajnoki vasár-
nap eseménye, azzal az 
óhajtással, szüksége vol-
na a magyar sportnak 
egy olyan tudósra, aki 
feltalálná a gól-vitamint. 

A futballbajnoki küzde-
lem érdekes statisztikai 
adatai egyébként a követ-
kezők. Sárosi elmondotta, 
hogy 114 autogramot 
adott Debrecenben, egy 
rúgást kapott a mellére, 
egyet a derekára és egyet 
a kezefejére. Markos pa-
i aszolja, hogy vele szem-
ben Tátrai volt — markos. 
Toldi és Háda szabadtéri 
előadást rendeztek a deb-
receni stadion tribünjén. 
Cseh Matyi szemléltető 
előadást tartott arról, mi 
is az a lesállás, Titkosnak 
pedig a kisfia gratulált 
elsőnek, mondvián: »Apus, 
ha továbbra is ilyen jól 
játszol, újra bekerülsz a 
válogatottba.« Viszont 
szomorú, hogy szegény 
Zsengellér megsérült és 
pár hétig nem játszhat. 
Mindenki reméli, hogy cz 
a szimpatikus, kiváló já-
tékos minél hamarabb újra 
ott lesz a porondon. 

Pálinkás hiába vetődik . . . g ó l ! . . . 

Müller gólját nósi Cseh és Pálinkás 



N D R Ö D Y B Ê L A 

tűket az utóbbi időben azzal, hogy örök 
hűséget esküdtek egymásnak, vagy gyű-
rűt váltottak? 

— Az érdekes esküvők sorát Dräsche-
Lázár Ily nyitja meg, — Drasche-Lázár 
Alfréd ny. miniszter és néhai iklódi 
Szabó Irma leánya — aki évekkel ez-
előtt Ausztriába ment férjhez, most 
azonban újra visszatért Magyarországra 
és virtsologi Rupprecht Antal felesége 
lett, Rupprecht Olivér felsőházi tag és 
felesége, Marconnay Beaulieu Mária 
bárónő fiáé. Ugyanazon a napon, mi-
kor ők, vagyis október huszadikán tar-
tották esküvőjüket, özvegij Morvay 
Ivánné, Erdélyi Mária — Erdélyi Lóránt, 
volt pestmegyei alispán leánya és 
Hazslinszky Zoltán magyar királyi hu-
szárfőhadnagy s egy héttel később, ok-
tóber 27-én volt az esküvője Nánásy-
Megay Ernő nyugalmazott altábornagy-
nak — Budapest volt városparancsno-
kának — M ráz Hildával. Ezek a közel-
múlt napok érdekesebb esküvői, s ezek-
hez kell számítani Aradi Zsoltnak, az 
előkelő fiatal írónak esküvőjét is Erd-
mute Kubierschky-Ach asszonnyal, aki 
Németország leghíresebb pszichológusá-
nak leánya, mostantól kezdve pedig a 
legboldogabb magyar asszony. 

— Ügy halljuk, a fiatal írók frontján 
még egy esküvő esedékes rövidesen. 

— Erről egyelőre csitt, legfeljebb any 
nyit árulhatunk el, hogy a vőlegény 
vezeték- és keresztnevének kezdőbetűi 
azonosak és hogy a menyasszony egy 
szépséges ifjú bárónő. 

— No már most mindent tudunk, de 
amíg hivatalosan nem értesítenek ben-
nünket, tiszteljük a diszkréciót. Egyéb• 
Jcétitf 

— Egyébként a tündöklően szép őszi 
napok során nagy az őszi csend, amit 
különben Mindenszentek ünnepe s« Ha-
lottak napja is indokol. Vikzont fel kell 
jegyezni, mert ritka dolog, hogy októ-
ber 30-án délben még javában sütké-
reztek a fürdőzők a fedett uszoda új, 
miitott medencéje kőiül s a Szigeten 
olyan lelkes teniszmérkőzések folynak, 
mint nvár derekán. A nyári sportok 
még soha nem bizonyultak olyan hosz-
szú életűnek, »tint ezidén, a szelíd ok-
tóber jóvoltából s igazán el sem hinné 
az ember, ha a kalendárium, nem bizo-
nyítaná, hogy hét hét múlva — kará-
csony! 

— Szóval egyelőre őszi csend az egész 
vonalon. 

— Bizony, ha a színházak nem szol-
gálnának jubileumi alkalmakkal, álta-

totsooki Sooky Ella és Horváth Sándor 
házasságot kötöttek 

(Foto Schäffer) 

S Z E R K E S Z T V E 

A ZSERBO-BO-BAN 
— Mit tudtok ti angyalom a hét örö-

meiről és bánatairól7 
— A hét örömeinek tekintendő két kis 

baba érkezése, mind a kettő kislány, édes, 
rózsás, gömbölyű, az egyik Wolfner 
Lászlót fogja papának szólítani és 
Baumgarte;n Carolát mamának, ha majd 
a csöpp kis szája megtanul beszélni, a 
másik kislány viszont Ring Oszkárt és 
Wikics Rózsit örvendeztette meg érkézé: 
sével. 

— Képzelem mennyi virág és gratu-
láció köszöntötte a mamákat a boldog 
esemény alkalmából! 

— Hát bizony nagy dolog is egy ilyen 
kislány, annyi öröm okozója, ameny-
nyíre például egy kisfiú soha nem ké-
pes. No de most itt ne arra a vitára 
adjunk alkalmat, hogy lány legyen-e, 
vagy fiú, mert ezt a vitát úgysem dön-
tötték el még évszázadok óta sem, ha-
nem nézzük inkább: hol remélhetők 
majd annak idején hasonló események? 
Vagyis kik kötötték egymáshoz az éle-

WA -
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tói, de hát egyszer minden véget ér, 
amellett vigasz, hogy a búcsúzkodás 
után már az Országos Kaszinóban várja 
meleg téli otthon a MAC-istáhat. A 
nyári szezont záró társasvacsorán, amely 
épp égért jó hangulatban zajlott le, 
többek közt megjelentek: Gabrovics 
Emiiné, Sümegh Gézáné, Szentistványi-
né, Karlovics Jánosné, Szathmáry Kál-
mánné, Nagy Baba, Kostyál Frigyesné, 
Várnay Arvédné és leánya, Horváth 
Ernő és felesége, Titsch Juliette és 
nagyszámú gavallér ser eg. 

— Halljuk, hogy november 5-én ül 
össze újra, a bálközi blokk s elsimítja 
a farsangi naptár utolsó ellentéteit, ez-
zel aztán végleges lesz a téli műsor. 
Gazdag és színes a műsor, amelynek 
titkait már elárultuk a mult héten. 

— Hiányzik azonban a műsorról az 
Operabál! Miért dideregnek úgy az ille-
tékesek ettől a parádés karneváli ese-
ménytől, amelyben csukott szemmel is 
megláthatja mindenki a legfényesebb 
sikertf 

— Ennek a kérdésnek aztán igazán 
komoly szakértői vagyunk, angyalom, 
s így nyugodt lelkiismerettel állíthat-
juk, hogy az Operabált igenis meg le-
hetne rendezni, sőt meg is kell rendez-
ni. Nem kell hozzá egyéb, mint hogy az 
operabarátok kitűnő ügyvezető elnöke, 
Fellner Alfréd összeszövetkezzék az új-
ságírókkal, akik tavaly egészen várat-
lan sikerrel .rendezték meg az Újságíró 
Bált a Vigadóban. Igen, az operabará-
toknak és az újságíróknak kellene meg-
rendezniök az Operabált, üljenek össze, 

Dr. Bothár László és felesége Schmidt Andrea 
Lucy 

(Folo Kredatus) 

M ez« y Miklós és felesége Feik Mária 
(Foto Schäffer) 

lános lenne az őszi csend. De hát a 
Hóman Bálint ék nagy estély e az Or-
szágos Kaszinóban a Nemzeti Színház 
százéves születésnapja alkalmából és a 
Magyar Színház jubileumi estje mégis 
frakkba öltöztették az urakat és estélyi-
ruhába a. hölgyeket a héten s így leg-
alább a látszat meg volt mentve. Nagy 
jövés-menés volt az éjszakában a két 
alkalomból s a kultuszminiszteri fogadó-
est hölgyvendégei olyan toalett-parádét 
fejtettek ki, hogy joggal elámulhattunk 
a csodálatos felvonuláson. Két szenzá-
ciója volt a kultuszminiszteri fogadó-
estnek, az egyik, hogy itt vált nyilvá-
nossá a legfrissebb hy menhir: Lázár 
Ferenc igazságügyminiszter leányának, 
Magdinak eljegyzése Bézay Jenő igaz-
ságügyminiszteri osztálytanácsossal. A 
másik szenzáció: báró Prónay György 
felesége volt tündöklő szépségével és 
pompás toalettjével. 

— Előbbi két frakk-alkalomnál több 
nem akadt f 

— Kundert Antal és felesége adtak 
estélyt mult hét péntekjén, csütörtö-
kön pedig megtartották a MAC záró-
vacsoráját <1 margitszigeti klubházban. 
Fájdalmas volt a búcsúzkodás a nyár-



Dr. Martos Károly és neje 
Menczer Juliska 

(Foto Rozgonyi) 

Cséby Sándor és neje Havas Ibolya 
(Foto Kossak u. Komáromi) 

Reisz Dániel és neje Már-
iuszt Kató 

(Foto Halmi) 

még nem késő és a pesti farsang akkor 
CQtí olyan tündéri esttel fog gazdagod-
ni, hogy hálás lehet érte mindenki. 
Minden e mellett a szövetkezés mellett 
szól, félre minden személyi hiúsággal 
az ügy érdekében s a jótékony célt is 
pompásan meg lehet osztani az opera-
házi és az újságírói jóléti intézmények 
között. Tisztelettel ajánljuk ötletünket 
az illetékesek figyelmébe. 

— Egyelőre emlékezzünk meg előze-
tesen egy korábbi eseményről, amelyet 
ugyancsak nagy várakozás és izgalom 
előz meg: a szokásosan évről évre meg-

rendezett Piarista-matinéról, amelyet 
idén november 20-án délelőtt fognak 
megtartani a Művész Színházban. Ha-
gyomány szerint ezidén is a legszebb 
társaságbeli lányok fognak fellépni a 
matiné műsorszámaiban, számszerint 
körülbelül negyvenen s a nagyszabású 
táncprodukciók igazán szenzációsaknak 
ígérkeznek. Külön érdekessége^ lesz a 
táncműsornak a legújabb táncnak, a 
»swing t-nek bemutatása, továbbá lesz 
egy színes és tarka »grinzingi« szám, 
egy pompás magyar szám s az egész 
műsort egy mozgalmas revü keretébe 
foglalják »Utazás a föld körül« címmel. 
Már a matiné főpróbájára is kapkodják 
a jegyeket, mint mindig, ha előkelő mű-
kedvelők fellépéséről van ssd. El lehet 
képzelni, mi lesz az előadáson! 

— Ott leszünk testestül-lelkestül! No 
és ha már az őszi csendben mégis ennyi 
minden zajlik, akad talán egy kis szem-
revaló és ízes mendemonda is. 

— Persze hogy akad, de hát nagyon 
vigyázni kell, mert nagyon sok baj le-
het abból, ha az ember meggondolatla-
nul fecseg. Főképp arra kell vigyázni, 
angyalom, hogy el ne álljon a szívveré-
sed, ha meghallod, hogy a szépséges 
fiatalasszony, aki csak alig pár hete 
mondta el a holtomiglant, már otthon 
van a mamájánál, egész nap egy szót 
sem szól, csak sírdogál, mialatt a hűt-
len férj egy amerikai kislánynak csapja 
a szelet azon a délolaszországi fürdő-
helyen, ahová eredetileg ifjú feleségé-
vel érkezett nászútra. — Adieu! 

Staar Gyula és Prehoda Kató házasságot 
kötöttek 

(Foto Kossak u. Komáromi) 



Levél 
Margaret MUchellhez 

Attauta 
U. S. A. 

Kedves Kolleganő! Hálásan köszönöm, 
önnek »Elfújta a szél« című regényét. 
Három nap három éjszakáján a, legna-
gyobb elragadtatással gondoltam önre 
s most, hogy végére értem a 920 olda-
las könyvnek, parancsoló szükségét ér-
zem, hogy megköszönjem három álom-
talan éjszakámat. Három éjszakán át 
olvastam a regényt, három éjszakán 
keresztül mámorban és extázis-
ban a legtöbb és legnagyobb * 
gyönyörűségben, amit csak j 
könyv olvasása adhat. 
Tudom, nem jelenthet 
sokat önnek ez a le-
vél, hiszen egész Ame-
rika az •»Elfújta a 
szél« hatása alatt áll, 
tanulmányokat írnak 
önről és ugyanak-
kor új cigarettákat 
és fogkrémeket ne-
veznek el magáról-
A magazinok több-
ször közlik a fényké-
pét, mint Hooseveltét 
és Shirley Templeét. 
Mit tudok Önről ? 
Hogy Atlantában az 
« Atlanta Journal« mun-
katársa, — ezért meré-
szeltem kolleganőnek szó-
lítani — tudom, hogy férj-
hezment John Robert Marsch-hoz 
(aki szintén kolléga: a geor-
giai villanytársaság sajtófőnö-
ke), tudom, egy autószerencsét-
lenség utqn hónapokig feküdt s 
ismerem a történetet, hogyan fedezte 
fel Mr. Latham, a Mac Millan Com-
pany világhírű könyvkiadó vállalat al-
elnöke. Tudom, hogy Amerikában eddig 
kétmillió példányban fogyott el az »El-
fújta a szél«. Szóval, nem tudok önről 
semmit. Nem tudom, szereti-e Mendels-
sohnt, simogatta-e már szívét egy 
Shelley vers, mi a véleménye a Szent-
ivánéji álomról és rajong-e Benvenuto 
Celliniért a szélhámosért? Nem tudom, 
hogyan eszi a grape fruitot, hámozva-e 
vagy csak félbevágva, tölt-e rá maras-
chinót, vagy fél talán a hízástól? Nem 
tudok semmit, pedig nagyon szeretnék 

Margaret 
Mitchell 

mindent tudni a georgiai hirlapírónöröl, 
aki regényt irt Scarlett O'Haráról. 

Scarlett O'Hara atlantai kisasszonyról 
már többet tudok, mint Margaret Mit-
chellről. Róla, tudom, hogy remekbe-
faragott szobra az amerikai nőnek, akit 
háborúk és szerelmek forgataga sem tud 
kivetkőztetni abból, hogy ne hasonlít-

son kissé Thackeray Becky Sharp-
jára, vagy Flaubert doktor úr 

Bovarynéjára, de mindenek-
fölött Madách Évájára. 

Mert, úgy-e, igazam van 
abban, kedves Margaret 

J Mitchell, hogy nem az 
l m ^szak é s D é l hábo-

rúja fontos a regény-
ben, hanem Scarlett 
O'Hara háborúja a 
szívével. 

Mint minden olva-
sója, kedves M. M., 
én is beléremegtem 
a regény olvasása 
közben a hasonló-
ságba, ami a közel-

múlt és az 1861-es 
idők közt van. Akkor 

is bombák robbantak 
békés városok alvó há-

zai fölött, asszonyt, gye-
^ reket gyilkolva. .. akkor 

W is, most is. .. akkor Atlanta, 
ma Shanghai fölött. Elviselhető 

lenne-e az élet, ha nem akad-
na néha — ritkán egy-két 
olyan regény, mint az »El-
fújta a széh? És vigasz-e 

egyáltalán, hogy idővel úgyis mindent 
elfúj a szél?... Elfújja a bombavágta 
romokat, amint elfújja a szerelmet és 
a. boldogságot. Csak az emlékeket nem 
fújja el. Hála Istennek. Ha az embe-
rek nem emlékeznének, talán már nem 
is lenne emberiség. 

Még egyszer hálásan köszönöm Ön-
nek, kedves kolleganőm, három álmat-
lan éjszakámat. Sosem felejtem el. En-
nek a könyvnek az emlékét nem fúj-
hatja el a szél. 

Kezét csókolja 
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fClmi zaoQ 

I r t a : 
SZÁSZ ZOLTÁN 

A görög bölcs mondása: ismerd meg 
önmagadat, azért is bölcs parancs, mi-
vel egy úgyis minden emberben moz-
golódó hajlamot tudatosít s így köve-
tése nem tesz erőszakot az emberi ter-
mészeten. Persze az a fa j ta önmegis-
merés, mely 'az egész ember és az egész 
világ, viszonyát nyomozza, csak a böl-
cselők feladata lehet, sőt a gondolko-
dás, a legmagasabbrendü emberi műkö-
dés mivoltán való töprengés is csak ke-
vesek számára ajánlatos törekvés. De 
már az emberi test alkata, az egészség, 
a kielégítő testi élet méltán érdekli az 
átlagos elméket is. Amint hogy eziránt 
egyre terjed is az érdeklődés. Különö-
sen a szerelem, melyről régebben in-
kább csak a költők fantáziáltak, vált 
újabban a mindennapi élet kedvelt be-
szélgetési témájává. S amiként a költé-
szet világában is kedveltebb téma volt 
mindig a boldogtalan szerelem, mint a 
boldog, a szerelem és kapcsolt kérdé-
seinek tudományos taglalása is gyak-
rabban veti magát a szerelem zavarai-
ra, semmint harmóniáira. 

Erről, nevezetesen pedig a nő szei*el-
mi életének zavarairól szól dr. Kulcsár 
István nőgyógyász és idegorvos nemrég 
megjelent könyve. »Zavarok a nő sze-
relmi életében«, ez az érdekes mű fő-
címe. Ha meggondoljuk, hogy ilyen za-
varok miatt temérdek nem szoros ér-
telemben beteg nő is szenved s hogy 
egy ilyen mű a teljesen egészséges nő 
számára is érdekes felvilágosításokkal 
szolgál, bátran mondhatjuk, hogy Kul-
csár könyve nagy olvasóközönségre szá-
míthat. S tömör, tárgyias mondataiban 
valóban temérdek hasznos ismeretet kö-
zöl is a terjedelmes és tartalmas mű. 

A mű derekát a szerelmi zavarok is-
mertetése adja; itt aztán temérdek fáj-
dalmuk és kínjuk, bújuk-bajuk magya-
rázatát találják meg a nők. Mindeze-
ken túl aztán foglalkozik a szerző 
ezeknek a kérdéseknek nevelési és tár-
sadalmi vonatkozásaival is. Alapjában 
véve ugyan orvosi könyvet írt dr. Kul-
csár, de benne az orvosnak egy egészen 
újszerű s egyben ősi, a paphoz, sőt a 
varázslóhoz hasonló típusaként jelent-
kezik. Ezt ír ja többek közt: »A beteg 
és orvos viszonyára szakasztott az áll, 
mint amit a megelőzésről szóló fejezet-
ben a gyermek és a nevelő viszonyáról 
mondtunk. A beteg tudattalanja lép 
ériutkezésbe az orvos tuda t ta lan jáva l . . . 

Ez talán misztikusnak látszik, pedig a 
mindennapi életben számtalanszor ta-
pasztalunk hasonlót.« Aztán néhány 
sorral alább. »Az orvos tudattalaujâ» 
nak magatartásától függ a beteg gyó-
gyulása, nem pedig igéinek értelmétől. 
Egész mindegy, hogy a legutolsó hang-
versenyről, vagy a tavaszi kalapdival-
ról beszélnek-e.« Valóban nem lehet azi 
mondani, hogy a szerző túlbecsüli ak 
egyetemen szerezhető s általában az 
ellenőrizhető és mindenki számára hoz-
záférhető ismereteket, amelyek nem a*, 
orvos tudattalanját fegyverzik fel, ha-
nem az »igék« hatásosságának emelé-
sére hivatottak, dehát a misztikus haj-
lamú betegeknek, sőt olvasóknak ib 
tetszhetik ez az álláspont. Ez különben 
sok német Heilkiinstlernek is a felfo-
gása a gyógyításról, akiknek az orvosi 
tudományoknak ebben a klasszikus ál-
lamában éppúgy szabad gyógyítaniok, 
mint a diplomás orvosoknak. 

Igen rokonszenves hangokat pendít 
meg a könyv befejező része. Az egyéni-
ség mellett száll síkra, amit pedig ma 
s főleg a közelmúltban annyi társadal-
mi, sőt gazdasági irányzat támadott, 
sőt sárba taposott. »Az igazi o rvos . . . 
az élet védője a halállal, az egyén vé-
dője a társadalommal szemben. Nem 
kell félteni tőle a társadalmat, az er-
kölcsöt, annyival több hatalommal és 
erővel rendelkezik az, hogy akkor fojt-
ja belé a szót, amikor akarja. A védő-
ügyvédek még sohasem hiúsították meg 
az állam büntető apparátusának műkö-
dését.« Mindenben sok a hatásos szó-
noki hév, csak kissé pesszimisztikus az 
orvos s a vele egy füst alatt emlegetett 
védő-ügyvéd hatalmát illetőleg. A védő-
ügyvédek igenis gyakran meghiúsítják 
az állam büntető apparátusának műkö-
dését, mint ez különben törvényesen el-
ismert szerepük is. Valahányszor az 
ártatlan vádlott, sőt akkor is, mikor 
egy nem is egészen ártatlan vádlott 
felmentését harcolják ki, ez történik. 
Az orvos se olyan egészen tehetetlen 
a társadalommal szemben, főleg ha a 
működése lényegileg erkölcsi alapon áll, 
mint amilyennek a könyv szerzője kissé 
szerénykedve feltünteti. Különösen aa 
olvan orvos nem, mint ennek a könyv-
nek a szerzője, aki éppen műve alapján 
ítélve, igen gyakorlott kifejezőképessé-
gű és rendkívül simulékony szellemű 
férfiú. 
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Az ember és a műve 
BABITS MIHÁLY 
{Fél emberöltő óta figyeli, 

hallgatja és vallja nagy 
költőjének, Babits Mi-
hályt a nemzet. Hírrel ér-
kezett és még életében el-
érkezett ahhoz a láthatat-
lan talapzathoz, amit az 
irodalomtörténetírás emel 
a halhatatlanság számára. 
Neve fogalom, a nemesve-
retű, tiszta és klasszikus 
költészeté, mellyel egy 
egész nemzedék növeke-
dett fel s melyet most 
fölnövekvő nemzedékek 
már tantárgyként tamil-
nak. Müveit tanulják s 
nem életét, mert az iro-
dalomba való érkezésének 
első pillanatától mind-
máig szemérmesen és egy-
ben gőgösen rejtőzött el 
életével a művei mögé. A 
nemzet legnagyobb élő 
költőjének életéről mily 
keveset tudunk és meny-
nyivel kevesebbet, mint 
a divatok lepkeéletű hő-
seiről. Nyilván mert nem 
igényli és meg se engedi, 
hogy másként legyen. 
Évente egyszer, kará-
csonytájt, hevesen támad-
ja a Baumgarten alapít-
ványban csalódottak kó-
rusa s ugyanakkor meg-
védi, vagy legalább is 
úgy tesz, mintha védené 
egy másik kórus, ö fölöt-
tük áll az oliinpusi hegy-
tetőn és nem hallja meg 
sem ezt, sem amazt. Nyá-
ron Esztergom Előliegyről, 
telen Budáról felelget — 
ivem nekik, hanem; a nem-
zetnek. Felelete sem 

nyilatkozat, hanem mü,. 
könyv, ö már rég nem 
tartozik számadással más-
nak, mint Önmagának és 
a magyar irodalomnak. 
Alkotó életének teljes 
műve az, ami most kö-
tetbe foglalta összes ver-
seit. Virágzó nagy fa, 
melynek első, legrégibb 
hajtásai is olyan fiatalon 
üdék még mindig, mintha 
most pattantották volna 
ki rügyből virágfejüket, 
bizonyságául annak, hogy 
az időtlenség anyagából 
keletkeztek. Egy egész 
emberélet versekbe fog-
lalt története ez a gazdag 
könyv, egy emberéleté, 
melyben nincs megbánni-
való s mely, mint valami 
mentőcsónak, árbocára 
vont fehér zászlóval, vé-
dőn és tiltón megjelent 
mindenütt, ahol az ön-
gyilkos civilizáció a kul-
túrát és az embert akarta 
halálragázolni. Ez a sok 
száz versből álló konfesz-
szió máig is el nem múlt 
világesemények lírai vissz-
hangja egyben, mintha a 
géniusz fáklyafényétől 
megvilágítottan egy em-
ber; a nagy költő átélt 
szenvedéseinek látványá-
ban néznők végig és élnők 
át újra, amit az egész em-
beriség élt és szenvedett 
át. Hódolat illeti meg a 
költőt, aki tökéletes mű-
vészetének egyszerű tisz-
taságában, ilyen egyete-
mes és örök emberi mó-
don tárja fel önmagát. 
Költészetének utóbbi kor-
szakában írott versei oly 
mélyek és megrendítőek, 
hogy már csak a biblia 
lapjaihoz lehet azokat ha-
sonlítani. Szószékre kí-
vánkoznak, az ünnepi ma-
gunkbaszállás óráin. A 
modern ember imái. 

Preis Ervin: Önarckép 

M u h o r a y M i h á l y 
N»m»»tl Krnlnn 

f e s t m é n y e 
k i á l l í t á s á n 

SCHÖPFLIN ALADÁR 
Megírta egy kötetben 

nemrég a XX. század ma-
gyar irodalmának törté-
netét és sok kellemetlen-
sége lett belőle. Az a kér-
dés, hogy megérte-e? A 
kortárs, aki itt lépkedett 
egysorban a vele élő iro-
dalommal, vájjon meny-
nyit mentett át szemé-
lyes szemléletének vilá-
gából. ami könnyebbé, tel-
jesebbé, igazságosabbá te-
hetné az utókor értékíté-
letét? Bár az is lehet, 
hogy e mű csupán a kor-
társak számára íródott a 
mai irodalom sűrű erde-
jében való tájékoztatóul. 
Aligha hisszük, hogy 
Schönflin Aladár, aki kri-

tikusi működésében meg-
szokta, hogy a maradan-
dóság igénye vei mérje az 
eléje kerülő műveket, 
épp a maga elé tűzött 
feladatnál ily kevéssel 
érte volna be. Művének 
az idők fölé emelkedő 
szemlélete, személytele-
nül tárgyilagos hangja, 
szintetizáló módszere, el-
lentmondanak ennek. Ez 
a könyv semmiesetre sem 
a kortársszemlélet iro-
dalomesztétikái vetülete, 
ez már katedraí mü, amit 
a tudós professzor a meg-
állapított törvényszerűsé 
gek végítéleteképpen 
nyújt át hallgatóinak, 
illetve olvasóinak. Sajnos 
kissé kurta a lélekzet, 
aunivel az óriási anyagot 
szinte egy szuszra elénk 
fújja. A könyv elején még 
rendkívüli művet sejtünk, 
pompás oldalakon, a tö-
kéletesen felvázolt kor 
rajzával és néhol rnásít-
hatatlanul maradandó ér-
tékítélettel. A lélekzet 
épp ott hagyja el, ahoí 
főfeladatához ér. Mire a 
máról szól: sóhajtássá 
erőtlenedik a hangja. A 
»Háború után« című fe-
jezet már alig több, mint 
némileg tárgyilagos szél-
jegyzetekkel ellátott könyv-
katalógus. Sebtében, nem 
egyszer fölületesen oda-
vetett megállapítások, 
nem egy esetben olyan 
írókról is, akik még 
éppenhogy csak kibújtak 
az íróasztalfiókjukból. Ez 
a fejezet kavarta föl 
könyve körül a legna-
gyobb vihart, főként azok 
részéről, akiket méltán, 
v%y méltánytalanul, 
megemlíteni is elfelejtett. 
Kár volt megírni. Ehe-
lyett hálásan fogadtunk 
volna több ismertetés* 
arról az anyagról, mely 
megszilárdult és befeje-
zett egésze már az élő, de 
még a háború előtt in-
dult magyar irnrlalmrmnk 



J . <58. ist ley: 
^jóbarátok 

írni és olvasni szoktam; de bí-
rálni — esküszöm! — soha. De most 
kénytelen vagyok a Színházi Élet 
nagy nyilvánosságához fordulni, 
kérve hallgassák meg szerény be-
számolómat. Mert olvastam egy 
könyvet, John Boynton Priestley 
Jóbarátok című regényét Tábori 
Pál dr. fordításában és erről a lelki 
és szellemi kalandomról szeretnék 
lelkendező riportot írni. 

Ha igaza volt annak a drága 
nagy franciának, Stendhal Henri 
Beylenek, hogy a regény az ország-
út mentén vezetett tükör, akkor a 
»Jóbarátok« regény a javából. Mé-
reteinél, előadási hangjánál, nagy-
vonalúságánál fogva egyképpen. Ez 
az író vérszerinti utóda a nagy 
epikusoknak. Dickensnek és még 
talán inkább Thackeraynek. 

Három hajótörött élet, a «sivár 
ielenű és reménytelen jövőjű ezre-
deslány, a kollégiumból kicsapott 
fiatal tanár és a családjával meg-
hasonlott asztalosmunkás Anglia 
különböző pontjain egy időben el-
határozták, hogy világgá mennek, 
vándorútra kelnek. Mind a hárman 
hétfői napon indulnak el és össze-
találkoznak csütörtökön. Egy kis 
angol városka vasúti várótermében 
összeakadnak egy kifosztott, rézga-
ras nélkül álló kabarétársulattal, 
amelyet a menedzsere csúfosan ott 
hagyott. Ök hárman elhatározzák, 
hogy átveszik a kabarétársulatot. 

A három hajótörött összeül a re-
ménytvesztett kabarétársulat tag-
jaival és most már csak azon törik 
a fejüket, hogy mi legyen a társu-
lat neve? Ezt így határozzák el: 

— Figyeljenek csak ide! — kiál-
tott fel Miss Trant — Mister Jolii-
fant éppen most adta meg a nevün-
ket. Biztos vagyok benne, hogy még 
soha sem használták. Jóbarátoknak 
fogjuk nevezni magunkat. Mit szól-
nak ehhez? — kérdezte roppant iz-
gatottan. 

Jóbarátok. Mindenki ízlelgeti, 
forgatja agyában. Tnigo lelkesen 
helyesel. 

— Nekem is tetszik — kiáltja 
Miss Susie Dean. — Eredeti és je-
lent valamit, nem úgy, mint az a 
nevetséges: »Pom Pom Pierot-'k«. 
Mindig úgy éreztem, mintha vagy 
parfümös cigaretta, vagy hatpen-
nys hajfesték lennék. Tetszik a 

J e m u m m m m — n a i v a n nem tudom. 

hogyan fog a plakátokon fes teni . . . 
— Én tudom — jelenti ki Mrs. Joe 

roppant mély és komoly hangon. — 
Szörnyűségesen. 

— Nekem is ez a véleményem. 
Nincs benne elég élet, vidámság, 
— vélekedik Elsie. 

— Túlságosan intelligens — 
jegyzi meg Mr. Jermingham. 

Mr. Nunn ibehúnyja fél iszemét, 
majd a másikat, végre kijelenti, 
hogy kissé »magas« név s nem le-
het jól elhelyezni a plakátokon, de 
szokatlan és megteszi. Miss Trant 
és Inigo együttes lelkesedése le-
győzi a többiek bizonytalan kétsé-
geit és félelmét. 

— Hát akkor megállapodunk eb-
ben! — csendül Miss Trant tiszta 
hangja — ezentúl a Jóbarátok lesz 
a nevünk 

És ezután következik a regény 
legértékesebb és legjelentősebb ré-
sze: a színészek rajza. Az igazi író 
tollából a színész, az örök színész 
ábrázolását kapjuk. Azt, aki min-
dig egy és ugyanaz. Ugyanaz a 
pesti művészikávéház terraszán, ami-
kor arról beszél, hogy milyen volt 
tegnap és évekkel ezelőtt miképpen 
játszott és rendezett vidéken, 
ugyanaz a XIX. század Francia-
országában és ugyanaz Shakespeare 
egykori tákolt színpadán. Ugyanaz, 
ha filmen játszik, ha színpadon 
domborít, ha rádióba énekel. A szí-
nész örök és megmásíthatatlan jel-
lemrajza. A Jóbarátok — olyan 
könyv, amit nem lehet letenni. 
Ajánlatos hosszú őszi délutánokon 
olvasni, ha van kandalló, amelyben 
lobognak a fahasábok, amellett, - -
ha nincs, egyszerű központi fűtés 
is megteszi. Ha néha összecsukjuk 
a könyvet, sok mindenről elgondol-
kozhatunk, bizonyos, hogy érdekes 
dolgok fognak eszünkbe jutni. 

KELLÉR ANDOR. 



un il M i i 
írta: IGNÁCZ RÓZSA 

Négyen indultak út-
nak. Három fiú és egy 
lány. Ákos vezette a 
társaságot, ami sokat 
jelentett, inuert Ákos, a 
híres sportférfiú neon 
állt össze akár-
milyen kezdő síe-
lővel, vasárnapi 
kirándulóval. Jó 

sieti ők voltak 
mind a négyen. 
Péter tavaly má-
sodik lett a ke-
rületi síugró'baj-
nokságban. Kál-
irii pedig idén 
volt helyezve több távfutó ver-
senyen. Na és Viki . . . Viki is 
értette a dolgát, ha versenyezni ép-
pen nem is szokott. Tengerkék sí-
nadrágjában, narancspiros sállal a 
nyakán, vidáman indult neki a 
többiekkel a túrának. A szállodá-
ból indultak fel át a szoroson, a 
Schutzhaus felé. Szótlanul vonul-
tak, libasorban, az enyhe hajlato-
kon felfelé, csukott szájjal, hosszú, 
egyenletes párafüstöt eregetve or-
rukon át. Vasútisín-egyenesen ma-
radt nyomuk a hóban. Messze lent, 
mögöttük, a Kogelsee jegén vidá-
man korcsolyáztak az emberek. 
Apró kis mozgó pontoknak lát-
szottak innen fentről. Az üvegfé-
nyű, zúzmarás fenyőkön kéktollú 
jégmadár pittyegett. ök csak men-
tek előre, szótlanul. Hajnalban in-
dultak és már delelőre hajlott a 
nap, mikor felértek a Schutzhaus-
hoz. Ott tízóraiztak, csak úgy háti-
zsákból, lapos üvegből konyakot 
ittak és nem sok idő után indultak 
is tovább. 

Ekkor tört ki a vihar. 
Ákos haladt elől, nyomában Pé-

ter, utána Viki és leghátul Kálmi. 
Alig hagyták el a turistaházat, el-
bődült körülöttük a levegő. Gyil-
kos, riasztó, ordító szélorkán kelet-
kezett. A hó sűrű fellegekben re-
pült föl a földről, átláthatatlanul 
kavargott körülöttük, teletömve 
szemüket, szájukat, 

Viki egyensúlyát vesztette a vi-
harban. Arccal bukott a hóba. Ba-
kancsos lába alatt nagyot rop-
panva tört ketté a síléc és ő jó 

darabot gurult lefelé a hegyolda-
lon. 

Arra tért magához, hogy prics-
csen fekszik a túristaházban, Kál-
mi állt előtte és hóval dörzsölte a 
homlokát. 

Riadtan ült fel: 
— Hol vannak a fiúk? 
Kálmi a konyakos üveget nyúj-

totta neki. 
— Igyál egy kicsit. Jót fog tenni 

— mondta. 
Viki ivott egy kortyot, kráko-

gott, aztán újra megkérdezte: 
— Hol vannak a többiek?1 

— Tovább mentek — mondta mo-
solyogva Kákni. Aztán megfogta a 
lány kezét: 

— Nem történt valami bajod? 
— Nem, semmi, csak. . . Miért 

hagytak itt a fiúk? 
— Ákos nem ijed meg egy kis 

hóvihartól, mit gondolsz. Es lát-
ták, hogy ninos komoly bajod. 

— Most mi lesz? 
— Most? — mondta Kálmi és ne-

vetett is hozzá. — Hát most legfel-
jebb kompromittálni foglak. A fiú-
kat se nagyon tartóztattam, gon-



dolhatod. A síléced tropára ment. . , 
Es most egyedül vagyunk. . 

És megint nevetett . . . 
Már vagy egy féléve udvarolt 

Kálmi Vikinek. Udvarolt? Hát azt 
azért mégsem lehet éppen mondani. 
Udvarolni, olyan multszázadbeli, 
biedermeier-fogalom. Abbáziában 
ismerkedtek meg a mult nyáron. 
Most télen pedig Viki kisasszony 
elhatározta, hogy éppen erre a 
helyre akar jönni egy-két hétre. 

— Tudod, remek a terep ott, 
papa! — magyarázta Gartner ve-
zérigazgató úrnak, aki végül is két 
hétre magára hagyta a gyárát és 
idejött, hogy kislányának kedvében 
járjon. Na, és — mit tagadjuk — a 
papa is szívesen látogatta az olyan 
helyeket, ahol magános, független 
szépasszonyok élvezték az évszakok 
örömeit. 

Érdekes véletlen volt, hogy Kál-
mi is éppen ekkor töltötte itt sza-
badságát, amit, mint szenvedélyes 
síelő úgy osztott be, hogy télire is 
jusson belőle valami. Gärtner ve-
zérigazgató lír nem nagy örömmel 
fogadta a váratlan ismerőst, de 
Viki megnyugtatta: 

— De, papa, Kálmi csak sport-
partnerem, semmi több, hidd el Î 
Annak, az igaz, kitűnő. 

— Jól van, no! — mondta a .papa, 
de azontúl is valahogy kissé hűvö-
sen fogadta Kálmi tiszteletteljes 
köszöntését. 

— Nem igen tudnám férjnek el-
képzelni. Jól keres, az igaz, dehát 
hiába: nem az a kimondott férj-
típus — mondta mégegyszer, de 
Viki fölényesen legyintett. Miken 
jár a papa esze? Férj és Kálmi? 
Nevetséges. Azért, mert néha csó-
kolódznak? 

A túristaházban megint elővették 
a hátizsákot és ebédeltek. Kegyet-
len hideg volt, nem lehetett kilépni 
a házból. Tüzelő nem volt, ettek 
mindent hidegen. 

— Tüzeljük el a sílécemet. An-
nak már úgyis vége — mondta 
Viki. 

— Boldogan, — válaszolta a fiú 
— akkor aztán egészen biztosan itt 
töltjük az éjszakát is. 

Viki megszeppent. Ez azért nem 
lenne okos dolog. A fiúk is tudják, 
hogy itt maradtak kettesben. És 
mit fog szólni a papa? össze kel-
lene drótozni azt a sít. 

— Akkor, — mondta Viki — ha 
megebédeltünk, induljunk el gya-
log, haza. f 

Kálmi elkomorodott. 
— Szóval, nem akarsz ittmaradni 
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velem? Pedig — és megremegett 
egy kicsit — azt hittem, hogy sze-
relmes vagy belém. 

Viki összerezzent. Hatalmas va-
jaskenyeret tartott a kezében. Hal-
vány rózsaszín futott át a bőre 
alatt, idegesen megfordította a va-
jaskenyeret a kezében, mintha a 
csupasz oldalán bámulna valamit. 

— Az is vagyok — mondta. 
Azzal nyitotitszájjal belemart a 

vajaskenyérbe. 
A fiú megfogta a kezét és húzni 

kezdte magafelé. 
— Szóval? — kérdezte rekedtessé 

vált forró hangon. 
Viki visszahúzta a kezét. A vál-

lát felrántotta. 
— Semmi »szóval«. Szerelmes va-

gyok és kész. És nem maradok itt 
éjjelre veled. 

Kálmi gúnyosan elhúzta a száját. 
— Félsz? — kérdezte, de nem 

várt feleletet. — Fél — állapította 
meg hangosan. — Kérlek, — s pó-
zoló, sértett arcot öltött — egy új-
jal sem foglak bántani. Ha paran-
csolod, mindjárt indulhatunk haza. 

Azzal hátat fordított Vikinek. 
Viki dühösen rágcsálta apró fo-

gaival a kenyér fenyes, barna hé-
ját. 

— Kálmi . . . — kezdte. 
A fiú nem válaszolt. 
Viki fölállt. A háta mögé lépett. 

Átölelte a fiú vállát. 
— Kálmi >— suttogta és egészen 

belepirosodott. — Na, ugyan, ne 
viccelj! Nem is félek, tudod. . . 

Kálmi energikusan megrázta a 
fejét. Gyengéden lefejtette válláról 
a lány kezét. 

— Kérlek, — mondta ridegen — 
az idő már elég jó. Ha parancso-
lod, pár perc múlva indulhatunk. 

. . . Szótlanul bandukoltak a hó-
ban. A fiú ment elől, nyomában 
haladt a lány. Kálmi a vállán vitte 
a síléceit és elszántan ment, nem 
törődve semmivel. Néha nagyot 
zökkenve mélyedt térdig egy-egy 
kevésbbé sikerült lépésnél. De nem 
szólt hátra akkor sem. Viki mö-
götte lépegetett. A fiú bakancsá-
nak hatalmas nyomaiban ugrált 
lépésről-lépésre. Síjének roncsait 
fennhagyta a Schutzhausban és 
most azon gondolkozott, érdemes 
volt-e megsérteni a fiút? Hiszen 
olyan kedves, volt hozzá, és ő . . . és 
ő . . . hiszen tulajdonképpen... 

Csak hát a többiek. Azért lett 
mérges hirtelen, hogy a többiek 
úgy megbeszélték ezt a dolgot. 
Hogy úgy magukra hagyták 
kettőjüket és most röhögnek vala-
hol. 



Sajnálja, hát nem ós nem! Ilyen 
körülmények között semmiesetre 
sem! Tapintatosabbnak kellett 
volna lenni és nem így, összeeskü-
vésszerüen. 

A fiú úgy ment, mintha Viki a 
világon sem lett volna. Szót sem 
szólt és hátra sem nézett. A lány 
már nem is sajnálta, hogy í^y van-
nak. Csak nézett maga elé es lépe-
getett a fiú lábnyomába. Vigyázni 
kellett, mert a friss hótakaró alatt 
néhol ravasz jégrétegek bujkál-
tak. — Haragba vagyunk? Ügy is 
jó! — gondolta és már nem is pró-
bált békülni. Minek is? Hiszen rö-
videsen hazaérnek. Negyedóra. . . 
fé lóra. . . 

Nem is nézte, hogy merre járnak. 
Ment a f iú után, CsaJk amikor a® 
pillanatra megállt, torpant meg ő 
is. Körülnézett. Nem volt ismerős 
a tájék. De a fiú indult tovább, 
hát ő sem gondolkozott rajta. 

Pedig közben hosszabb idő telt el, 
mint kellett volna. Már legalább is 
látni kellett volna az üdülőhelyet. 
De nem láttak semmit, csak a hó-
mezőket. A szélvihar betemetett 
minden nyomot. 

— Várj! — szólt neki kurtán a 
fiú. Viki megállt, az meg oldalt 
ment néhány lépést. Körülnézett, 
figyelt. 

Aztán visszajött. 
— Most erre tovább,. . •— mondta 

kissé bizonytalanul és másik 
irányba mutatott. — Azt hiszem.. . 
— tette hozzá csendesen, 

Elindultak arrafelé, Viki nem 
szólt semmit. A fiú sem egy idei 
Csak pislogott visszafelé. Viki 
nem törődött vele. 

— Ravasz ez a hó! — 
szólalt meg végül is a 
fiú. — Az ember egé-
szen elveszti a tájékozó-
dóképes,ségét. 

Várta, hogy unit felel 
a lány. Az hallgatott. 

Kis idő múlva megint 
a fiú szólalt meg. Meg 
is 411t. 

— Mondd. Viki! 
— Nó? — .kérdezte az. 
— Mit gondolsz, hol 

lehetünk? Jó irányba 
megyünk? 

— Tudom is én! 
válaszolta a lány. — Te 
jöttél elől. 

Álltak egy keveset 
szótlanul. 

— Na, igen, igen . . . — 
kioäit zavart volt ia ím | 
hangja. — Dehát; tu-
dod . . . 

Mentek továíbb. Sehol 

semmi. Bedig, (mintha már szür-
külni kezdett volna a levegő. 

Eltévedtek. 
A lány kicsit ingerült volt, De 

már nem a schutzhausi dolog 
miatt. Ki gondolt arra egyáltalán 1 
A fiú bizonytalansága bosszantotta. 

Ekkor már ő is figyelte, hogy 
merre járhatnak. Megállt, hagyta, 
hogy a fiú előre menjen, nem tö-
rődött vele. Az a hajlat, ott, avval 
a néhány fával, mintha ismerős 
lett volna. 

— Lemegyünk a völgybe, — gon-
dolta Viki — majd csak találunk 
valakit, aki útbaigazít. 

— Kálmi! — szólt a fiúnak. 
Az nem hallotta meg. 
— Vikiii! — kiabált messziről. — 

Gyere! Gyorsan! 
Mi történt vele? A lány futott a 

hang felé, magasra emelt lábakkal 
ugrált a süppedő hóban. 

A fiú a fökiön feküdt Ke-
servesen nézett rá. A láibát 
tapogatta. 

— Elestem, az Isten verje 
aneg! —• mondta, — Csupa jég 
le<z a vacak«ág! Gyeire, segíts! 

Vikibe kapaiszkodicitt a fiú, 
úgy próbált felállni. Nehezen 
ment. 

Eltörött a lábam . . ^ ^ p a t f a m w H « 



távolabb egymástól. A fiú is gon-
dolkozott valamin. 

— T e . . . mondta és kicsit zavar-
tan, szégyenlősen nevetett. — Mit 
gondolsz ? Farkasok nem jöhetnek 
erre? 

A lány elképedt. No, lám, a he-
gyek hőse! 

— De, az bizony lehet — mondta 
röviden és kegyetlenül. 

— Medvék? -— kérdezte megint a 
fiú. 

Erre már nem felelt. 
— Mert ha farkasok jönnek, fel 

lehet mászni valami f á r a . . . — 
folytatta a fiú. — Viki, segítesz? 
Nem tudok a lábam miatt. Ügy-e, 
fölhúzol? 

Ezalatt fáklyákkal keresték őket 
Ákosék vitték a hírt haza és 

Gärtner papa seffítőcsapatot tobor-
zott össze a szálló embereiből. Ügy 
akadtak rájuk éjfél felé, hogy már 
alig volt jártányi erejük. Ejsry hó-
buckán ült Viki, Kálmi a labainál 
feküdt és nyögött keservesen. 

— Ezek után, — mondta Gärtner 
papa a szállodai szobájukban Viki-
nek, mikor Viki már megfürödve, 
átöltözve s kissé magához térve 
szürcsölte a teáját — ezek után, 
áldásom rátok, édes fiam! 

Viki elcsodálkozott. Ezek után? 
Hát, hogy képzeli a papa? Énnek, 
a pipogya, nyafka fráternek le-
gyen a felesége? Sohase is szerette, 
s most hirtelen még azt is leta-
gadta sajátmagának, hogy csóko-
lództak valaha. 

— Szó se lehet róla, papa! — 
mondta kategórikusan. — Külön-
ben is nem történt semmi, Azt hi-
szed, hogy kompromittált engem 
ez az eset? 

Az öreg Gartner elegánsan ke-
resztbe tette a lábalt, hanyagul 
hátradőlt a mélyöblű hársonyfotőj-
ben, hosszat szippantott havannájá-
ból, elmerengve nézett maga elé, 
aztán azt felelte csendesen: 

— Kompromittálni? Azt nem. De 
nem gondolod, hogy kitűnő férj vá-
lik majd fcelőle? A történtek után. 
Figyelj osak ide: a fiú óvatos. 
Gyáva, hogy ne mondjam. Ami pe-
dig a schutzhausheli izét i l l e t i . . , 
Na hallod, lányom, aki egy szóval 
hagyja lebeszélni m a g á t . . . 

Az öreg itt pillanatnyi szünetet 
tartott. Nagy filstfelhőt fújt a leve-
gőbe és ravaszai 'keresztülmosoly' 
gott rajta: 

— Akit egy szóval, le lehet be-
szélni fiam, — mondta — az, tapasz-
talataim szerint igazán ideális férj-
t ípus . . . 

— Eltörött a lábam! . . . — pana-
szolta. 

Siránkozó volt a hangja. Viki 
csodálkozva nézett rá. 

•—Ugyan! — mondta. Megtapo-
gatta a rándult bokát. A fiú szi-
szegett. 

A hónak már ezüstszürke volt a 
színe és néhány korai csillag re-
megett az égen. 

Itt nem maradhatunk — mondta 
a lány. — Gyere! 

A f iú a vállába kapaszkodott és 
úgy bicegett. Lassan ereszkedtek 
lefelé. A síléceket is Viki vitte, 
bal hóna alatt, jobb karjával meg 
Kálmit támogatta. Hallgattak, csak 
a fiú szisszent fel néha. Viki nem 
tudta, nevessen-e, vagy mérgelőd-
jék. 

Meg-megcsúsztak, ilyenkor a fiú 
rémülten kapaszkodott belé. Vikit 
ez csak jobban ingerelte. 

— Vegyelek talán a karjaimba? 
— kérdezte gúnyosan. 

— Na és? — En is vittelek dél-
előtt — felelte a fiú. 

De a fölényből ekkori már csak a 
szemtelenség maradt meg. A lány 
nem szólt rá semmit. Arra gondolt, 
mikor érnek haza, Közben egészen 
besötétedett. Kezdett unalmas lenni 
az eset. Hallgatva mentek, összefo-
gódzva és mégis sohasem voltak 

. . . ezek Áldásom rátok édes fiam! 
(Gábor Móric rajzai) 



AZ OSTENDEI MESE 
/flweM* 

í r t a : MAURICE RENAL 

A nagyszálloda terrasaán min-
denki felnézett amikor a valószí-
nűtlenül hosszú gépkocsi megállt a 
kapu előtt és egy ugyanolyan való-
színűtlenül szép asszony szállt ki 
belőle. Boyok ugrottak elő és cipel-
ték fel a számos ezüstveretű piros 
koffert a .halliba. 

— Ez szinte hihetetlen. 
— Micsoda? 
— Ezt az asszonyt be kellene 

zárni. Egyszerűen törvényileg meg 
kellene tiltani, hogy ilyen asszony 
egyáltalán létezhessék! 

— De hát miért? 
— Mert ilyen asszon yna.'k nem 

volna szabad a világon lenni! Ilyen 
as&onynak megszületni sem volna 

szabad! Mi férfiak lassan úgyis be-
letörődtünk, hagy igazán szép nők 
csa'k a mesében és a filmen fordul-
nak elő. Elég nehezünkre esett, 
hogy lemondjunlk a mesebeli her-
cegnőkről. Amerre járunk, amerre 
utazunk, minden sarokban azt hisz-
sziilk': Most! . . . Bs azután rájö-
vünk, hogy minden sarok csak 
olyan, mint az előzők. 

Újra töltették poharaikat. 
— A szerencsés hazatérésre, 

J o hn ! 
— Kellemes utazást, Robert! 
— Neked is! 
— Nálam még nem olyan sürigős. 

Még maradok1. 
* 
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A zenekar, egy tangét játszott A 
hangfoszlányok tompán érkeztek a 
szálló ikertjébe. 

— Bocsánat, Nagyságosi Asszo-
nyom, engedje meg, hogy kérdez-
zek valamit, — nxi az ott? 

— Tessék ? 
— Idegen vagyok ezen a vidéken. 

Mi az ott? — John1 kinyújtott kar-
jával az égre mutatott. 

— Ott fönt? 
— Igeaî  Az a nagy, íkerek valiami. 
— Az? Hát a hold! 
— Valóban? 
— Igen. 
— Egészen biztosan tudja, Nagy-

ságos Asszony? Vagy, csak úgy 
hallotta valakitől és talán becsap-
ták ezzel a mesével. Az, hogy az a 
hold, talán éppen olyan mese,' mint 
a nagy szerelem. Mindenütt beszél-
nek róla, de senki Bem tapasztalás-
ból. 

— Ez nem igaz. Én hiszek a eze-
relemben. 

— így vagyunk mindnyájan, 
akik úton vagyunk feléjt. 
' — Uton vagyunk feléje? 

— Ugy van! — És mielőtt az asz-
szony védekezhetett volna, szájon-
csókolta. 

— Mit jelentsen ez? 
— Futás1, "'futás, Nagyságos Asz-

szonyom, futunk tovább az utunkon, 
amíg el nem érünk a boldogsághoz. 

* 

— Még azt sem tudom, hogy hív-
nak, — mondta John, amikor betöl-
tötte a teát, — tudom, hogy reggel 
egy kockacukrot teszel a teádba, tu-
dom, hogy lefekvés előtt mindig 
megeszel egy almát. 

— Nagyon sok, hogy négy hét 
alatt ennyit tudtál meg rólam. 

— Még sokkal többet tudok rólad, 
Darling! 

— Mit? • 
— Hogy . . . hogy szeretsz, hogy 

csókolsz, hogy sírsz. 
— Nem, azt nem tudod! 

— Tegnap este sírtál, amikor beje-
lentetted, hogy elutazol. 

Az asszony megfogta a férfi ke-
zét. 

— Ah, a könnyeimről beszélsz? 
Könnyezni, az még nem annyi, mint 
sírni. Sírni akkor fogok, ha már 
nem1 látlak. 

— Mondd, hogy hívnak, Darling? 
— Nem mondom meg. 
— Azt sem kérdezed, engem hogy 

hívnak? 
— Azt tudom. 
A férfi megijedt. 
— Megkérdezted a fportástól? 
— Nem. Ez a megállapodásunk el-

lenére lett volna. Amikor az első vi-
rágokat küldted nekem* mellettük 
volt a névjegyed. 

John nem tudott mit felelni. A 
padlót nézte. 

— Miért hallgattál «1! 
— Nagy butaságot követtem el — 

felelte csendesen. 
— Amikor elküldted a névjegye-

det? 
— Igen. 

* 
Minden mesének vége szakad egy-

szer. 'A gyermek és a szerelmesek 
számára mindig korán szakad vége. 
Vigasztalásul azonban a következő 
lapon már ott van az új mese és a 
régire már csak úgy gondolunk, az 
új elején: »Volt egyszer . . .« 

Egy napon Robert izgatottan ro-
hant Johnhoz» ' 

— Emlékszel arra a valószínűtle-
nül szép asszonyra Ostendében? 
Mondhatom, szép butaságot csinál-
tál. 

John megrémült. 
— Honnan tudod? 
— Ma kaptam egy levelet az ügy-

védjétől ? Miért mondtad akkor neki 
az én nevemet? 

Tulajdonképpen nem is tudnám 
neked megmondani. Az első napon 
történt. Te elutaztál. En nem tud-
tam, hogy kicsoda az az asz-
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szony. Virágot küld-
tem neki és mellékel-
tem a te névjegyedet. 
Később pedig már túl-
késő volt. Nem bírtam 
bevallani, hpgy íbecsap-
tam. Utolsó nap meg 
akartam mondani. 
Amikor elkezdtem, fel-
állt és elment. Soha 
többé nem láttam. De 
egyet becsületszavam-
ra mondJhatok: semmi 
olyasmit nem tettem, 
amivel szégyent hoz-
tam volna a nevedre. 
Nem történt semmi kö-
zöttünk, ami . . . 

Róbert komolyan bó-
lintott. 

— Elhiszem. Mégis, 
az ügyvédje levele ál-
tal olyan helyzet kelet-
kezett, ami nekem és 
valószínűleg neked is 
nagyon kellemetlen. 

John idegesen szívta a cigarettá-
ját. 

— Mégegyszer biztosítlak, hogy 
semmi olyasmi nem történt. 

Róbert kihúzta az ügyvéd levelét a 
zsebéből. 

— Olvasd el. Ez egy ajándékozási 
okirat, az én nevemre szól. A te 
amerikai asszonyod nekem ajándé-
kozta az autóját ag ostendei mese 
emlékéül . . . 

Fordította: Mikszáth Kálmán Antal 

Tudod-e, mi a szád nekemt * 
DehogyI tudod... De várj, most lehányom 
a szemem, s akkor talán úgy mondom 

majd el, 
ahogy van, és tudom... Tehát: közvetítő, 
amelyen 4t a lényed, a belsőd ér el hoz-

zám, 
amelyen keresztül hallom, hiszem, hogy 

szeretsz, 
s hogyha nem is vagyok toeled, gondolsz 

rám, 
törődsz velem.,. Ablak: amelyen ke-

resztül 
beléd látok, s tudom, mit gondolsz, 

dkaxsz, érzel, 
mi a hited Istenről, a munkáról, embe-

rekről, 

a világról, « rólunk magunkról is.,. 
Hangszer: 

amely a hangodat őrzi, amelyet annyira 
szeretek, 

S amely, bármennyit hallom is, úgy rez-
geti 

a lelkem, mint a szellő a faleveleket... 
Az egész erős lényed: amely ha forrón, 

vágyán 
a számra borul, elfelejtek tőle mindent... 
A gondot, bajt, kenyeret, könnyet, szo-

morú 
nvncset, s nem érzek mást, csctk azt.., 
hogy élni jó és olyan.,. olyan 0yá-

nyörű... 

Körülbelül... ez a szád wekem... 
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Mindent világvárosnak megvan a maga 
nevezetes kávéháza vagy étterme, amely 
külföldön magát a várost reprezentálja. 
Ha a »Café de la Paix« neve szóbakerül, 
mindenki Párizsra gondol, ha a »New-
York« kávéházat emlegetik, akkor Dél-
Afrikában és Indiában is tudjlák, hogy 
Budapestről vata szó. 

A New-York kávéház természetesen 
nem divatszeszélyből, vagy véletlenség-
ből szerezte meg magának a világhírt. 
Sok szerencsés körülmény játszott össze, 
hagy ez a kávéház lett évtizedek óta a 
pesti művész- és mondatai-világ szívet A 
legszerencsésebb körülmény:' a rendkí-
vüli építészeti szépség, amellyel ezt a 
kávéházat mai alapítói kistafírozták, 
szellemes térelosztás, a karzatok és a 
szuterén elhelyezése, a mennyezet fres-
kói és domborművei, a rézveretes csa-
vart márványoszlopok, amelyek együtte-
sen a pesti társadalmi élet revúszínpa-
dává avatták a New-Yorkot, Nincs Bu-
dapestnek még egy helyisége, beleértve 
a nagy színházakat és hangversenyter-
meket is, ahol egy szép estélyi ruhát 
jobban meg lehetne muta toi, mint itt, 
aihol a dámák valóságos diadalkapu alatt 
vonulhatnak -le a földszintről a »mély-
vízbe«, ahogy a pesti humor a New-
York szuterénjét és a® üvegfallal elvá-
lasztott csodálatos szépségű márványter-
mét elnevezte. Tényleg premierek, vagy 
nagy 'hangversenyek után szabályos di-
vatrevű kezdődik a New-Yorkban. Az 
Erzsébet-körúti és Dohány-utcai frontom 
vagy a karzatokon elhelyezkedett kávé-
házi közönség a remek párizsi modellek 
olyan forgatagát látja felvonulni, ami-
lyenre még a divat szülőföldjén, Párizs-
ban is ritkán van példa, Es ebben van 
egy rezon Is: 'kávéházi vagy vendéglői 
környezetben a dáma legfeljebb derékig 

érvényesül, az alak és a ruha többi 
szét eltakarja az asztal. Itt a 
ről vagy a vaskosaras karzatokról 
a hölgyek tetőtől-talpig 
magukat a bútorok és falaik meleg 
vörös dekorációjában. 

A márványterem, mai tehetséges 
oldása mellett elkülönült kds világ, 
nek látogatói az üvegfalon át 
megfigyelhetik a kávéház 
galmas életét, hallgathatják ifjú 
Béla gyönyörű muzsikáját, míg fent 
karzaton a kitűnő Bohrandt-zenekar szó-
rakoztatja jazzel és szalonmuzsikával a 
kávéház és ai mélyvíz vendégeit. 

Ilyen körülmények között természetes, 
hoigy az irodalmi élet, a művészvilág és 
a pesti társasági élet nevezetességei is 
naponként adnak egymásnak találkozót 
a New-Yorkbam.. Ezek) közt a falaik közt 
születnek meg a magyar filmipar leg-
frissebb szenzációi, mert mozisok és fil-
mesek itt igyűlnek össze a nap minden 
szakában. Bégi híres asztalámiál, a Kö-
vesi-várban pedig a színészek elitje ül, 
híres Írók, nevezetes újságírók nem egy-
szer a New-York márványasztalain írják 
remekeiket, inmét startolt valalha az ifjú 
Molnár Ferenc és emléktábla hirdeti, 
hogy itt gyűjtötte össze a magyar iroda-
lom mai büszikeségeit a Nyugat néhai 
alapítója: Otváth Ernő. Ilyen nemes ha-
gyományok mellett a New-York kávéház 
taem méltatlanul viseli az ország hatá-
rain túl is Budapest színeit. A New-
York kávéház különleges szépségével, 
előkelőségével, modernségével és vidám 
szellemével maga Pest, még abban a vo-
natkozásban ls, hogy árai szolid polgári 
keretek közt mozognak, konyhája a leg-
ízesebb kosztot adja és végeredményben 
egy kávéház attrakciói között talán ez 
sem megvetendő. (k. J.) 

A »Magyar Távlovaglás« külföldi résztvevőinek tiszteletére díszlakomát rendeztek a New-York 
kávéház márványtermében, ahol Berkes Béla muzsikájánál hajnalig szórakozott az előkelő társaság 
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Küzdelem 
az ».Arany főzőkanál"-ért 

Az Osztrák Háziasszonyok Szövetsége 
Mihlas szövetségi elnök nejének fővéd-
nöksége alatt november 6-tól 15-ig tartja 
Wienben, a Sofiensäle összes (helyiséged-
ben »Die Schaffende Hausfrau« címen 
30 éves jubileumi kiállítását, melyen az 
összes háziasszonyi teendőik, főzés, sütés, 
varrás, szabás, lakásberendeaési művé-
szet kerülnek bemutatásra. 

Ax Osztrák-Magyar Társaság és az 
Osztrák Háziasszonyok Szövetsége meg-
hívására résztvesa a kiállításon Magyar-
ország részéről Auguszta főhercegnő 
ő királyi fensége védnöksége alatt a» Or-
szágos Magyar Szakácsművészeti és Há-
zicíukrászati Főzőtanfolyam egy csoportja 
is, mely csoport hat éven át nyertese 
volt a nemzetközi főzőtanfolyamok ver-
senyeinek. 

A kiállítás megszervezése az »österrei-
chischer Hausfrauenbund«agilis elnöknő-
jének Gebhardt Sidoniai kezeiben össz-
pontosul, aki magyar származású lévén, 
különös buzgalommal igyekszik ennek a 
kiállításnak sikerét biztosítani. A kiállí-
tás technikai ítészének vezetője a fiatal 
és tehetséges Kalbaik Lajos József bécsi 
építész. 

A magyar úriasszonyok csoportját. 
Újvár y Sándor volt udvartartási konyha-
főnök vezeti Az ő irányítása mellett 
vesznek részt november ÍL, 12. és 13. 
napjain Bécsben a magyar hölgyek az 
»Arany fözőkanáh-évi folyó izgalmas 
küzdelemben is, 

A győzteseknek Miklas szövetségi elnök 
felesége adja át a díjakat november 
lő-án, szombaton délután a Grand Hotel, 
ban rendezendő ötórai teán, amelyen a 
bécsi magyar követség, a Magyar-Oszt-
rák Társaság küldöttsége Budapestről, 
valamint a bécsi magyar kolónia elitje is 
képviselteti magát. 

A magyar részről résztvevő hölgyek 
névsora: lovag Fantz Lajbsné, dr. Isse-
kutz Béláné, Igmándy Schnetzer Jánosné, 
gróf Pálffy-Daun Józsefné, Bonta Pálné, 
-iura Joián^ Horányi Cornéüa, Kovács 
Mária, dr. Jakabházy Istvánné, Vörös 
Teréz, Madarász Gizella, Friedrich Sári. 
A bécsi íőzőversenyen résztvevő hölgye-
ket sokan kísérik el, hogy tanúi legye-
nek a magyar konyha- együk újabb Idlada-

GEBHARDT SIDONIA 
a jubiláló »I. österreichischer Hausfrauenbund« 
elnöknője, aki a magyar úriasszonyokat a bécsi 
»Arany fözökanál«-ért való versenyre meghivta 

(Foto Knozer) 

Napfényre 
uágytfí 

minden é£Ménif 
Reggelente néhány perc nap-
fürdő a hanaui „mesterséges 
magaslati nap"-pal erőt, egész-
séget ad, betegségektől véd 

Vigyázzunk, csak eredeti hanaui 
lámpát 1 

Kapható a 
szaküzletekben 

Kérje a pom-
pás új, képes 
ismertetést 
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SIEMENS 
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A FURDES 
NEM 

FÉNYŰZÉS! 
De ha nincs vízvezeték ? 

A MEGOLDÁSs 

LAMPART 
FÜRDŐGARNITURA 

(kád és kályha) 

Vízvezeték nélkül, 
szerelés nélkül, 

bárhol felállítható. 
R é s z l e t r e i s k a p h a t ó ! 

Lamport Gyártmányok Eladása Kft. 
Budapest, VII. ker., Erzsébet-körút 19. 

Kérem díjtalan prospektusukat 
Lamport fUrdögarnlturáról. 

Név ~ 

Cím sz. 

művészete 
S Z E R K E S Z T I 

IPJ. SACELLA'aY űVORGYNÉ 

S a c e l l á r y n é r e c e p t j e i 
ÖÜGERINC NARANCSMÁRTÁSSAL. AZ I>Z-

gerínc húsát lefejtjük a csontjáról ós meg-
spékeljük jól szalonnával. Vörösborban és 
kevés vajban megpároljuk egy nagy fej hagy-
mával. Narancsjnártást készítünk a követke-
zőkép hozzá: kévé® vajban mogpirítunk egy 
evőkanál narancshéján ledörgölt porcukrot, 
ehhez hozzákeverünk egy evőkanál mustárt, 
Icét evőkanál ribialilekvárt és telieresztjük 
a pecsenye levével el'kevert egy nagy na-
rancs és egy mandarinnarancs levével. A húst 
felszeleteljük, kevés mártást -töltünk rá, a 
többit kii lön adjuk fel. Makarónit vagy kisü-
tött burgonyafánkocskákat adunk hozzá körí-
tésnek. — RAKOTT KALARÁBÉ. Egy kiló 
•kalarábét kockára vágva, megsózva, egy-két 
kockacukorral vajban puhára párollunk, fél-
kiló vesepecsenye-pacsnlt kevéssé megbor-
sozva, kevés reszelt vöröshagymával külön 
párolunk, tiss deka rizst petrezselyem zöldjé-
vel szintén külön párolunk, Ha a hús meg-
puhult, megdaráljuk, öt deka füstölt szalonnát 
<éb tiz deka főtt füstölt sonkát házzá darálva, 
jól ell keverünk a rizasol együtt. TüzáJló edény 
aljába rakunk egy sor kalarábét, erre egy 
sor Iwiskeveréket, erre megint kalarábét és 
igy tovább. Közben mindig öntözzük bőven 
tejföllel. A legfelső sor kalarábé legyen és 
azt öntözzük meg kevés paprikás zsírral é<s 
tejföllel, kevté's szitált morzsával hintsük meg 
és 30 percre tegyük forró gázsütőbe. — GESZ-
TBNYJESFELiFŰJT. Forró vízben puhára fő-
ziünk 25 deka héjas gesztenyét. Ha megfőtt, 
szitán áttörjük és két deci jó vaniliáscukros 
teljed elkeverjük, két deci tejszínt felverünk 
habnak, össszekeverjük ihét deka cukorral éa 
két deika kikevert vajat adunk bele. Ezt az 
egész keveréket könnyedén elkeverjük a 
gesztenyés pürével és tűzön vizén sürü 
krémané főzzük. Két deka csokoládét)ort ke-
verünk főzés köziben tbele. levéve a tűzről a 
kréinet, addig keverjük, míg kihűlt, azután 
egyenként keverünk el benne ö<t tojás sárgá-
ját és az öt tojás keményre vert habját. Jól 
kivajazott formában *U óláig sütjük. Csoko-
ládé- vagy vaniliamártással tálaljuk. Vaníliás 
tejszínhabbal díszíthetjük. — GESZTENYE-
POGÁCSA. Egy kiló gesztenyét megfőzünk, 
majd héjából kifejtve, «titán áttörjük, öt 
döka vajat, négy tojás sárgáját keverjük bele 
és annyi Jól 'édesített vaníliás tejszínnel ál-
lítjuk össze, bogy pogácsákat formálhassunk 
belőle. Tojásba és szitált zs-emlyemorzsába 
forgatjuk é»» forró vajban kirántjuk. Csoko-
ládémártással tálaljuk. — RUMOS KOCSO-
NYA. Három evőkanál vizet, 2ő deka cukiét, 
egy és fél citrom levét és őt tojás sárgáját 
habüstben jól elkeverünk, négy evőkanál jó 
rumot öntünk bele és folytonos keverés köz-
ben felforraljuk, négy levél zselatint oldva 
öntünk hozzá, szitán átszűrjük. Az átszűrt és 
•kihűlt keverékhez öt tojás kemény babját 
adjuk bozzá könnyedén elkeverje, tetszto-
szerinti formában fagyasztjuk meg. — FA-
GYASZTOTT GESZTENYE. Félliter tejszínt 
felverünk kemény habnak, 88 szem szépen 
sülit gesztenye felét apróra felvágva adjuk 
bele és jól összekeverjük. 20 deka vaniliás 
cukrot adunk hozzá és formába téve meg-
fagyasztjuk. A gesztenye másik felét pörkölt 
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TYÜKCROQUETTE készítésébe* a tyúkle-
vesben főtt tyúkot, zöldséget és száraz gombá-
kat használjuk olyanképpen, hogy a nagyon 
puhára főtt tyúknak a húsát leszedjük a cson-
tokról és a májával, zúzájával, tarajával, agy-
velejével, valamint a levesben főtt zöldséggel 
és szárított gombával, egy tejben áztatott zsem-
lyével és 25 deka sonkával a húsdarálón meg-
daráljuk, egy késhegynyi pástétomfűszert te-
szünk hozzá és 2 nyers tojással igen jól eldol-
gozzuk az egész vagdalékot. Azután tojásnagy-
ságú darabokat formálunk belőle, bepanirozzuk 
és forró zsírban kirántjuk. Kapor, metélőhagy-
ma, gomba, vagy tárkánymártást adunk hozzá. 
Ugyanígy készíthetjük a főtt marhahúst is. 

cukorba mártogatjuk. Kiborítjuk tálra a meg-
fagyott tejszínes gesztenyét és a szép fényes 
gesztenyékkel díszítve pár szem cseresznye-
befőttel körülrakva adjuk fel asztalra. — 
HECSERLI-LIKÖR. Félliter 96<>-os alkoholba 
beletes-aünik megyedkiló megtisztított, össze-
vágott, dércsípte csipkebogyót. 14 napig gya-
kori rázogatás közben, jó meleg- helyen tart-
juk. 25 deka cukrot két deci hidieg vízben föl-
oldunk, hozzáöntjük a szesz«s keverékhez és 
húrom hétig állni hagyjuk. Egy evőkanál jó 
rumét töltünk hozzá, jól felrázzuk és szűrő-
papíron keresztül üvegekbe töltjük. 

Étlap pályázat 
Étlap pályázatunk, e heti nyertesei : 

I. Cantessa Lona Naselli, Arma dii Tag-
gio Liguria, Italia. .Könyvet nyeTt, amit 
címére postán továbbítunk. II. Szmre-
csáwyi György né, Tahi Viktória aprító-
és passzírizógépet nyert, szállítja: Kiss 
Ernő és Társa háztartási szaküzlete, 
Erzsébet-körűt 13. 

I. összeállította: Contessa Lona Naselli 
HÉTFŐ. Ebéd: Paradicsomleves rizzsel, töl-

tött kel, krémes pailacsinta, Vacsora: Borjú-
pörkölt tarhonyával, krumplisaláta, sültgesz-
tenye. 

KEDD. Ebéd: Marhahúsbél főtt leves, fötthús 
ec-etes tormáival, túrósderelye, alma. Vacsora: 
Töltött gomba, burgonya, körte. 

SZERDA. Ebéd: Gulyásleves, sonkás tészta, 
gyümölcs. Vacsora: Burgonyapüré tükörtojás-
sal, alma, sajt. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: ZöLdbabDöves tejfelein, 
karfiol, gratem, almásrétes. Vacsora: Fokhagy-
más birkacomb resztelt burgonyáival, déilá rétes. 

PÉNTEK. Ebéd: Halászlé. túrósanetélt, gyü-
mölcs. Vacsora: Risotto alla Milanese, sajt. 

SZOMBAT. Ebéd: Borjú ragout rizzsel, töltött-
káposzta feltéttel, gyümölcs. Vacsora: Sajtos 
omlett, gesztenye. 

VASÁRNAP. Ebéd: Erőleves csészébe, nyúl 
vadasan? burgonya fáinkkal, puncstorta, gyü-
mölcs. Vacsora; Hideg csirkesült salátával, déli 
torta, méz és dió. 

II. összeállította: Szmrecsányi György né 
HÉTFŐ. Ebéd: Húsleves grízmokkedliveH, le-

veshús, burgonya resatelve, «ésik&mántá.s, lin-
zerszeletek. Vacsora: Gombapörkölt rizzsel, al-
ma. 

KEDD, Ebéd: Tarhon y a leves. Bécsiszelet 
burgonyasalátával, almáslepény. Vacsora: Bán-
tott törökparadlcsom, szilva. 

SZERDA, Ebéd: Friss klfejteitt bableves, hir-
telen sült rostélyos pároltkáposztával, csúszta-
tott palacsinta. Vacsora: Bec-sinált karfiol, 
szőlő. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Pamdicsomleves, ®ava-
nyútüdő zsemlyegombóccal, aranygaluska. Va-
csora: Sajtos omlette , őszibarack, 

PÉNTEK. Ebéd: Halleves, túrós, tejfeles, me-
télt Vacsora.- becsé, sajt. 

SZOMBAT. Ebéd: ZellexpUréleves. rizses bor-
júhús, szőOlőslepény. Vacsora: Becsinált csirke-
aprólék, almaik ompét. 

VASÁRNAP. Ebéd: Kairfiolcrémleves, sült-
esirke rlzosel és fejessalátával, almakréim. Va-
csora: Hideg feltörött, vegyes gyümölcs. 

JELLEMZI A MOPERW 
TESTALKATOT * 

KARCSÚ ÈS KÖNNYED 

l e s z , h a Gonposkopik 

A VÓ EMÉSZTÉSRŐL 0 

ÚU^ytn^ 
HASHAJTÓ PRAGFE 

e n y h e é s b i z t o s * 



SiefcK.CSZ.Tl: 

CSIPKE A FEHÉR-
NEMŰBEN 

Kézzel bedolgozott 
csipke, motívokkai. Él-
vezetes munkával elké-
szíthető otthon is. 

Agykabát 

VA SO 
ííófiA 



CSIPKE 
RUHÁZKODÁSBAN 

A csipkedivat mér a kéz-
zel kötött ruházkodásban 
is tért hódított. 

Az itt bemutatott mo-
delleken két változata, ta-
lálható, amely házilag is 
kölnniyen elkészíthető. 

KÖTÖTT CSIPKlEBLÜZ 
hozzávaló anyag 15 deka 
»Per let ta«, dekája 28 fillér 

(Erma modell) 

KÖTÖTT CSIPKEBÜHA 
készül »Tekla« fonálból, szükséges anyag 35 

deka, dekája 28 fillér 
(Erma modell) 



Br ma modell 
(Teré*-Wrtt 4.) 

VARROTT CSIPKETERI TO GOBELIN 
K Ö Z É P P E L ISOXISO mére t 

Elöiestett Sobelin lcdzép P 8.— 
Fél csipke rajza vászonra P 6— 
Hozzávaló csipkeszalag . . . . kb. P 30— 

(Erna modell) 
Teréz-krt 4. 

Ott 

CSIPKE 
TEÄtTßSNEL 

A mindennapi te-
rítő helyett használ-

hatjuk az itt közölt 'há-
rom alátéteit. Elkészíthe-

tő horgolással vagy recével. 
Leszámolható mintája: nagy P 1.50, 
közép 70 fillér, kicsi 40 fillér. 

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



Á SZERKESZTŐK ÜZENETEI 
Tatkas 7u*ce> postája 

VU». No vegye rossz néven, 
de az ilyen vitatkozásnak 
nin-cg semmi értelmei Ha 
önök Ilyen meddő, sah a óéit 
neon érő vitákkal izgatják 
egymást, akkor csakhamar 
meg fog szűnni az otthonuk 
kedvessége és derűje, amire 
(emMtoszem az ön tavalyi le-

velére) olyan büszkék vtoltak. Az efféle vi-
tatkozások egyébként a legalkalmasabb gyú-
anyagok — tudja, miért ? Mert eldöntetlenek. 
Egy távoli jövő döntheti el végérvényesen 
csupán, addig csupán szimpatia-tüntetések, 
vagy antipatia (megnyilatkozások. — Radio. 
E, R. Csak nagyon indokéit esetben foglalkoz-
hatunk egy-egy ilyen panasszal éfc csak akikor, 
ha vajéban megszívlelendő dolgot hoz, ami 
érdemes arra, hogy hivatalos körök fölfigyel-
jenek: reá. Be az én panasza a fúl s-ok dzsez 
muzsika ellen nem indokolt. Vannak, akik 
éppen ezt a modern táncmuzsikát szeretik. (Itt 
vagyok éppen ón, e sőrék szerény Írója.) 
Éppen ezért es a panas« már régi nóta és a 
rádió igazgatósága gondosan Ügyed arra, hagy 
egyenlő elbánásban (részesítse a különböző zene-
müfajokát. Én neim állítom, hogy nincsennek 
különféle bajok, de ebben a jelzett irányban 
igazán ártatlanok és szinte lehetetlen a kü-
lönböző) ízléseknek száz százalékáig eleget 
tenni. — »Tájképfestő«. A jelzett fordítás régi, 
legalább Is negyven esztendős. Természetes, 
hogy a kifejezések, a mondatfüzés, a stílus 

bizonyos fokig elavult. Tessék csak a könyv 
kiadásának a dátumát megnézni. A ma Is vi-
rágzó kiadóoéget eziéírt »emaniképpen sem ter-
helheti felelősség. — R, Baba. Dimtdolgok-
ban azután igazán nem vagyok hívatva taná-
csot adui. Dohát a Színházi Élet annyi poin^ 
pás leírást, rajzot, képet, tanácsot ad hétről-
hétre (és dgy tudom, hogy nemcsak a kü-
lönböző életkorokra, termetekre, hanem a. kü-
lönböző — zsebekre Js tekintettel van), hogy 
abban bőven fog találni megtelelő téli dolgo-
kat. — Novella — élet! Életnek — nem elég 
novellaszerü, novellának — nem eliéfc élet-
szagú 1 Ne gondolja, hogy ez amolyan rnagá-
tólértetödő, önként kínálkozó szellemesség. Ez 
valóban, tényleg így van. Figyelmesen átol-
vastam, az íré neve, valamint a soraihoz mel-
lékelt kedves levél határozottan kötelezett 
volna engem erne, akkor is, ha nem volna ez 
különben is kötelességem, — »Fülemüle-pör«. 
Csak azon csodálkozom, hogy ön hozzám for-
dul a problémájával, mikor ilyen találóan 
tudja jellemezni: »fülemüle-pör 1« Valóban 
Arany János nagyszerű verse jut eszünkbe, 
olvasva «zt a fölöslege®, meddő pörösiködést. 
Szerintem: Dr. »X« dr inscenáilta a dolgot, ő 
neki »fütyül« itt mindeni Mondja, kérem: nem 
volna jó, ha az ő háta mögött kibékülnének? 
Elismerem, hogy kissé el van a dolog mér-
gesedve, de szerintem megérné az örömöt, 
hogy — milyen különösen érintené ez a béke 
az értelmi szerző urat. — Há. Pé. Különös 
szerelem az, amelyik gorombáskodásban éli 
ki maigát. Engem túlságosan nem lep meg, 
mert én már láttam effélét az életben. De 
azt Is láttam, hogy az ilyen mókás goromba-

A jó fogpép! 

I Alaposan tisztit 
I Megóvja a fog 

zománcát K 
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ur. uaniska Jozaei m neje 
(Poto Kosiak a. Komáromi) 

Ualambo» Beza és neje Nagy 
Matild 

(Poto Rozgonyl) 

Schottner Ede és neje 
(Foto Kosiak u. Komáromi) 

ság, addig imókás gorombaság, mig végül — 
valóságos, komolly, félreismerhetetlen go-
rombasáiggá. nem változik. Ha valóban akar Jó 
tanácsot .tftiem, akkor abbahagyja ttoi is ezt a 
kétélű mókát, ön is, a partner» i s . . . est a 
mókát, amely voltaképpen nem is tmóka, csak 
két egymást szerető és megbecsülő ember kel-

TÖKÉLETES 
F O R M Á T A D GUMIBSTETES 

MINDENÜTT 

leme tien összeköttetése. — Pirandello. Egy 
könyvkiadó-céggel toeíll összeköttetésbe lépnie, 
nehogy munkája fölöslegessé váljék. Arról kell 
mindeniekelött; meggyőződnie, hogy keW-e ez a 
munka egyáltalán? Kár volna időt és fáradsá-
got pazarolnia egy fordításra, melyről nem ál-
lapítja meg úgyszólván munkája kezdetén, 
hogy nem hiába munkálkodik rajta, - -
Könyvei I». Ha valaki nem btrja a haragot — 
annak bék£r kell kötni, vagy legalább is bé-
két kell keresni. Ha nem megy^ legalább ön 
megnyugtatta saját magát, a lelkiismeretét, 
hogy mindent megtett. Ilyenkor a kétségbe-
esés nyugalma is. jobb, mint a bizonytalanság, 
amely optimista öoszuggesztióval dolgozik és 
a végén —. a kikerülhetetlen csalódás üti főbe 
az embert. — Rövidhullám. D. E. Ha ön igy 
kezdi, hogy: »én is tudok olyat írni, mint. . .1« 
már el van hibáivá az egész. Mindenki a 
»tarsolyában hord« imanapság "egy milliós fil-
met, amely:, »jobb, mtot . . . l« Ne a mási mun-
káját, világsikert I aratott ' munkáját i niéfcze 
uram, hanem törekedjen arra, hogy az ön első 
szárnypróbálgatása kedves legyen, ötletes, 
friss és új legyen! Ez minden, amit mondha-
tok. — Silvia. Megint egy probléma, aanelyre 
nézve nagyon nehéz tanácsot adni, megoldást 
ajánlani. Hogy hónapokig tartó harag után, 
amikor ön már kissé lecsillapodott, amikor 
már visszanyerte a leűkl nyugalmát, az illető 
megint jeleutfcezik és mintha mi sem történt 
volna, fölveszi a fonalat ott, ahol annak ide-
jén leejtette. . . hát, Istenemi Mai napság 
minden lehetséges, nehezen lehet az ilyesmit 
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megérteni, de miéigis »veg lehet érteni, mert 
ha szírek harcáról vau szó, akkor — mindent 
(meg: tehet érteni. Ne gondolja, hogy csodál-
koztam üzen, hogy ön szó néllv ül »visszafo-
gadta«. (Az ön kifejezését idézem!) Osak 
egyet nem tett helyesen, nevezetesen azt, hogy 
belement a status quo-ba, aninden további ma-
gyarázat nélkül. Az, hogy valaki kicsit »bo-
londos««, (megint az ön megjegyzését idézem) 
toiàS nem ok arra és nem is mentség, hogy 
életekbe, sorsokba beleavatkozzék, beleszól-
jon. önnek sajátmagával szemben az lett 
volna az első és a legfontosabb kötelessége, 
hogy tisztázza a helyzetet — a «aját jövöjét 
illetőleg. Kérdezze meg nyíltan, őszintén, mi 
az illetőnek a célja, adjon »kötelező erőt« <a 
jövöore vonatkozó nyilatkozatának, egyszóval: 
mégegysser nehogy belemenjen ilyen furcsa, 
kegyetlen, -érthetetlen játékba, amely hóna-
pokra fölborította az ön kiegyensúlyozott, 
nyugalmas1 életét. — H. Dénes. Önnek is csak 
azt a réfifl citátumot irhatora: »Egy őrültséget 
megismételni — ostobasági« — Debreceni ki-
vámosi: Azt a szót, hogy »biciklista mentali-
tás« képletesen. alkalmazta az illető előadó. 
Szó sincs rála, hogy meg akarta volna hán-
tani a biciklistákat. Ezt a képet a felfelé alá-
zatos és görnyedő, lefelé pedig hatalmaskodó 
emberre «sokták alkalmazni. Felül hajolni, 
lefelé taposni — akárcsak a biciklista. Most 
már érti, úgy-e? 

SZÍNHÁZ. Harsányt portrója. Lapunk negy-
venkettedik számáiban közölt Harsán y i 
portré festője: Czecze Barna, egri fes-
tőművész. — Pap Gyula: Beküldhetik 
közös levélben. — Példányonkénti vá-
sárló: Gellérthegy-utca 1. — Linzi olvasó: 
Nincs férjnél. Nem magyar. — Kláris Eddig 
vidéken játszott. Cime: Károly-körút 5. — 
Különös szerelem: Elvált, Lehotay Árpád volt 
a férje, — Pletyka: Ahogy a jeligéje mondta: 

Pletyka az egész. Esztik ágában sincs elválni. 
A imÜTiész úgy el van foglalva, hogy ideje 
sines olyan romantikus regények átélésére, 
mint amilyenről ön ír. Ha annyira szereti a 
művészt — tapsoljon neki a színházban! Ez 
minden, amit »érdekében tehet«. 

FILM. R. H. Gönc s i . • Három grácia, g. 
Dzsin Harló. — Annabella. Val óh an férjnél 
van. Jean Murát a férje. Most utazott Holly-
woodiba a Etoxhoz. — Magyar film. Nagyon 
téved, mert mindenkiben megvan a jóakarat, 
hogy a hibákat leküzdjék. Igenis van jövője, 
gondoljon csak azokra a tömegekre, akik nem 
beszélnek idegen nyelveket. 

KÉZIRAT. Kecskemét. Hangulatos, ked-
ves ver»ek, Sok. finomságot árulnak el, de 
még nem érettek a közlésre. — K. Gy, Deb-
recen: Nagyon csináltnak hatnak, igyekezzék 
több életet belevinni verseibe. — Miklós Rew 
zső: Átlagon felüliek, de még -korántsem hi-
bátlanok. Még küzd a formával, de fejlődő-
képesnek tartjuk. 

KOZMETIKA. Alapos. A zsíros nrcbík- a 
faggyúinirigyek túlzott működéséből eredő 
faggyútermelés'nek következménye. Ahol több 
a fngg.vú mirigy, ott gyülemMk össze a zsir 
és válik olajosan fényessé a bőr, igy első-
sorban a® orron, állon, (homlokon, vállon. A 
mitesszerek és pattanAsk « zsíros bőr követ-
kezményei s akkor támadnak, ha a zsiros 
arcbőrt sokáig helytelenül ápolják. — Koz-
metika. A hajkorpAsodés nem minden ember-
nél egyforma és nem minden fejbőrön zajlik 
le egyformán, csupán a következmény majd-
nem mindegyiknél ugyanaz, hogy lassan ki-
pusztítja a hajat. Részletesen irja le a tünete-
ket, miből állt eddigi hajápolása s mikor 'kez-
dőditek panaszai? — Mit lehet tenni? A lázki-
üté« nagy ellensége az ajak szépségének, 
mert ritkán gyógyul nyomtalanul. Ha gyak-
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ses**" 

Goldstein Armand és naja 
Bitkor Marik« 

(Foto Kl») 

Antal Kálmán és na]« 
Császár Anna 

(Foto Br lyi) 

S.űos Jóssal és uaje Sindlor 
Klára 

(Foto Kis) 

rau ismétlődik, ki kell kutatni a betegség 
okát és nem szabad elfogadni azt az általá-
nosan elterjedt tévhitet, hogy mindig gyomor-
rontástól vagy láztól ered. — Fiatalasszony. 
Végtagokat helyi fogyasztással csak akkor le-
het eredményesen vékonyítani, ha azoknak 
vastagodását zsírlerakódás «okozza. Ez az eljá-
rás szakorvosi kezelést igényel, az eredmény 
Igen kielégítő és tartós. — Érdeklődő. A vörös 
foltoktól nom képződik mitesszer. A zsíros 

ÓDSZERŰ 

az élőnyelvek gyors elsajá-
títására irányuló tanításaink 
k i z á r ó l a g intézetünkben 
IV., Vörösmarty-tér 2, 
I. emelet. Tel. 187-469 

Óvakodjon az érdeklődő 
közönség a Berlitz-módszer 

utánzóitól I 

vagy foltom arcbőrt a fehérítő kenőcs nem 
fORja rendibesz/ednl. írja meg részletesen, mi-
lyen természetű a bőre, miből állt oddigi arc-
ápolása? Közölje panaszait és akkor tanácsot 
tudunk adni a háziápolásra. — Szépség. A 
kövér arcot középen keLl oröson pirosítani, de 
minden esetben fontos, hogy az egyenletesen 
legyen a« arcon elo-szitva, nem foltosán, mert 
kill öl) en nem hat természetesnek. — Modern 
nő. Szakorvosi kezeléssel a test bármely he-
lyén növő rendellenes szöraetet véglegesen ki 
lehet pusztítani. A különböző szörtelenltök 
csak ideiglenes szőrvesztök, melyeknek hasz-
nálata után a szőrszálak sokkal vastagabban, 
még sürübiben éls sokkal gyorsablban nőnek 
vissza. Hagyja abba ezekkel a szerekkel való 
pancsolást, mert műre ráeszmél, már csak sok 
évig tartó kezeléssel lehetséges azt kiirtani, 
mert a levelében emiitett eljárással mestersé-
gesen növeszti és> termeli a szőröket. — Ni-
kotin Acetonnal. 

L A K Á S . Vidéki érdeklődő. Egyszínű világos 
faluk a divatosak. Nagyon szép, ha a® egész 
lakásban egyformák a falak, de ez teljesen 
Ízlés dolga, lehet különféle is. Természetesen 
akkor «dkálmaJkodni kell a bútorok színéhez. 

K O N Y H A . Adler Aladámé, Kecskemét. Az 
ételek összeállítása kitűnő, de nekünk az & 
célunk, hogy minél egyszerűbb és olcsóbb ét-
lappal tudjunk szolgálni kedves olvasóinknak, 
ezért kérem önt is, hogy ilyen étlapot küld-
jön be iái pályázatra. — H. J., Debreceni elő-
fizető. Erőlevest csészében, kirántott kelvirá-
got sajtmáirtással adjon előételnek, borjúhús-
tekercset, finom vegyes vajas francia főzelék-
kel, vegyes savanyúságot. Gesztenyepürét bő-
ven tejssinhabhail. Feketét, esetleg előbb még 
gyümölcsöt. Sört, 'bort, ásványvizet Gombás 
előételt és utána gombás borjúsültet nem ad-
hat, hacsak nem kimondott gomb a vacsora, de 
akkor hús nem szokott n® asztalra kerülni, ha-
nem gomba mindenféle változatban. — Nemet 
G.-né, Nyíregyháza. Ltkőrkészitéshez való al-
koholt kérjen, de órvatosam bánjon vele, lehe-
tőleg messze a tűzhelytől. 
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A szezon új egyfelvonásosai 
Muítoíln 

Tréfa 
írta: Boross Elemér 

A darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest. IV., 
Bécsi-utcai.) szerezhető meg. Az engedélynélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi L1V. t.-c. 

Copyright 1937 by dr. Alexander Marton, Budapest. 
Bemutatta a Pódium írók Kabaréja a következő szereposztásban : 

Az oryos He reze g Jenő A páciens Békeffi Láezló 

(Történik az orvos rendelőjében.) 
Orvos (bebocsátja a Pacienst, aki beugrik 

a szobába, nagy elánnal). 
{Paciens (bemutatkozik): Gelencsér. Na-

gyon izgatott vagyok. 
Orvos (nyugodtan, fölényesen, mint a zse-

nik és a sarlatánok): Bocsánat.. . az a fia-
talember előbb j ö t t . . . 

Paciens: Az a fiatalember most lépett 
be. Harminc beoltott (férjet vártam már ki. 
(Leül.) Én most már ki nem megyek innen. 

Orvos (még az ajtóban áll): És ez a csi-
nos hölgy? 

Paciens: A csinos hölgy a feleségem Dok-
tor úr. Hát nem érti? Ezért jöttem. Kérek 
egy oltást, mert megőrülök. 

Orvos (leül): Csak lassan kérem. Ne ide-
geskedjünk. 

Paciens: Már nyugodt vagyok. Csak az 
a tudat, hogy itt vagyok a híres ideggyó-
gyász mellett . . . a hires szérumféltaláló 
közelében, már megnyugtatott. (Mint egy 
őrült, úgy ugrik fel.) Doktor úr, komoly 
ez a szérum T 

Orvos (sértődötten): De kérem.. . itt a 
statisztika ön lesz a huszonkétezerhatszáz-
huszonharmadik férj . . . Amerikában most 
tartanak a negyvenezerhatszázötvenedik ol-
tásnál. Itt az orvosi szaklap. A »Multolin« 
hatása tökéletes. Minden esetben bevált. 

Paciens: Két barátom is beoltotta magát. 
Azt mond ják remek. 

Orvos: Halljuk a panaszt. 
Paciens: Most jöttem haza a nászútról. 

Velence... Róma. . . Nápoly. . . Pár izs . . . 
London... Három gyönyörű hónap. Gyö-
nyörű? . . . Én bele fogok őrülni. Doktor úr. 
A feleségemnek múltja van! . . . 

Orvos: Honnan tudja? 
Paciens: Engedőimet kérek. . . mondom, 

hogy most jöttünk meg a nászútról • . . 
Orvos: A nászút nem alkalmas a nő múlt-

jának pontos diagnózisára. A két fél ekvi-
valens állapota. . . 

Paciens (közbevág): Vilma is ezeket mon-
dotta. 

Orwjs: A felesége orvos? 
Paciens: Éppen az, hogy nem orvos. És 

mégis ilyeneket mondott. A kofferje tele 
voílt orvosi könyvvel. Hát lehet hinni egy 
ilyen asszonynak? 

Orvos: Ez még nem bizonyít semmit, ön 
valószínűleg már a házasság előtt sokat kí-
nozta a múltjával. 

Paeiens: Tévedés, ö kínzott engem a múlt-
jával. 

Orvos: Talán imponálni akart. Vannak 
férfiak, akik a megismerkedéskor enervál-
tat, kiéltet játszanak. Ilyenkor a nő tet-
szeni akar és nagy multat hazudik. Aztán 
megszeretik egymást és ia szerelem eszmé-
nyítettségében nem tudnak szabadulni a 
•hazugságaiktól. Tegnap ilyen férjet oltot-
tam be. Ez, talán, az ön esete i s? . . . 

Paciens: Dehogyis ez. Én még soha éle-
temben nem hazudtam. Vilma nem így kín-
zott a múltjával engem. Hiszen én — előbb 
ismertem a múltját, mint őt: Vilma a cég-
társam barátnője volt, mielőtt elvettem. 

Orvos: ön ezt tudta? Akkor hol a hiba? 
Paciens: Vilma szakított a cégtársammal. 

Egy évvel ezelőtt Félévvel ezelőtt szakí-
tott a parkett-táncossal, akivel; a taraiamat 
csalta. Három hónappal ezelőtt kiadta az 
útját a boxbajnoknak, akivel a parkett-
táncost csalta. Két hónappal az esküvő 
előtt mindenkivel szakított. Imádott engem. 
Most is mtajd meg hal értem. Látja, egy lé-
pést nem tesz nélkülem. -Ha látta volna, 
hogy vigyázott rám a nászúton i s . . . (Föl-
sóhajt.) Vilma. 

Orvos: íme. Zavartalan boldogság. Za-
vartalan harmónia. És a fé r j mégse bol-
d<Paciens: Zavartalant harmónia? És a 
múlt? Az kutya. 

Orvos: De hiszen az asszony szakított a 
múltjával? „ . , 

Paciens: Szakított? Az nem is ikifejezes. 
Velencében kiugrott a gondoltából1, mert az 
az olasz, aki két évvel ezelőtt vitte őt 
ugyanezzel a gondolával... hiszen önt ért 
engem. Rómában otthagyta a reggelit, mert 
ugyanaz a pincér hozta be a szobába, aki 
három évvel ezelőtt.. . hiszen ö© ért en-
gem. Párizsban mindenki fölállt a színház-
ban, amikor az elnök belépett a páholyba, 
csak Vilma maradt ülve . . . 

Orvos: Az t'lnöík?... Ez komoly? 
Paciens: Nem hazudok. 
Orvos: ön nem. De talán Vi lma. . . bo-

csánat . . . a nagyságos asszony . . . 

P o l l á k S a r o l t a kozmetikai intézete Ä Ä 3 » ! 
• szépségápolása a legmodernebb. 
Végleges villanyos szőrtclenítés. „Miracle"szépségápoIó-szerek. (Prospckios) Külföldi tanítványkiképzés. 



Paciens: ö se hazudott. Ülve maradt a 
színházban, mert az elnök (hasonlított arra. 
a postásra, aki a pénzt hozta Mister Morri-
somtól... 

Urvos: Kit szabad tisztelnem az ú j nev 
alatt? 

Paciens: Tiszteim!? En, ha csak rá gon-
dolod, idegrohamot kapok. Mister Morrison 
a feleségem londoni mecénása volt. 

Orvos: Mikor? 
Paciens: Nyolc évvel ezelőtt. De becsü-

letszavát adta, hogy már két éve nincs 
közöttük semmi És ez így Is van. Ezt a 
cégtársam is igazolhatja. 

'Orvos: A cégtársa is tudott a nagyságos 
asszony múltjáról? 

Paciens: Tudott. Mégis nagyon boldog ket 
évet töltöttek. 

Orvos: Na, látja*. 
Paciens: De doktor, az Isten áldja. A 

cégtársnak csak a barátnője volt Vilma. 
De nekem a feleségem. 

Orvos: De ha önt ennyire izgatja ez a 
ikérdés... most magam ellen beszélek... 
akikor miért vette el a hölgyet? 

Paciens (lehajtja fejét); Mert szerettem. 
Es most is nagyon szeretem ezt a bestiát. 

Orvos: Na, jó. Most majd én folytatom. 
Mert szerette és mert a hölgy megígérte, 
hogy szakít a múltjával. A hölgy állja is 
a szavát. A férfi boldogan belemegy és 
ígéretet tesz, hogy a muH Őt nem fogja 
zavarni. Csakhogy. Amikor ezt a fogadal-
mat teszi, akkor még indifferens személy. 
Szerelmes, elvakult férfi. De Összegezzük a 
lényeget. A nő, ha szeret egy férfit, akár-
milyen bestia volt azelőtt, elfelejti a múlt-
ját. A férfi ha nagyon szeret egy nőt, 
épp akkor ke-zd a nő múltjával törődni. A 
férj soha nem tud szakítani a nő múltjá-
val. Es ez a gondolat úgy meigy vele a há-
zasságba. mint egy sötét árnyék. Talál? 

Paciens: A gondolat igen. De az ár-
nyék . . . Itt a fejben van a gondolat. A 
kínzás, gyötrelem. A mult. Borzasztó. 

Orvos: Na már most. Ekkor szól bele a 
dologba az orvostudomány. Ekkor lép mun-
kába a »Mu'ltolin«, (Fölszívja a szérumot az 
injekciós tűbe.) amelyből egyetlen oltás 
elegendő ahhoz, hogy megölje az agyban 
azokat a bacillusokat... azokat a sejte-
ket, amelyek a házasságok kilencven' szá-
zalékát töníkreteszik. A Multolin-szérum 
kikapcsolja az agyvelőből aœokat a gondo-
latokat, amelyek a férjet a feleség múltjá-
ra emlékeztetik. Merem állítni, hogy a Mul-
tolin a világ egyik legnagyobb felfedezése: 
Amerikában már preventive is adják, 
fiatal lányolkiiuak. 

Paciens: Aki ezt megkapja, annak nem 
lesz múltja? 

Orvos: Múltja lesz, de nem tudnak róla. 
Paciens: És ha most engem beolt vele a 

doktor ú r . . . mikor felejtem el a felesé-
gem múltját? 

Orvos: Azonnal. Kérelm a karját. 
Paciens (nyújtja); Dupla adagot kérek. 
Orvos: Triplát szívtam fel. (Beszúrja.) 

Fáj? 
Paciens: A mu'lt nagyon. És mimdiig így 

kezdődött. Mint t'gy tűszúrás . . . aztán . . . 

(Nagy léhVtzeteket vesz, a hatás már mu-
tatkozik.) 

Orvos (elteszi a tűt, leül): Nos, hogy érzi 
magát? 

Paciens: Kitűnőiéin. (Fölkel.) Behívjam a 
feleségem? 

Orvos (ö is föláll); Nem szükséges. 
Paciens: Nagyot mulaszt vele, nogy nem 

nézi metg közeiről az ént Vilmámat, hgaz, 
hogy tnàrdiàban nevelikedett... De mégis . . . 
doktor ú r . . . ez a l á n y . . . 

Orvos: Lány? 
Paciens (szemérmesen): Hát Istenem. Há-

romhónapos háziasok vagyunk. Még majd-
nem lány. Tudja, doktor úr . . . azé'rt én 
hibáztatom azt a nevelést, amely a fiatal 
lányokat teljesein ismeretlenül küldi be a 
házasságba. Letgalább eigy orvosi Ikönyvet 
adtak volna a kezébe, doktor úr. Tudja, 
imit csinált ez a lány Velencében, miikor 
besziálltuinlk egy gondolába? Megcsókolta a 
csónak orirán a faragott, angyalt és azt 
mondta: Köszönöm neked édes Istenkém, 
hogy elhoztál ebbe a csodás országba. Pá-
rizsban ki sem mert szállni a vonatból. 
Szédült abban a magy forgalomban. És Lon-
lonban? A portást tábornokinak nézte. Sze-
génykém, most volt először távol a szüléi 
háztól. 

Orvos: Szóval, ön meghitt, boldog családi 
életet ól? 

Paciens: Az nem (kifejezés. Ez csak ter-
mészetes, Vilmuci életében én voltam az 
első férfi. Voltam? Vagyok. Dehál, lia az 
ember nősü l . . . alkkor olyan nőt vegyen el, 
akinek nincs múltja. Nem igaz? Na, sietek 
is. Vilmuci kint vtár. Megyek, angyalvirág. 
Megyek. 

Orvos: Várjunk csalk, kérem. Előbb & ho-
norárium. 

Paciens: Persze, persze. Hiszen én injek-
ciót kaptam. Miért is? 

Orvos: ötven pengőért. 
Paciens: ötven pengő? Nem sok? 
Orvos: Három adag volt (Elteszi a 

pénzt.) Köszönöm. 
Paciens: Ajánlom magamat. (El — de 

alig ér ki, hatalmas ordítás hangzik fel, 
majd visszarhon.) Doktori A feil'eségem... 
(Lerogy a székre.) 

Orvos: Mi történt? 
Paciens (alig \hap levegőt, ledob egy név-

jegyet az asztalra): Most kaptam ki annak 
a fiatalembernek a kezéből.. . ki kint 
ü l t . . . a feleségem dobta nek i . . . 

Orvos (olvassa): »Holnap délután a víz-
toronynál.« (Fenn.) Hja, kérem. Olyan szé-
rumot már tudunlk; előállítani, amely ki-
kapcsolja a nő múltját. (Nagy sóhaj.) De 
a jövőét . . . (Odalép a Pacienshez, vállára 
teszi a kezét.) Felejtse el. Hiszen, még nem 
történt semmi. Kis unatkozó flört az egész. 
Gyerekség. Nem kell komolyan venni. 

Paciens (siránkozva): Nem történt sem-
mi? Nem mondom... ha a feleségem egy 
bestia lett vo lna . . . olyan lány, mint a 
többi . . . akkor nem venném komolyan. De 
ez a makulátlan, tisztamultú asszony csi-
nált i lye t . . . alig három hónappal a za-
vartalan házasélet utáni. . . Doktor ú r . . . 
ezt nem lehet elviselni. 

(Függöny.) 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 



FIATALABB 
LESZ / 

MINDENNAP! 
\ \ \ \ \ \ t / / 

M « H asznál jut a rózsa-
n H 1 1 5 * színű, bőrtápláló Toka-
Ion krémet, amelynek fontos alkatrésze a 
Biocel, a Bécsi Egyetem nagynevű pro-
fesszorának, dr. Stejskalnak: a csodálatos 
találmánya. A sejtek eme éltető elemét 
gondosan kiválasztott fiatal állatokból 
nyerik. Számos tudós szerint ennek a ter-
mészetes tápanyagnak a hiánya okozza a 
ráncokat. A bőrtápláló Tokaion krémben 
foglalt Biocel megifjitja a bőrt álmunk 
idején és visszaadja neki szilárd, fiatal és 
bársonyos voltát. 

DÍJTALAN ! E lap minden olvasójának készséggel szolgálunk egy-egy próbatubus 
fehér és rózsaszínű Tokaion "krémet, valamint néhány próbaadag Tokaion pudert tar-
talmazó ízléses kivitelű imlntadobozzal, ha a töltési, csomagolási és szállítási (költ-
ségek fedezetéül 60 fillért levélbélyegekbm beküld a következő címre: Panacea 
Gyógyszervegyészeti Rt. 9/F osztály, Budapest, XIII., Lehel-tn. 68. 

HOLNAP REGGEL: 
Már az első használat után megállapít-
ható, hogy a bőr mennyivel frissebb és 
bársonyosabb lesz. Csakhamar megkezr 
dődik a ráncok eltűnése. Néhány hét 
múlva meglepően fiatalabbnak fog lát-
szani Reggel fehér, nem zsíros Tokaion 
krémet kell használni. Az eredmény a 
mitesszerek eltűnése, a bőr üde, bársonyos 
és fehér volta. Még 50 éves asszonyok is 
olyan varázslatosan szép aircbőrt nyer-
hetnek, amelyre minden fiatal lány 
büszke lehetne. Visszakapja pénzét, ha az 
utasítás szerinti használat nem hozná 
meg a joggal várható eredményt. 



Negyvenezer pengő 
Irta : Lőrinci Miklós 

A darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV., 
Bécsi-utca 1.) szerelhető meg. Az engedélynélkült előadást ssigorúan "bünteti az 1921. évi LIV. t.-c. 

Copyright 1937 by dr. Alexander Marton, Budapest. 
Színrekerült a Pódium kabaréban a következő szereposztásban : 

Férj Andel Béla Feleség Benedek Érzel Pincér Komló* Vltmoc 

(Történik egy kávéházi asztal melleit A 
függöny szétnyílásakor fér}, feleség bejön, 

mindketten* elegánsak.) 
Pincér (helyet mutat): Csókolom a kezeit, 

alázatos szolgája.,. Méltóztassanak paran-
oeolmi... 

Feleség (finomkodva, affektálva beszél, 
mielőtt leülne, megnézi a széket és let is z-
tittatja a pincérrel): Lesz szíves, lkérem... 
Igent 

Pincér (a hangeriivel leütögeti a széket): 
Parancsoljon... 

Feleség: Ott még maradt ejgy morzsa. 
Pincér (a morzsát i* letisztítja): Paran-

csoljon, most már sehol semmi morzsa. Mi-
vel szabad szoligálnomt... 

Férj: Egy kávét kérek... Kétszer át-
szűrve, langyosan, félbarnám... Várjon 
csak... Neon, negyedbarnán... külön; hab-
bal. . . A külön hab külön megcukrozva... 
Nem pohárban, hamem valami csinos, vi-
rágos csészében, több cukorral. 

Pincér: Igenis, kérem. 
Férj: Hozzá vajat.. . de a vaj ne legyen 

vizés és két, kárminpirosra pirított, tetg-
napi kenyérből szelt, vékony, ropogós, illa-
tos pirított kenyeret... 

Pincér: Igenis.. . Es a nagyságos asz-
saonynakî 

Férj: Neki hozzon egy kis javító tejet. 
Pincér (gúnyosan): Szintén virágos csé-

szében, ikét-háromszor átszűrve... Meglesz, 
kérem. 

Feleség: Es lapokat kérek... 
Pincér: Javító tejhez lapokat, hozom, ké-

rem.. . 
Feleség: Angolt, franciát, olaszt... és ter-

mészetesein lehet egynéhány magyar lap is. 
Pincér: Hozom, kérem... lapokat, hát 

hogyne... (El.) 

T I U O L I O D É Ö n O R l E n T 
Nagymexő-u. 8. Rottenblller-u. 37. Ixabella-v. 65. 
Csak a legjobb filmeket látssza. Polgári hely 
árak. Az első előadások még mérsékeltebb 
helyárakkal. Minden vasárnap d. e. »/Jl-kor 
Ifjúsági matinék. MOsor a Rádiómellékleten. 

Feleség: Âigoston, kérWfc, tőlem meg sem 
fcértezted, hotgty óhajtanék-e valamit fo-
gyasztani. 

Férj: Kedvesem, te fogyókúrázol. 
Feleség: De most úgy éraem, Ágoston, 

hogy éhes vagyok. 
Férj: Nem baj, kedvesem, csak szen-

vedj . . . aa jót tesz a fogyásodnak. 
Pincér (bejön): Azonnal; megütsz, kérem. 

Pirítják és illatosítják a vékonyra szelt 
tegnapi kenyeret. (Egy újságból kitépett 
egyetlen lapot ad át.) Tessék... 

Feleség (harciasan): Mi ezt 
Pincér: A többi lap kéabeni van. 
Férj: Kézben vant 
Pincér: Igenis, kérem. Ugyanis a rossz 

gazdasági viszonyokra való tekintettel csak 
egy újságot tudunk, sajnos, járatni... Azt 
lapokra tépjölki és a lapokat aztán a ven-
dégek elcsencselik egymás között... Ez 
például a legszenzációsabb lap a lapból.,. 
Van benne egy betörés... a<z eigész kávé-
ház ma ezen röhögött. 

Férj: Ml röhögmivaló van tigy betörésent 
Pinér (mutatja a lapban): Itt van, ké-

rem . . . Hát ilyen még* nem is volt. (Ne. 
vet.) Egy hülye betörő az éjszaka betört 
Bodnár vezérigazgató rózsadombi lakásá-
ba;... Kétórai munkával megfúrta a pán-
célszekrényt és 20 pengőt talált benjne. 

Feleség: Mit lehet ezen röhögniÎ 
Pincér: Tessélki várni, kérem, most jön a 

java. . . A marha betörő a 20 pengőt el-
vitte. . . 

Férj: Ezt már mondta. 
Pincér: De otthagyott a megfúrt kasz-

szában megyvenezer pengőt... Ott feküdt 
a szeme előtt és nem vette észre... ilyent 
egy marha, kérem... Két óra hosszat 
fúr . . . húsz pengőt elvisz és a aiegyven-
ezret nem találja... (Nevetve elmegy.) 

Feleség (ahogy a pincér elment, feláll és 
szó nélkül pofonüti a férjet). 

Férj (elkeseredetten): Ptdig én úgy ke-
restem, fiacskám... 

FÜGGÖNY. 



Bocsánatot kéirek... 
Komédia 1 felvonásban 
írta: László Miklós 

Ezen darab előadási joga kizárólag a szerzőtől: László Miklóstól szerezhető meg, Budapest, Eötvös-utca 23. 
Copyright by László Miklós, Budapest. Az engedély nélküli előadást szigorúan bünteti a szerzői törvény. 

Bemutatta a Terézkörúti Színpad a következő szereposztásban : 
Az író Lé «il 6 Mlklóa A doktor Jankó vIchForonc 
A felesége ... ... Náray TVI Szobalány Sota Erzsi 

Kovács Gárdonyi Lajos 

(Történik az iró lakásán este. Színpad: 
Aá író lakásán. Este. Középen ajtó nyílik 
az előszobából. Jobbra másik ajtó, baloldalt 
ablak. Bálra, néhány lépésnyire az ablak-
tól, igen nagy angol íróasztal, karosszék, 
telefon. Jobbra garnitúra: két fotőj asztal-

kával. 
A színpad üres. Csönd. Még nem történik 
semmi. Kis szünet után élesen szól a csengő 
az előszoba felől. Aztán nyílik a középső 
ajtó és ketten jönnek, az iró és a barátja. 
Az iró felcsavarja a villanyt, világosság.) 

Iró: Parancsolj, öregem . . . foglalj helyei 
. . . ott az asztalon szivar és cigaretta . . . 
(Az íróasztalnál csönget.) 

Doktor: Köszönöm, öregem. A feleséged 
őnagysága! 

Iró: Ügy látszik, még nincs itthon... 
Szobalány (középről): U»ssék parancsolni. 
Iró: A feleségein? . . . 
Szobalány: Nincs itthon. A nagyságos 

asszony azt mondta, hogy ha korábban tet-
szik hamjönni, mint ő, tessék nyugodtam 
vacsorázni, mert a nagyságos asszony mo-
ziba ment és talán később jön. haza. . . 

Iró: Jól van, fiam. Kimehet. 
Szobalány: Tálalhatok! 
Iró: ÍN ein. Megvárjuk a nagyságos asz-

szonyt, A doktor úr is itt vacsorázik. 
Szobalány: Igenis. (Indul közép felé, az-, 

tán visszafordul.) Nagyságos úr, kérem . . . 
Iró: Mi az, fiam! 
Szobalány: Majdnem elfelejtettem... itt 

volt egy ember.. . 
Iró: Micsoda ember! 
Szobalány: Olyan kopottas, szegény em-

ber. Kétszer is itt volt délután. 
Iró: Mit akart? 
Szobalány: Kérdeztem, nem mondta. Csak 

mindenáron a nagyságos úrral akart beszél-
ni. Azt monldta, hogy nagyon fontos ügy-
ben. Mondtam, hogy estére haza tetszik 
jönni vacsorára. Visszajön. 

Iró: Még ma este! 
Szobalány: Igen, azt mondta, hogy bizto-

san visszajön, mert beszédtoie kell a nagysá-
gos úrral. (Középen kimegy.) 

Doktor: Mostanában min dolgozol! 
Iró: Darabot írok. 
Doktor: Vígjáték! 
Iró: Nem-
Doktor: Dráma! 
Iró: Ugyan, kit érdekel ma1 egy dráma! 

Agyonhajszolt, ideges emberek, ha végre 
beülnek a színháaba, mulatni akarnak! Elég 
(drámájuk van nekik otthon, a> hivatalban, 
az üzletben, mindenütt! Kegyetlenség és os-
tobaság elszomorítani a közönséget! 

Doktor: Miről szól? 
Iró: Hát kérlnk... egy szürke, igény te 

len, szerény, szegény tmberrőL Kicsit Urai,, 
kicsit banális és kicsH valószínűtlen, akár 
az élet. Előfordult már veled, hogy mégy 
az utcán és jön veled szembe egy ember, 
aki végtelenül szomorú és mégis nevetni 
kell rajta? Akit, ha nézel, ezt gondolod 
magaldíban: ilyen ember nincsen! És most 
mégis itt megy, itt karikázik előtted a 
csámpás »lábaival. 

Szobalány (ebben a pillanatban középről 
benyit): Nagyságos úr. kérem . . . 

Iró: N'a? 
Szobalány: Itt van az az ember... 
Iró: Micsoda ember! 
Szobalány: Aki délután is itt járt. 
Iró: J a ! . . . Tessék. 
Kovács (félénken nyitja az ajtót. Bejön, 

szegény, kopott, esetlen ember, ötven körüli, 
de sokkal többnek látszik. Megtaposott em-
ber. Nagyon rongyos ruluíban. Csöndesen 
dadogja): Bocsánatot kérek... (A szobalány 
kimegy.) 

Iró- Kihez van szereicíem! 
Kovács: A nevem Kovács. Kovács Lajos. 

(Nagyon félérik, a kalapját forgatja.) Bo-
csánatot kérek, hogy így bemerészkedtem 
és hogy ilyenkor zavarok... de én tegnap 
is itt voltam és ma reggel, és délután is, de 
hát nem tetszett itthon* lenni . . . Az ügy 
pedig nagyon fontos és nekem holnap reggel 
muszáj elutazni, kérem... ezért bocsánatot 
kéreik... 

Iró (feláll): Tessék beljebb... 

Mátyás király üdülőben 
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Kovács (bejön egészen): Nagyon szépen 
köszönöm! (Leül, zavartan, félszegen.) 

író: Miről van szó, kérem î A 'd'oktor úr 
jóbarátom... 

Kovács (felugrik): Bocsánat. A nevem 
Kovács. 

Doktor: Doktor Révész! 
Kovács: Nagyon örvendek! (Visszaül, a 

kalapját gyömöszöli, szünet.) 
író (az irónsztahidl ül): Hát miről vau 

ezé, kérem? 
Kovács: Kérem szépen . . . kicsit nehéz el-

kezdeni... Tudniillik... én egy üzenetet 
•hoztam, kérem... 

író: Üzenetet? Kitölt 
Kovács: Egy embertől... egy rokontól... 

a nagyságos asszony egyik legközelebbi ro-
konától . . . 

író (csodálkozva): Micsoda üzenetet! 
Kovács (zavartan dadogja): Hogy tiszteli 

és csókoltja a nagyságos asszonyt és nagyon 
szépen kéri, hogy ne haragudjon rá, mert ő 
ilyen sokáig nem jelentkezett, de hosszú 
ideiig nem tudott jönni.. . és csak most 
tudta meg, hogy itt tetszenek lakná... (Kis 
csönd,) 

író: És M ez a rokon, kérem! 
Kovács: Az a rokon... a nagyságos asz-

szony legközelebbi rokona, (Végre kiböki.) 
A nagyságos asszony — édesapja!... 

író (szünet után): A feleségem apja!! 
Kovács (ránéz); Igen, kérem, 
író: De hiszen... a feleségemnek nem 

volt . . . 
Kovács (csöndesen közbevág): Dehogynem, 

kérem! Olyan ember nem létezik, akinek 
nincsen apja . . . Csak éppen... a nagysá-
gos asszony nem ismerte a papáját... hi-
szen mindössze pár hónapos volt a nagysá-
gos asszony, amikor utoljára beszélt az édes-
apjával . . . aztán soha többet nem találkoz-
tak! Ês a nagyságos asszonynak később azt 
mon'dták, hogy az apja meghalt! Nyilván, 
mert igy helyesebbnek gondolták!... 

író: És él!! 
Kovács (szünet, ránéz, aztán): Fontos az 

már, kérem! Nem; mindegy! Most már! 
Mondijuk, hogy nem! És jobb is talán!.. . 
Mert nem volt egy rendes ember!... 

író: Ismerte! 
Kovács: Hajajj!... (Mosolyogva.) Nagyon 

jó barátom volt!. . . Ilyen, mint én! . . . Ban-
da fráter volt! . . . (Nevst.) 

író: És hol élt! 
Kovács: Mindenütt! Föle* kávéházakban 

meg szállodákban! A legelőkelőbb hotelek-

ben, de sokszor garniiban! Később már esak 
az utcán!... Volt az minden, kérem, pin-
cér, vezérigazgató, gibic, tőzsdés, művész, 
köszönő ember! Lé bemann! Tetszik tudni, 
mi az! Életművész! Aki az életet úgy éli, 
hogy az művészet! Tudott élni szépen ós tu-
dott élni ronldlán! Tudott az élettel együtt 
röhögni, de elbírta azt is, hogy az élet po-
fán csapta! Ez utóbbit most utoljára hosz-
szabb ideig bírta! Különböző fegyintézetek-
ben! (Nevet.) De ezt is kibírta! (Kis csönd.) 

író: És most!! 
Kovács (csöndesen): Most sem fog zavar-

ni! Nem fog jelentkezni a nagyságos asz-
szonynál! (Kis csönd.) Hogyne! Él két ren-
des ember nyugodtan, szépen és akkor jön-
ne egy ilyen azzal, hogy 6 a papa! Hogyne! 
Beleköpni két tisztességes ember szép, fi-
nom életébe, hogy megjött az apuka! És 
egy ilyen apuka! Azt nem teszi! Akármilyen 
vén szamár, utolsó csirkefogó! Kérek szépen 
tisztelettel egy cigarettátl... 

író: Tessék! 
Kovács: IKiöszönöm szépen. (Mélyen leszív-

ja a füstöt.) 
író: Kérem... a feleségem nincs itthon... 
Kovács: Tudom. A lány mondta, mikor 

ajtót nyitott. Azért jöttem be. Ha itthon 
lenne... talán nem is mertem volna . . . 
egész nap ott álltam az utca másik olda-
lán és néztem ide, az ablakokra. Mert sze-
retném egyszer látni közelről. Aztán el-
megyek! Megint harmino évre! 

Író: Kérem... én nagyon szívesen ren-
delkezésére állok... de arra kérem, bogy 
ne is találkozzon a feleségemmel. 

Kovács (csöndesen): Csak egy pillanatra 
szeretném... nem vagyok én olyan buta 
és olyan komisz kérem!... Hogy meg-
mondjam neki! Csak magának mondtam 
.meg. (Körülnéz.) Itt laknak! 

író: Itt! 
Kovács: Meg vanak esküdve! 
író: Hogyne! 
Kovács: Jó is az kérem!... Gyerek van! 
író: Nincs! 
Kovács: Mér! 
író: Mert nincs! 
Kovács: De legyen! Higyje el, jó az! 
író: És ezt maga mondja! 
Kovács: Nem mindenki olyan, mint én! 

Vannak rendes emberek is! Maga is az! 
Látszik magán! Azt én rögtön látom egy 
emberen, hogy miféle!.. . 

író: Hogy talált ide! 
Kovács: Mentem házról házra! A Fe-

renc-körúton megmondták, hogy ott ment 
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férjhez és ott halt meg az édesanyja... 
Az Elemér-utcában pedig megmondták, 
hogy tavaly költöztek ide . . . Sok házban 
jártam . . . (Hirtelen szólal kivül a csengő, 
feláll.) ö azt! 

írói I g e n . . . 
Kovács (izgatottan): Menjek ki? 
Asszony (középről csinos, elegáns, 

kosztümben.) Szervusz f iam! . . . 
Iróí Szervusz f i a m . . . 
Doktor (feláll): Csókolom a kezét! . . . 
Asszony: Jóestét doktor ú r ! . . . maga itt v a n í ••• 
Doktor: Ne haragudjon, hogy ilyenkor 

es te . . . de Sándor hívott f e l . . . 
Asszony: Sőt! Nagyon örülök! Ha tudom, 

hogy jön, akkor nem megyek moziba. Itt 
vacsorázik? 

Doktor: Csókolom a kezét. 
Asszony: Egy pillanatra, csak benézek a 

gyerekhez. (Fordul közép felé.) 
Kovács (most — halkan — nagyon egy-

szerűen): Kézit csókolom. 
Asszony (ijedten): Jóestét!. . . 
író: A suszter 
Asszony: Nem is vettem észre. . . Szinte 

megijesztett, ahogy a sötétből.. . hirtelen. 
Kovács: Bocsánat. . . nem. akartam ké-

rem . . . 
Asszony: Jól van öreg, nincs ba j ! . . . (El 

jobbra.) 
(Kis csönd). 

Kovács (halkan): Az mondta, hogy nincs 
gyerek. (Csönd.) Vanf (Szünet.) Van? 

író (hidegen): Mi köze hozzá?!.. . 
Kovács (csöndesen): Letagadta a gyere-

ket? Ez nem volt szépt . . . 
író: (pénztárcájából százast nyújt): 

Itt van! Ez a magáé!. . . 
Kovács (megdöbbenve): Ez száz pengő... 
író (durván): A magáé! Tegye e l . , 

aztán gyerünk kérem, menjen egy, kettő. 
Isten hírével! . . . 

Kovács: J ó . . . jó . . . Megyek már . . . 
Bocsánatot kérek . . . 

Asszony (jobbról bejön, izgatottan): 
Fiam! . . . A gyereknek láza van! . . . 

Kovács (csöndesen): Láza? Mennyi ké-
rem? 

Asszony: Harminchét kettő. 
Kovács: No hál' Istennek az nem olyan 

veszélyes, kérem. A torkát nem fájlalja? 
Asszony: Nem. Megnéztem. 
Kovács: Akkor nincs nagy baj, nagysá-

gos asszony, kérem. Mennyi idős? 
Asszony: Hétéves. 
Kovács: Fiú? 
Asszony: Igen. Most jár másodikba. 
Kovács: Jó tanuló? 
Asszony (nevetve): H á t . . . Istenem.. . 
Kovács (derűsen): Nem baj kérem?! Én 

az voltam. Első eminens. Most mit csinál-
jak a sok jelesemmel? 

Asszony: Magának is van gyereke? 
Kovács (ráemeli a szemét): Nekem? 

Asszony: Igen. 
Kovács: Van. Finom, szép, úriasszony, 

kérem. Nagyon rendes férje van. Űriember. 
Finom ember. Gazdag ember. Az Isten 
adjon nekik minden j ó t . . . sok, sok bol-
dogságot . . . szívemből kívánom... 

Asszony: Én is, öreg! (Kezét nyújtja.) 
Kovács (megcsókolja): Nagyon szépen 

köszönöm... kezét csókolom . . . bocsánatot 
kérek . . . jóéjszakát kívánok.. . (Fordul és 
csöndesen megy a közép felé. Halkan, 
mint ahogy jött, úgy megy. Elment.) 

Asszony: Milyen kedves öregember... 
Szobalány (jobbról): Nagyságos asszony, 

kérem, lehet a vacsorát? 
Asszony: Igen fiam, jövök! (El jobbra, a 

szobalány utána.) 
(Kis csönd). 

író: Látod, öregem.. . Ezt is megírhat-
nám! . . . 

Doktor: Kicsit szomorú!... 
író: Az igaz! És kicsit banális, meg való-

színűtlen! És a közönség nem szereti az 
ilyen savanyú históriákat! Nem baj! Majd 
kitalálunk hozzá valami jó, vicces befeje-
zést, nem baj, ha giccses lesz, csak mulas-
sanak rajta! . . . (Ebben a pillanatban ko-
pognak az ajtón.) Lehet! . . . 

Kovács (visszajön): Bocsánatot kérek!.. . 
író: Mi az?! Miért jött vissza, kérem?! 
Kovács: Ne tessék haragudni, de nekem 

muszáj valamit elárulni. . . 
író: Mit?! 
Kovács: Én nem vagyok a nagyságos 

asszony kedves papája!. . . 
író (megdöbbenve): Micsoda?! Nem?! 
Kovács: Nem! Szegény nyugdíjas hiva-

talnok vagyok és nem bírom a családomat 
eltartani, a mai viszonyok mellett muszáj 
kérem valamivel mellékesen foglalkozni. 
És én már csinálom ezt a dolgot, mióta le-
építettek és soha sehol nem volt semmi 
baj, kérem . . . Meghallgattak, adtak ipár 
pengőt, aztán kirúgtak!.. . De itt láttam, 
hogy bajt okoztam... és rfájt ez a dolog, 
kérem . . . Hát én inkább őszintén beval-
lom, hogy nem vagyok őnagysága papája-

író (ámulva): De hát akkor honnan tudta, 
hogy a feleségem nem ismerte az édes-
apját?! 

Kovács: Én ne tudnám?!... Tetszik 
tudni, hogy mi voltam én harminc évig 
Budapesten?... 

író: Micsoda?! 
Kovács: Anyakönyvvezető! 

(FÜGGÖNY) 

Utímann 
gumi fűzök, 

divatfüzök 
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Szfnrekerüit a Terézkörútl Színpadon a következő szereposztásban : 

Féri Kőváry Gyula Feleség Kökény Ilona 
I Jóbarát Qaréti Jáno« Egy úr az erkélyen László Miklós 
II Jóbarát Jankovich Ferenc Egy úr a földszinten Peti Sándor 
III. Jóbarát Fenyő Árpád Szobalány Bat« Erzsi 

Történik a szirupodon és a nézőtéren. 
Színpad: Budodr„ sezlon, mellette álló-
lámpa. Félhomály, csak az állólámpa vilá-
gít. Mikor a függöny felgördül, ketten van-
nak a színpadon: az asszony és a távollévő 

férjnek az I. számú legjobb barátja. 
A sezlonon ülnek és a lámpa fénye alatt 
forrón suhannak a vad, szerelmes szavak. 

Az asszony: Szerelmem, mindenem, drága 
egyetlenem, osak téged! szeretlek, csak té-
ged, senki mást ! . . . 

I. Jóbarát (átöleli az asszonyt, forrón): 
Édes egyetlenem, úgy vártam a percet, 
hogy ölelhesselek végre, drágaságom!... 
(Csók.) 

Az asszony (vad érzékiség gel): Csak téged 
szeretlek, csókolj, csókolj, csókolj!... 

1 Jóbarát (még vadabb érzékiség gel): Csó-
ikoliliak, csókollak!... 

Az asszony: Jobban, jobbam, jobban!.. . 
A szádat akarom! Piciny piros szádat!. . . 
lei piciny piciny kicsi piros szádat!. . . (Me-
gint vadul.) Csókolj, csókolj, csókolj!... 

I. Jóbarát (lihegve): Csókollak, csókollak! 
(Kívül zaj, hangok, sikoltás és balról bero-
han a szobalány.) 

Szobalány (rémületében alig jön szó a 
szájára): Nagyságos asszony, kérem... j a j . . . 
tessék vigyázni . . . (Már késő. Mert eb-
ben fl pillanatban balról máris beront a 
színre a távollévő férjnek a II. számú leg-
jobb barátja. Félrelöki a szobalányt.) 

II. Jóbarát (rekedten): Bestia! (Az asszony 
sittolt — a szobalány kirohan — az I. számú 
jóbarát néma és fehér, mint egy darab, 
mondjuk márvány.) 

Az asszony: Aladár!. . . 
II. Jóbarát: Megcsaltál!... 
Az asszony: Esküszöm!... 
II. Jóbarát: Ne esküdj ! . . . 
Az asszony: De hidiű! el! . . . 
II. Jóbarát (irtóztató dühvel): Megcsal-

t á l ! . . . Es még hozzá vele!.. . Ezzel az em-
berrel! A legjobb barátommal!... (Revol-
vert: ránt ) 

Az asszony (sikolt): Aladár! Könyörülj!... 
Osak téged szeretlek!... 

II. Jóbarát: Eredj az utaimból!... (Újból 
félrelöki az asszonyt, általában mindent fél-
relök, ami félrelökhető és lelövi az I. számú 

jóbarátot, aki a lövés következményeként 
hasra esili a színen.) 

Az asszony (sikolt): Segítség!... 
II. Jóbarát (a sezlonhoz vánszorog, leül 

és sötéten nézi a revolverét): Most megöl-
tem egy embert! . . . 

Az asszony: Aladár! . . . Mit tettél?!... 
Hát szabad neked ilyesmiit csinálni!! Hát 
szabadi! Hát szabad?!... 

II. Jóbarát (sírva): Megöltem a legjobb 
barátomat, mert szeretlek téged! 

Az asszony: Akkor sem szabad ilyeneket 
csinálni, Aladár! Vagy szabad?! Vagy sza-
bad?! Nem elég neked, ha én azt mondom, 
hogy csak téged szeret kük?! Nem elég?! Nem 
elég?! Na, gyere ide szépen... na, adjál 
szépen egy puszit . . . na, ne legyél már 
ilyen morcos.. . meghalt, meghalt! Nem ő 
az egyedüli! Más is halt már meg! Majd 
leülöd szépen azt a pár évet és utána me-
gint minden jó lesz,!... Vagy nem lesz jó? 
Nem lesz jó? 

II. Jóbarát (sírva): De jó lesz!. . . (Meg-
csókolja az asszonyt, ebben a pillanatban kí-
vül hangok, zaj, sikoltás és balról megint 
berohan a szobalány.) 

Szobalány (rémülten): Nagyságos asszony 
kérem ! . . , 

Az asszony (ijedten): Mi az már megint?! 
Szobalány (rémülten): J a j . . . tessék vi-

gyázni . . . (De jobbról máris beront a tá-
vollévő férjnek III. számú legjobb barátja. 
Ez is félrelöki a szobalányt.) 

III. Jóbarát: Nyomorult!... 
Az asszony (sikolt): Elemér!. . . (A szo-

balány is sikolt és kirohan. A II. számú jó-
barát néma és fehér, mint volt egykor az l. 
számú.) 

III. Jóbarát: Haha! . . . Tudtam!.. . (Vé-
szesen kacag, mint, a Shakespeare-tmgédiák 
királyhősei.) Haha! . . . Sejthettem!.., Ha-
ha! . . . Gondolhattam!... 

Az asszony: Elemér, esküszöm!... 
III. Jóbarát: Ne esküd'j, nyomorult! 
Az asszony: Hidd el nekem, hidd el, csak 

téged szeretlek! . . . 
III. Jóbarát: És még hozzá vele! Ezzel az 

emberrciT! A legjobb barátommal!... Nem 
szégyenled magad'?! 

Az asszony (sikolt): Elemér!. . . 
III, Jóbarát (revolvert ránt): Utamből, 
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nyomorult!... Te pedig védd magad! Ná-
lad is van fegyver!... 

II. Jóbarát {sötéten): Nem véd,'eon! Csak 
ölj meg! 

i l l . J obarát : Védd magad, ha mondom!... 
II. Jóbarát (sírva): Juszt se védem! ölj 

megrí Nekem úgyis mindegy!... 
I l i , Jóbarát: Akkor szervusz! 
II. Jóbarát: Szervusz! (Kezet fognak.) 
III. Jóbarát (ráfogja a revolverét, elsüti, 

a fegyver csütörtököt mond, nem akar dur-
ranni). 

II. Jóbarát: Itt az enyém! (A saját revol-
verét nyújtja.) 

III. jóbarát: Köszönöm. (Elveszi és le-
lövi a li. számút.) 

II. Jóbarát (meghal). 
(Csönd.) 

Az asszony: Elemér: Mit tettéit! 
III. Jóbarát (a sealonhoz vánszorog, leül 

és sírni kezd): Megöltem a legúobb baráto-
mat! . . . 

Az asszony: Elemér! Hát szabad ezt?! Hát 
lehet ezt?! Hát «iáinál ilyet egy rendes em-
ber?! Most mondld, csinál, vagy nem csi-
nál?!.. . 

XII. Jóbarát: Nem csinál!... (Sir.) AZ asszony: Na látod! Hát nem elég az 
neked, ha én azt mondom, hogy csak téged 
szeretlek?! Nem elég?! Muszáj mindig ké-
telkedni az én szavaimban?! Muszáj?! Mu-
száj?! 

III. Jóbarát (sírva): Nem muszáj... 
Az asszony: Na látod! Nonono... azért 

nem kell így kétségbeesni... na, gyere ide 
szépen mellém... no ne sírj, ne sírj, ne 
s ír j . . . (Becézi.) Elemér nem szép, ha sír... 
Elemér csúnya, ha sír, mert Elemérnek pi-
ros szokott lenni az orra, mikor sírdogál... 
Nononono... 

III. Jóbarát (sirvß és kétségbeesetten): Ne 
/becézz ilyenkor!... En itt vagyok megcsal-
va és tele bűntudattal, mert megöltem a 
legjobb barátomat és te becézel.. .• ne be-
cézz! . . . 

Az asszony: Nonono... nem szabad eny-
nyire elengedni magadat... alapjában csak 
jót tettél szegény Aladárral... Aladár úgy-
is oda volt, hogy most mi lesz vele. . . Ala-
dárnak már jó, Aladárnak már szép, Ala-
dár már boldog . . . 

III, Jóbarát: Szegény Aladár... (Zokog.) 
Az asszony: Látod, látod, így ijár, aki nem 

hallgat az okosabbra!... (Átöleli a férfit.) 
Nem szabad sírni . . . kicsi fiam . . . adjál 
szépen egy puszit anyukának... 

III. Jóbarát: Szeretsz?!... 
Az asszony: Csak téged, te dlrága!... 

(Csók.) 
(Ebben a pillanatban odakint megint zaj. 

hangok és berohan a szobalány.) 
Szobalány (rémülten): Nagyságos asszony 

kérem!... Jaj ! . . . Tessék vigyázni!... 
Az asszony (ijedten): Mi az már megint?! 
Ur (erkélyen) (indigndltan megszólal): 

Halt! Megállni! (Pillanatnyi szünet után 
folytatják ,a színpadon.) 

Szobalány (rémülten ismétli): Nagyságos 
asszony kérem, jaj, tessék vigyázni!... 

Ur '(erkélyen) (hangosabban): Halt! Elég 
volt! Megállni! 

III. Jóbarát (az erkély felé): Mi az, ké-
rem?! 

« 
Ur (erkélyen): Ha még egy hülye bejön 

és az is ideáll lövöldözni, én. becsiiletszavami-
ra, ledobok innen egy széket!.., 

Az asszony {az erkély felé): Nono, ké-
rem . . . nono, kérem! . . . 

Ur (erkélyen): Nekem mondhat, nagysád, 
engem becézhet, nagysád, ha még egyet lő-
nek, részemről olyan botrány lesz, amilyent 
még én sem csináltam ebben a színház-
ban! . . . 

Földszinti úr: Kuss! 
Ür (erkélyen) (konsternálva) : Ki mond-

ta azt, hogy kuss?! 
Földszinti úr (nagyon udvariasan): Én 

voltam, tisztelettel. 
Úr (erkélyen): Nekem szólt ez a kuss?! 
Földszinti úr: Ha meg nem sértem. Hogy 

merészel, kérem, belezavarogni más ember 
passziójába?!... 

Ur (erkélyen): Hol van itt passzió?! Ki-
nek passzió, hogy itt halomra ölik az em-
bereket? 

Földszinti úr: Nekem passzió! Nekem 
passzió! 

Úr (erkélyen): Ez a mészárszék?! 
Földszinti úr: Ez a mészárszék! 
Ur (erkélyen): Akkor mit jön ide? Men-

jen a közvágóhídra szórakozni!... 
Földszinti úr: De nem megyek!... 
Ur (erkélyen): Jobb is! Még elnézik éa 

kiárulják!... 
Földszinti úr: Szemtelen alak! Mindig 

belebeszél és mindig akkor, amikor a leg-
bájosabb dolgokat játsszák! . . . 

Ur (erkélyen): Mi van ezen bájos? Ezek 
folyton ölik egymást!... 

Földszinti úr: Az a kedves!... 
Ur (erkélyen): Ez a rémdráma magának 

kedves?... 
Földszinti úr: Igen!. . . Nagyon gemüt-

lich kis darab!... 
II. Jóbarát (felemelkedik): Mi van itt 

kérem?... 
Ur (erkélyen): Nini, Feltámadt egy jam-

pec! . . . 
II. Jóbarát: Kikérem magamnak ezit a 

hansrot! Kérünk több tiszteletet! . . . 
Földszinti úr: A tetem úrnak igaza 

van!. . . Ne tessék tetem: úrral gorombás-
kodni! 

Az asszony: No de uraim... legyenek te-
kintettel egy kissé énrám i s . . . Elvégre 
nővel állanak szemben!,.. 

Téli szőrmés kosztom 9t 75 -
Atmeneti k a b á t . , . . st 35 
Télikabát 91 55 -

K i t ű n ő m i n ő s é g b e n . 
Őszi és téli modellkülön-
legességeink elkészültek. 

KLEIN ANTÀL 
D I V A T H Á Z A . KIRÁLY* U» 4 9 
Teréz templom mellett. (Szemben a Nagymező-utcával) 
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Földszinti úr: Ami igaz — az igaa! Kon-
eediálam, hogy őnagysága kimondott úri-
nőt . . . 

As asszony: Hogy lehet kérem megza-
varni egy színlel öad'ástí Ez még soha nem 
fordult velem elő! Pedig igazén nem! pár 
napja vagyok színpadon!... 

Földszinti úr: Haj jaj j ! . . . 
Az asszony: Mi tetszik!. . . 

E T I K A L A U Z 
Ebben a rovatban a hirdetések mlliméter sor 
ára 50 fillér. Legkisebb hirdetés 10 mlliméter. 

B O K R O S N É 
kozmetl k AJ Abart 

tökéletes kiképzés. Legújabb 
módszerek. Petőfi Sándor-u. 6. 

(Belvárosi Színház épület) 

közvetít 
házassá-

tot'előkelö körökben G o l d -
r i n g n á , Erzsébet-körűt 
negyvennégy. Telefon : 349-521 

»Divatkutyák«, luxusebek, 
patkányfogók, haszonebek 
megrendelése (válaszfoé-
lyeg). párosítása: Köz-

Sonti Állatorvosi Rendelő, 
ókal-ntca 42. Telefon: 

1-24&-9«. 

Z o n g o r a , 
gramofon, rádió 
legjobb, legolcsóbb 

részletre is, 
R E M É N Y I Ä 58. 

H E G E D Ű S i e d l s 
TÓTH hangversenyhegedű-
készíiő mesternél IV., Kossuth 
Laios-u. 8 JÓ2sef főherceg 

udvari szállítója 

Gramofonok és lemezek 
használtak kö&Ismert leg-
olcsóbb szaküzlete: Köz-
ponti Gépraktár. Rákó-
czl-út 80. udvarban. Tánc-
és müvészlemezek 80 fil-

tertől. Lemezesere. 

lemezeit, 3 használtért 1 
adunk 

Jó állapotú "2 év óta megje-
lent 25 cm.-es lemezekért. Ré-
gebbiek cseréje is legelőnyöseb-
ben. Központi Gépraktár, 
Rákóczl.út 80. udvarban. 

CIÁNOZ! 
E T Mezey Vacuum 
engedélyes vegyészmérnöki 
vállalat. VI., Jókai-tér 9. Tel.: 
1-130-98. Művészi falradiro-
zás. Szakszerű lakástakarítás. 
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ÁGYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 

ARANYEGYPT 
T á r s a s á g b e l i úriasz* 
szony legdiszkrétebb 
házassagközvetlté-
s e Doctorné Király-utca 

13-72 67.1. 3. Tel. r3-93. 

Szabni varral alaposan 
tanaihat rövid ldfi 

alatt t P a l l é r szalónban, 
Fereno-körút 24 szám 

g*vlftr A szücsszalón. 
Varoaház-u. 6. 

re!.: 1-895-24. Szőrme-
bundák. Átalakítás. Javítás. 

ikka evf fesskSi 
nehéz, nem öntöttl 
villa 70 f 
kanál... 70 f 
kés 150 f 
kávéskanál... 40 f 
levesmeró ...390 f 

Alpakka pecse-
tésztás-, halastálak 

nagyon olcsón. R0SENFEL0 
Népszínház-utca 31. szám 

MflSTOPPOLÂS SÄ. 
ruhák, abroszok, szövettel be-
vont bútorok, művészi látha-
tatlan beszövése. Szakszerű 
kötöttáru lavitás. szemfelsze-
dés. Utolérhetetlen ruhafény-
telenités. „DRESSING'« 
VIII.. Baross-utca 41. fizlet 

Bundát ffl 
Festés — Alakítás. 
Pollák, Alsó Erdősor 12 
(Divatcsarnoknál) 

S z e m í e l s z e d é s 
„Ancsánál" Akácfa-u- 61., 
Király-utcánál, gyorsan, ol-
csón, jól. Kötöttáruk alakí-

tása, javítása. 
Brann László kárpitos ós 
díszítő műiparl vállalat 
Budapest, V., Sziget- u. 28. 
T- 115-133. Olcsón vállal rain-
den e szakmába vágó munkát 

Finom 

n ő i í e h é r n e m ü e k 
legolcsóbban Spitzer Ilona 
Dohány-utca 04. T. 149-805. 

Földszinti úr : A pár napra voltam bátor 
ha j a jozn i . . , 

Az asszony: Ki kell jelentenem kérem, 
hogy amit önök mívelnek, az sértő és kva-
lifikállmtailanl... 

Ur (erkélyen): Bocsánatot kérek, én 
nem akartam nagysádot megsérteni, nekem 
nagysád aránylag szimpatikus!... Nekem 
csak a bohózat ellen van kifogásom!.. . 

Az asszony: Micsoda bohózat ellent 
Ur (erkélyen): Amit előadni méltóztat-

n a k . . . 
Az asszony: 3&s nem (bohózat kérem!,. . 
Ur (erkélyen): Hanemt 
Az asszony: Ez egy dráma. 
Földszinti úr: Nem igazi 
Az asszony: Mért ne volna igazi 
Földszinti úr: Hát én röhögtem nagysá-

don! . . . 
Az asszony: Akkor is dráma! 
Földszinti úr: Igent! Dnámat! Akkor az 

erkély úrnak igaza van! Ha ez egy di'áma. 
akkor csináljunk botrányt! 

Ur (erkélyen): Az nem úgy van kérem! 
Ha ez &gy dráma, az más! Én azt hittem, 
nagysádon röhögni kell! Ha aagysádon 
sírni kell, akkor én nem szóltam, akkor én 
sírok!. . . 

Földszinti úr: Mit akar maga őnagysá-
don sírnit! önagysád egy kész kacaj 1 . . . 

III. Jóbarát (megbotlik az I. jóbarátban): 
Hát mit szólsz ehhezt . . . 

I. Jóbarát (feláll): Fel vagyok hábo-
rodva! . . . 

Ur (erkélyen): Nézd csak, a tetem fel 
van háborodva!... 

L Jóbarát: Csöndet kérünk! 
Földszinti úr: Tisztelt elhúnyt, ne iz-

gassa magát, nem kell vele törődni!.. . 
(Az erkély felé.) Hogy jön maga tetem 
urat sértegetnit!.. . 

Az asszony: No de kérem, engedik végre 
befejezni a darabot, vagy nemt! 

Földszinti úr: Hogyne engednénk! Még 
hány halál leszt! 

Az asszony: Majd meglátják kérem!. . . 
Földszinti úr: Onagysád mikor hal elt 
Az asszony: Én nem halok meg! 
Földszinti úr: De kár!• . . Pedig úgy szá-

mítottam r á ! . . . 
Az asszony: Hát mi kifogása van ön-

nek a darab ellent 
Ur (erkélyen): Bengeteg, kéreml Először 

i s . . . bocsánatot kérek. . . még be sem 
mutatkoztam: Hunyadi! 

Földszinti úr: Bátori Zsigmond! 
Az asszony: örülök! Kökény vagyok! 
Földszinti úr: Nem igaz! 
Az asszony: Micsodát! 
Földszinti úr: Hogy kegyed a Kökény! 

A Kökényt én régóta ismerem! Még a 30-
rályszínházba láttam! ö volt a János vi-
tézben a Bagó! 

Az asszony: Kikérem magamnakI Az én 
nevem Kökényt 

Földszinti úr: Engem őnagysád nem csap 
be! Onagysád a Fedák! 

Az asszony (dühösen): Dehogy vagyok 
a Fedák!. . . 



Földszinti űr: Hát nem önagysád volt a 
vihar az egyenlítőbe! 

Az asszony: Nem! . . , 
Földszinti úr: Pedig milyen viharosnak 

Vasaik! . . . , 
Az asszony: Megmondják végre, hogy mi 

bajuk van ezzel a darabbal, kérem 1 ! . . . 
Ur (erkélyen): Első sorban kérem., , bo-

csánat, nem akarom nagysádot sérteni, de 
méltóztatik ismerni a Uréta Garbót!. . . 

Az asszony: Hogyne ismernémI... 
Ur (erkélyen): Hát én még a Garbóról 

sem hiszem el, hogy ennyi férfit kiirta-
nak miatta! . . . Nem igazi 

Földszinti úr: Aa nem úgy van kérem! 
Van, aki a molettosat szereti, mint nagy-
sád! 

Ur (erkélyen): Mérí! Maga gyilkolna 
őnagy s ágáért? 

Földszinti úr: Én speciel! nem gyilkol-
nék, de nekem nagyon jó az Ízlésem! 

III. Jóbarát (kétségbeesve): No de kérem 
uraim, hát engedjék végre befejezni a da-
rabot! . . . 

Ur (erkélyen): Hány lövés lesz még! 
III. Jóbarát: Nem leszi több lövés! . . . 
Ur (az erkélyen): Nem lesz több lövés! 

Hogy lehet az! 
III. Jóbarát: Most hazaérkezik a f ér j . . . 
Ür (erkélyen): És ő nem gyilkol! 
IIL Jóbarát: Nem! Csak én lövöm még 

agyon magamat. Ég jön a férj . . . 
Ur (erkélyen): És mit csinál! 
III. jóbarát: Tessék meghallgatni, akkor 

majd megtudja. . . 
Üf (erkélyen) (a földszint félé): Halló, 

kolléga úr, hallgassuk meg! 
Földszinti úr: Lehet róla s z ó . . . 
Ür (erkélyen): Na jó, akkor tessék foly-

tatni! Ott hagyták abba, hogy megint jön 
a szobalány és s ik í t . . , 

IIL Jóbarát: Ügy van! Mondjuk, hogy 
m!ár én is megöltem magamat. . . (Gyorsan 
lefekszik a földre ő is.) í gy n i ! . . . (A má-
sik kettőhöz.) Feküdjetek le ti i s ! . . . Hadd 
legyen már egyszer vége! . . . 

Ür (erkélyen): Ügy! Na, gyerünk to-
vább! . . . 

Ai asszony: De ne szóljanak bele, ké-
rem! . . . 

Ür (erkélyen): Nem, nem, osak folytas-

Szobalány (beszalad): Nagyságos asszony 
kérem! Tessék vigyázni! Megjött a nagy-
ságos ú r ! . . . 

Férj (bejön, utazótáskával, kalappal fel-
öltőben): Szervusz f iam! . . . 

Az asszony (rémülen): Szervusz!... 
A férj: Csakhogy végre itthon vagyok!.. . 

Délután háromkor indultam Kecskemétről, 
de Szolnoknál kellett várni a csatlakozásra, 
azért késtünk majdnem egy órát . . . Mi van 
vacsorára? . . . Szeretnék gyorsan vacso-
rázni, aztán egy forró teát és egy-kettő az 
ágytoa!... (Közben levetkőzött, most a há-
rom halottat nézi és nagyon természetesen 
mondja.) Ezek még mindig itt vannak? 
Még nem telefonáltál, hogy szállítsák el 
őket?J.. . 

Az asszony (rémülen): Hát te tudod?! 
A férj: Miért ne tudnám!! 

Az asszony: Honnan? ! 
A férj: Tegnap, mielőtt elutaztam, írtam 

mind a háromnak egy-egy levelet, amiben 
bocsánatot kértem tőlük, hogy nem búcsúz-
hatom személyesen, de sürgősen Kecske-
métre kell utaznom! Gondoltam, hogy erre 
összejönnek!... Mondd, hogy mulattatok!.« 

(FÜGGÖNY) 

kalauz 
Lánchíd Penzió L , í . 
a Lánchíd b u d a i oldalán. 
Csendes úri .magánház. Köz-
ponti fűtés. Állandó melegvíz 

O P E R A í r s z . 
színház-a. 8. Operával szem-
ben. Tel.! 128-681. Kényel-
mes »ir< otthon Polgári árak 

C e n t r u m v . " " * ; 
császár-út 22. Tel : 315-147. 
Kellemes szobák. Kitflnő el-
látással már 4 p w g g t f f l 
GOLBABA p e n z i ó 
II., Mecset-U. 14. T. 166-436 
Közvetlen Marglthíd budai híd-
főnél Budapest legazebbhelyén. 
Gyönyörűen berendezet tszobáit 
folyó vlz, napi penzió A pengő-
tói. Haví olcsó pausál árak. 
TEPLÁNSZKY PENZIÓ 
IV., Bécsi-u. 1. Tel. : 382-157 
Hideg-meleg folyóvíz. — Köz-
ponti fűtés. — Kedvezmé-

nyes havi pausál árak. 

Excelsior Penzió 
XV., Petőfi Sándor*utca 0. 
T.: 1-834-78. tlsorendcí kony-
ha. Igen olcsó árak. H Heg 
meleg folyóvíz. M i y U «té*. 

H 
A 
ü 

QUîrua 
Sx&raz és xsfros hajra 

külön készítmény 
Kaphaté m i n d e n 
jobb s z a k ü z l e t b e n 

„ D É V A " 
szőrtelenítő krém teljesen 
elmulasztja a szőröket. -
Kozmetikai különlegessé-
gek. Hnngáría-középkörúl 
118. földszint í., Thököly 

út mellett. 

ENKELHARDTNÊ 
KOZMETIKÁJÁBAN 

IV., Cxmktr-a. 4. T.: IS4-033 G«-
raslih l u l n u U k , » la i t u e» ! ki-
l i k é u l éx karomk kftHUtok.ct is 

Ha Budapestre jön. 

Fészek penzióban 
uálljon meg. Szobit, 
kosztja minden igényt ki-
•légitanek és meglepően 
olcsó. Károly-körút 34. 

Telefon: 18-94-49. 

Vidékieknek 
ktliiUltkotk „UR1 OTTHON" tUátás 
sélkll Is, IsttsyMM. HAJDUNE, 
Erziébtt-klrél 2. ID. 19. (Lik) 
T«1«(m i 132'>00 (Esdw éy41tQ. 

Mat 

Club Penzió 
Ttréi-klrét 34. TSMM : 120-415. 
Ksadsrtss ltfoMémsbb éri «tikos 
•birtiji tlláUusl. Utasét! és uii-

kézi kiámatarik ! 
Jozz-zongora 
Tangóharmonika tanítás 

elismert pedagógusnál 
PINTÉR ALICE. V., Személy-
nök-utca ló. Tel. i 311-501 

K o t t a n é l k û l l ' œ Â 
kesztéses xongoraoktatös 
felnőtteknek garanciával. 
Magyar nóták, táncslágerek 
Szűctné, Danjsaick-s. 33. Ih. 3. 

Sxsiiiaf kozmetikájában 
legmodernebb kezelések. Régi-
posta-utca 12. Telefon. Kozme-
tikai kurzusok, külföldieknek is 

R á n c o k a l l e n 
JniastlonMDfitaiiii 
csak Dita Kozmetikában 
Váci-utca 2 0 . Tel. « 1 8 4 - 3 9 7 

szőrtelenítésben, 
szemölcsirtásban, 

tartós- szépítésben, ránc-
kezelésben Lórándné elek-
trokozmetlka. Andrássy-út 
51. utólérhetetlen. Tanit-
ványklképzéa. T. 1-204-88. 

Szemölcsök, 
hajszá lak , szeplők , szép-
s é g h i b á k v é g l e g e s eltá-
vo l í tása g a r a n c i á v a l . Kül -
földiek g y o r s k i k é p z é s e , 
K O V Á C S kozmet ika , T e -
réz-körút 1/c . Szépitöszarok 
szé tküldése . T . : 126—200. 

J a z z é n e k 
sanszonok, szerepek 

minden nyelven, énektanítás 
e l i s m e r t énekművésznönél, 
mérsékelt tandíj. Budapest, 
V„ Zoltán-utca 16. Tel. 112-035 
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N A G Y K E R E S Z T R E J T V É N Y 
Megfejtésül beküldendő : vízszintes 1., 34., 103. és függőleges' 31., 54., 97. 

VÍZSZINTES: 
Ányos Laci nótája 
Visszahat 
Vissza: lekvár 
A szabálytalanul játszó vízi-
pólós teszi 
Bosszant, csipkelődik, »húz* 
R-ral: kopasz 
A ragadozók családjába tar-
tozó emlős háziállat 
Tág 
A farkas szelid rokona 
Vallás rövidítése 
Bizet »Carmen« c. operájának 
egyik legnépszerűbb rószlete 
Jövendőbeli 
Kedvelt rejtvényfajta kérdése 
Réteg — magánhangzói nélkül 
Operaházunk egy kiváló mű-
vésznőjének vezetékneve 
Egy híján száz — a rómaiak-
nál 
Ruha része 
Gyöngy, Bródy, Solt, Szilágyi, 
Kellér operettje 
Olasz és francia névelő 
Koros 
Az oLasz skála hatodik hangja 
N. E. I. 
Mássalhangzó, vilégtáj rövid 
megjelölésére használják 

M. K. 0. 
K*» magánhangzó 
3 . nap és 6 óra 
Esőcsatorna 
Kínai hosszmértók 

1. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 

30. 

31. 
34. 

35. 
36. 
37. 
39. 
42. 

43. 
44. 
46. 
47. 
48. 
49. Magyar király, uralkodott 

1047—1061. Leverte Vata láza-
dását. Öccsével, Bálával a 
trónöröklés miatt folytatott 

küzdelemben szerzett sebesü-
lése következtóben halt meg 
Zircan 

50. Névelő 
51. Itt mérkőztek n világháború-

ban a német és francia had-
erők 

53. Francia szobrász (1840—1917), 
az impresszionista szobrászat 
főképviselője, koráinak egyik 
legnagyobb hatású művésze. 
Legismertebb művel: Victor 
Hugó, A gondolat, A calaisi 
polgárok, Balzac 

54. Vissza: az abc része 
Római egyes 
— 16. vízszintes 
Római 51 
Kocsmának van ilyen helyi-
sége 
A fonás házi eszköze 
Félrerak 
Görög isten, a mitológiában 
Phoenix király csodaszép fia, 
kibe Venus szerelmes lett s 
ezért Mars egy vadkannal 
széttépette 
A 81. vízszintes magánhangzói 
G. L. 
A kilencedik hónap magyar 
rövidítése 
Becézett férfinév 
»Az ősember* írójának mo-
nogramja 
Japán pénz 
Albánia fővárosa 
Olasz város a Vezúv lábánál 
(ék. hiba) 
A lírai költészet múzsája 

72. II. Béla magyar király fele-
sége volt 

73. A gallium vegyjele 
74. Arany — más nyelven 
76. Vissza: hím állat 
77- Magyar író (A torockói meny-

asszony) 
80. Világhírű magyar zeneszerző 

és egy operettje 
81. Hoffmannstha) misztériuma, a 

salzburgi ünnepi játékok egyik 
attrakciója 

82. Oson — magánhangzói nélkül 
83. Kifogás 
84. Ásvány, fontos fűszer 
86. 101 — római számmal 
87. Felfuvalkodottság 
88. Állat lakása ' 
91. Vissza: leány név 
93. Olasz prepozíció 
94. B. fi. T. 
95. Falusi megszólítás 
96. Egyike volt a régi Itália apró 

állagainak 
98. Magyar kir&ly (1342—1382) 

névbetűi 
99. L. R. 

100. Leánynóv > 
101. Római házi-Isten 
103. Olasz zeneszerző (1567—16431 
104. O. U. M. 
105. Az ős .«zékelyek főpapja 
103. Indulatszó » 
109. Irén — mássalhangzói 
110. Dáridó kezdete 
111. Latin perepozició 
112. Német névmás 
113. Vissza: a ló leggyorsabb ha-

ladása 
114. Nagy tömegekben előforduló 

kőzet 
115. Német személynévmás 
116. Finnország (fonetikusan) 

FÜGGŐLEGES: 
1. Portéka 
2. Időhatározó (ék. hiány) 
3. Folyó Jugoszláviában, az Ad-

riába ömlik 
4. Vissza: páros kötőszó 
5. fi. A. T. 
6. Akol — mássalhangzói 
7. Feltalálók jogait védő intéz-

mény 
8. Kérdőnévmás 
9. Adriai kikötő (Jugoszláviáé) 

10. ü. L. 
11. Burnót (ék. hiányl 
12. Hengeralakú test 
13. Váza közepén van 
14. Allatok — németül 
16. Európai város, Ziska alapí-

totta 1420-ban 
17. Spanyol exklrályné 
19 Fém, legnagyobb tömegben 

clnóber nevű vegyületében 
fordul elő 

20. A bestiák 
21. Éktelen kerítés 
22< Kisgyermek becéző megszó-

lítása, névelővel 
23. A c-dur skála hetedik hangja 
24. Szülei nem élnek 
26. fircpénz 
28. Báró Eötvös József vígjátéka 
29. A legvagyonosabb osztály 
31 1707-ben Rákóczi javaslatára 

detronizálta a Habsburgokat 
32. Nevelő 

33- Régi ország a Pireneusok két 
oldalán. Most Francia- és 
Spanyolországhoz tartozik 

36. A görög mitológiában as 
Olympos királya, az Istenek 
és a világ ura. Jelvénye « 
sas és a villám 

38- A költészetben gyakran (meg-
énekelt spanyol lovag, Spa-
nyolország nemzeti bőse, a 11. 
század spanyol-arab harcaiban 
tűnt ki. 1099-ben balt meg 

39. Egoista 
41. Regény kezdete és vége 
42. S. G. 
43. Női név becézve 
44. Európai ország 
45. Crna közepe 
46. Tudomány 
48. Állóvíz 
49. Pozitív elektród 
52. A Duna jobboldali mellékfo-

lyója Bajorországban 
53. Lopva figyel 
54. A könyvnyomtatás feltalálója 
53. Számjegy, a hinduk találták 

fe) o töhJfel számjegy helyé-
tvek felismerésére 

56. Kisközség Nógrád vármegye 
szlráki járásában 

59. Z. E. I. 
68. Alpesi folyó, Svájcban ered 

él Passaunál ömlik a Dunába 
62. Erős szokott lenni 
63. Apósa 
05. Megfázásból származó beteg-

ség (ék. hiány) 
68. Fekete — franciául 
70. Nagyjelentőségű kikötőváros 

a Vörös-tengernél, az ango-
lok birtokában. 

72. Visszaírva 
73. Határrag 
74. Pihen, nyaral 
75. Mutatónévmái 
78. Káka része 
77. Kétkerekű, egylovas kocsi 
78. Német személyes névmás 
79. Fügében van 
82. Az állatoknál az értelmet pó-

tolja (ék. hiba) 
83. Amerikai filmszínész vezeték-

neve 
83. Osászárség Hátsó-Indiában, 

francia védnökség alatt. Te-
rűlete 150.000 km2, fővárosa 
Hué 

86. Délafrikai kaffer törzs 
87. Cirkuszban szerepel 
81 Tehetség 
90. A régi kelta énekesek neve 
92. Cec . . . . 
94. Kártevés 
95. Vissza: különc, furota kép-

zetei vannak 
97. Heine: »Almanzor« c. költe-

ményének kezdösora (Endrődi 
Sándor fordítása) 

93. Visszavonul 
99. Irodalmi műfaj 

100. Csőcselék 
102. Angol személynévmás 
105. Hangszer 
106. Elág 
107. R-rel: keret, ri-vel; hölgy 
108. Bor — franciául 
110. Vissza: hamis 
111. Latin prepozíció 
112. Latin nőnemű névmás 
113. S. D. (Kellner György) 
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ZSOLT BÉLA MONDTA A NAGYBETŰSEKET 
Beküldendők a nagybetűsek válaszai. 

VÍZSZINTES: 
1. »REMÉLEM, HOOT ÖN IS 

OLVASTA!« 
15. Ac olasz zeneirodalom egy 

nagysága. A tiszta zenei hu-
mor mestere (»A titkos házas-
ság«) 

16. A repülők egyesülete ez a 
klub 

17. Igekötő 
19. Nyugat-Afrika legnagyobb fo-

lyója 
20. Hamis ékszer 
21. Angol férfinév (ék. hiba) 
22. V. 0. T. 
23. Bridzsfigura 
24. Kegyedék 
26. Német folyó (ék. hiba) 
28. A svájci Alpok egy hegye 
29. Dátumrag 
30. Atlan ház 
31. Belül vége 
32. »VÉLEMÉNYEM SZERINT 

k KÉT IGAZI ÉLETÖRÖM. 
EBBEN NINCS ÉRDEKELVE 
AZ EMBER MINDENNAPI 
ÉLETÉVEL 

A3. Szegény embert még ez Is 
húzza 

34. A házat őrzi 
35. Fölé — ellentéte 
36. Mit tettél megint? 
.17. P. B. (fon.) 
38. »FELNŐTT ÉS Ö KÖZÖTTE 

NINCS KVALITATÍV KÜ-
LÖNBSÉG S AMELLETT 
RENDKÍVÜL NAGT ELŐ-
NYE. H0GT NEM MOND 
B ANALITAS OK AT« 

39. Helyrag 
40. Ma — hosozahb&n 
41. A Jeges-tengerbe ömlő orosz 

folyó 
43. Üres — németül (ton.) 
44. Épület — mássalhangzói 
45. Folvékonv 
46. »Nevetni« franci« ige egy 

alaki« 
47. Felfelé hajítottam — félmúlt-

ban 
48. Ennyit mondok, kettő lesz 

belőle 
49. Mindegyik Rómába vezet 
50. Sziget — idegen nyelven 
52. Zu der — összevonva 
54. Százhúsz hónap 
55. Bányában található 
56. Ez aztán az erélyes ember! 
58- Visszatúr 
59. Cselekszi 
61. A. A. A. 
62. Elemista betű 
63. Főrangú rövidítés 
64. »A« virágok birodalma 
68. Kötél van ilyen 
67. Férfinév (ék. hiba) 
68. L. Ü. G. 
69- Szignál 
71. ötlen öröm 
72. Himfy monogramja 
74. A lassúság világbajnoka 
75. Ez »ütötte« meg Petőfi fejéi 
77. Lóbetegség _ mássalhangzói 

78. Rt. — idegen rövidítése 
79. Kikötő 
80. Bécs — része 
82. Lear király egyik leánya 
83 (hogy hívják?) 
84. Római szám é* kétszerese 
8«. Növény 
86. Angol prepozíció 
88. Ilyen állat « rák 
89. Az Ür 
90. »LEGKEDVESEBB VER-

SEM« 
91. É. L. N. 
92. Tat — keverve 
93. Levegő (névelővel) 
94. Vissza: hamis 
96. Alsó része 
97 L. R. 
99. Jó, jól 

100. Idő — magánhangzói 
102. Költemény van ilyen 
103. Magánhangzótlanul művészet 
104. Tolsztoj rögén y hősnője 
195- Francia Indo-Kina egy tarto-

mánya Hátsó-India keleti ré-
szén 

107. Török Üdvözlégy 
111. Férfinév 
112. »EZÉRT A DARABOMÉRT 

KAPTAM A LEGTÖBB 
PÉNZT. AMERIKA IS MEG-
VETTE« 

113. Háziállat 
114. Nagy német költő 
115. A vér útja 
116. Visszaér 
117 -főbe ver 
118. Kereskedelmi Törvény 
119 »ITT SEBESÜLTEM MEG A 

VILÁGHÁBORÚBAN (IM6)« 

FÜGGŐLEGES: 
1. A. 0. 
2. »EZT A DARABOMAT SZE-

RETEM LEGJOBBAN. AZT 
HISZEM, EBBEN SZÁMOL-
TAM BE LEGJOBBAN MA-
GAMRÓL ÉS KOROMRÓL« 

3. Utánoz 
4. Szóvéghez járul 
5. Görög hadisten (ék. hiba) 
6. Vissza: ről párja 
7. Ókori breton város 
8. Irodalmi irány. Megindítója: 

Zola Emil 
9. . . . cium 

10. »EGT MONDASOM« 
11. Operákban éneklik 
12. Négy lába van, mégis meg-

botlik 
13- Régi nép 
14. Jáva — eleje 
16. Salamon király neje volt 
17. »REMÉLEM, EZT IS OL-

VASTA ÖN!« 
18. »SZERINTEM A LEGJOBB 

DARABOM. AKKOR MÉG 
NEM ISMERTEM SEM SZÍN-
IGAZGATÓT, SEM SZÍ-
NÉSZT ÉS ÜGY ÍRTAM, 
AHOGT AKARTAM« 

19. »ITT JELENT MEG LEGNA-
GYOBB HATASÜ CIKKEM, 
AMIVEL AZ ELLENZÉKET 
PASSZIVITÁSBA KERGET-
TEM« 

21. Akadály 
23. Hamis 
24. Liba hangja 
25. »AZ ÖRÖK ÍRÓI IDEÁL TOL-

SZTOJ LEÓNAK EZ A RE-
GÉNYE« 

27. Kari Maria Weber operája 
28. Ve párja 
29. Uj hálószoba - berendezéshez 

tartozik 
30. Filmlovag 
32. Keletkezik valamiből 
34. A túlsó oldal harcosa 
39. »EZ A REGÉNYEM REKORD 

PÉLDÁNYSZÁMOT ÉRT EL, 
MÉGIS EZT SZERETEM 
LEGKEVBSBÉ. SOHASEM 
OLVASTAM« 

40. Angol személyesnévmás 
43. Előtte áll meg az élet 
43. »KÉRDEZTÉK TŐLEM: A 

HAZASSAG JÓ-E, SZÜKSÉ-
GES-E, FONTOS-E. EZZEL 
AZ EGY SZÓVAL FELEL-
TEM« 

46. Latin kötőszó 
48. Vallásröviditéa 
51. Melyiket? 
53. Az angol hallószerve 
57. Lear király másik leánya 
60. Női név (meglehetősen ritka) 
61. Portéka értéke 
65. Arzén vegyjele 
66. Női név 
67. »VASÁRNAPI SZÓRAKOZÁ-

SOM. AZT HISZEM, GYER-
MEKKORI EMLÉK HÁTASA. 
AZ EMBER BÜNTETLENÜL 
KIABÁLHAT« 

69. Ritka női név 
76. Hit van ilyen 
72. R. S. 
73. Erő — németül 
75. Hidog vizbe sem dugja a ke-

zét 
76. Mennyei eledel 
78. Dal 
79. Hiszen lehetségest 
81. Meglátogat áz emeleten 
83- Találja 
84. Atlan dunántúli vármegye 
85. Korcsolyához, sihez e* is szük-

séges 
87. »ENNEK AZ ÍRÓNAK KRISZ-

TUS VAGY BARABÁS C. 
NOVELLÁJA A LEGKEDVE-
SEBB OLVASMÁNYOM« 

89. Olga — túlbecózve 
95. Illa berek, nádak . . . . 
96. Nyár (II) 
97. Otthonául használja 
98. Egyiptomi napisten 
99. Város az Unió Nebraska álla-

mában 
101. Szélhámos használja (ék. hiba) 
104. Ser — keverve 
106. Tiltószó 
107. Áraszt 
108. Spanyol »arany« 
109. Arany — idegen nyelven 
110. Félig ugat 



Igaz? — Nem Igaz? 

€. A médiák azonnal el-
pusztulnak, ha me^ 
szúrnak valakit! 

7. Az. egésa Hold felüle-
tét iahet a Földről 
látni t 

8. A felhők nyáron álta-
lában magasabban 
szállnak, mint (bélen? 

9. A sikalpolást az ameri-
kai indiánok találták 
m 

1. Iigaa-e, hogy vannak 
olyan vízi madaraik, 
melyek annyit esznek, 
hogy nem tudnak a 
vízből felrepülni? 

4. A friss hó tmtindig fe-
hér! 

2. Egy oső kukoricán so- 5. írországiban vannak 
ha sincs párossaámiú kígyók? 
magsor Î 

KET IDEZET. 
»Költő hazudj, de rajt ne kapjanak.« 

(Arany: Vojtina Ars poetica ja.) 
Toldi Miklós: 
»Hajh, be zokon esik most 

hallgatnom téged t 
Hagyd el, kérlek, hagyd el 

e fájós beszédet. 

61 Máskor, a tűzhelynél tengerit 
morzsolva, 

ítéletnapig is elhallgattam volna.« 
(Arany János: Toldi.) * 

Mi az az anakronizmus, amin 
Afßnyt a második idézetben »rajta-
kapjuk«? 

3. A víziló növényevő ál-
lat! 



Sszegyöbcéá 
CSERE-BERE 

(Jelűnek Miklós) 
cserélném ujjatlan ingemet egy új 
itlannal. 
cserélném nyájas kiadómat egy 
lós nyájjal, 
cserélném képes naptáramat egy 
?8 kaptárral. 
'cserélném aranyos lábadat egy lábas 
tnyal. 
!cserélném örökös gorúdjaimat egy 
dos örökössel. 
!cserélném kerti villámat egy villás 
fiel. 
[cserélném kölcsönös szimpátiánkat 
szimpatikus kölcsönnel. 

Icserélném szerencsétlen váramat egy 
atlan szerencsével. 
Icserélném keresetnélküli jó sok idő-

jólkereső időjósokkal. 
Icserélném szoros sipkámat a Sipha-
"ossal. 
Icserélném fele egészségemet az égés" 
ségemmel. 

N E G E E J T E S E I f 
«s 1937. 44, számból: 

rasztrejtvéay 
I): 
T T CÉ L P U S Z TA 8 
RES MAR IANNE 
ELAN R I I DM 

CSEKA MAO M 
GSZMAJDS IRN I 
É A C A A I 
MARPSYLANDER 

RIO BOSCO 0 
Y ÉLŐ SZ FT 

DS VA ECSET 
GÉKVÉNERDEJE 
A R I S G EULER 
S R ROLL ELD 
T ÁTÉRNEK 0A 

AL IOA MAN M 
NNYE I AFR I I 
LA I M N IN IVE 

N SOROZAT R 
NKETTED IKORA 

EP OX K KAS 
A EAR RA ARM 
RT BOR JM U 
ENDA S G RAE CA S 
N U V Ö G IS 
DOLYANFEKETE 

TARGY BE AL 
E N N Y E R V E R S 
L I S OLIVE TZ 
THERKESERVE I 
•j t vények : 1. Asz-
t. Ereje nő. S. 
' Az. 4. Alacsony 

S. Andante. 8. 
I 7, Vasedény. 8. 
ira. a. Felixen. 
ntin. 11. Szine-
2. Rabonbán. 13. 

14. Drága liba. 
írás. 
1. Vd2—es Hhl—fî. 
-eö-K 

Minden a szerelem kö-
rül (124—iî ö) : 
HATE SZERETNÉ LÉSÉN 
ALAPOSMUNKA A R I Z S 
AUREL IANO T A LA L SZ 
S ARV ND K I AE 
ZZS EMU K I S J AZUR 
E CSJ EE SZOLGA E 
RIO GELLÉRTHEGY T 
E NÁD I É AA K ÖN 
LE ILA A HORZSOL É 
ESTELED IK AER KL 
M A ARABOK SJ MAE 
T IRO NT 0 C SKA RK 
AKT MA JER A LECH 
R AVE BOLDOGSÁG 0 
TORONYMAGAS Z ENG 
OR I HALLÁ SUTAN YY 
S INTÉR AZA ÖNÖZÉS 
EA ALD KONT DS LZ 
ZSÉ Y E LD LÉÜL E 
MORA ALS OL KL SR 
IK I N RA IR NOÉ ZE 

N KLEBER HOSSZÚT 
DA OMEGA KOS IGEN 
I G A Z I F É R F I T É 
OYS GULA BERENDEL 
ARARAT NE IN A I S E 
ZA SSZONYÉRDEME ÖK 

Kiskeresztre] tvény (128): 
AZELVEKETASZE 
VÉS INTER ESO 
ISZLÁM KONDOR 
L T R U É E 
AL LEG OBE TA 
G R IGA SAMU K 
TGA GU ZD ENA 
ÖÖ T I S Z T U L ÉS 
RRA OSTOR KMZ 
TÖNK S MAET 
ÉGY IKE AKARTA 
N JEL É AMO N 
ETALAPVONALA I 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAM 
(Postán küldjük el.) 

DREHER luruskeverék, díszdoboz: 
MANDULA GYÖRGY, Bp., Ferenc Józseif rak-

part 16. 
H E L L E R sajt, juhtúró, vaj csomag: 
BAl/LA ERZSÉBET, Bp... E-rzsétaet-körút 42. III. 18: 
KALIMENT gyógycukorka (családi dobozi: 
GREGUS IMRÉNÉ, Szemtistván. 
1 díszdoboz SZERENCSI MACSKANYELV: 
SATTER TAMÁS, Vecsés, Báthery-u. 81. 
GALAMBOS (Ferenciek-tere 4.) divatsál » 
KELLNER LIU, Bp., VöTöamarty-u. 62. II. 
TURNLIGHT PALABA komplett zseb-

lámpa (Pála és tsa, Václ-út 66): 
BARTHA GYÖRGY, Keszthely, Taipolcai-út 18. 
1 pár GFB arany vi rág harisnya: 
SCHMIED ANTAL, Bp.. Raktár-u. 39. V. ép. II. 

liépcsô J. 18. 
Egy nagy doboz világhirfi NIVEA eréme: 
Dr. viski HÁNKA TIBORNÉ, ®p., Zsitvay Leó-

utca 18. 
Egy nagy doboz VALERY poadcr: 
SCHREYER IMRÉNÉ, Bp., Istenhegyiéit 16. 
dr. Noseda OSMO púder: 
VERESS ALFRÉDNÉj Kiskörös.. 
G E-VI la selyemharisnya: 
LöWINGER ANDORNE, Szeged, Sziv-u. 40. 
BOON'a kakaókülönlegesség, % kg: 
LIMPERGER ILONA, Bp., Olasz fasor 45. fél-

emelet 2. 
Vs kg. Hunnia CHILD kakaó: 
SCHWARTZ MIKLÓS, ófalu. 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
KAUFMANN ADOLFNË, Bp., Rákóczi-út 69. IT. 

em- 47. 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
DEMBINSZKY RÜDOLF, Magitód. 
PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKARTYA: 
FARKiAíS JÓZSEFNÉ, Bp., Szüret-u. 23. 
DARVAS BRIDZSKÖNYV : 
SINGER LILI, Bp., AUsóerdösor-u. S. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
VERSECZY LELI, Remánia. 
KÁLMÁN ISTViANNÉ, Románia. 
VELVÁRT LÁSZLÓ, Jugoszlávia. 
KOZDERKA ALAJOS, Románia. 
BLUM BÉLÁNÉ, Jugoszlávia. 
HAUSMANN I8TVÁN, Csehszlovákia. 

REJTVÉNYÜZENET 
Az állandó heti jutalmakra pályázók bpkilldési 

batárideje « Színházi illetnek «s Illető helyre 
érkezésétől számított 10 trap. 
A postán beküldött levelekre vagy l*velezőlapokra 

ráírandó: »FEJTORNA«. _ Megfejtések a Színházi 
Élet Bolt (Erzsébet-körűt 7.) levélszekrényébe 1» 
bedobhatók. Már egy helyes megfejtéssel is lehet 
pályázni, de több megfejtéssel nagyubb az esély. 
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I D É Z E T 
Megfejtésül az Idézetet kérjük. 

VÍZSZINTES: 
1. (A nyilak mentán körbe-körbe) 

Arany János Családi Körének 
három sora (1*51) 

14. Ital (ék. hiba) 
15. Háziállat 
16. Idegen nyelvű kettőshangzó 
17. Elme mássalhangzói 
20. Két magánhangzó 
31. T-vel férfinév 
22. Étel 
24. Becéző női név 
25. 0. F. B. betűi fölcserélve 
26. Olasz névelő 
27. Nem vékony 
28. Fájdalom klasszikus nyelvea 
29. Vissza: József idegen nyelven 
30. Y. 
31. Jókai-hősnő 
35. Névelő 
37. I*. . . am 
40. Bibliai hajós 
41. »Vitatkozol« 
43. Testrész 
44. Névelő 
46. Hómat 500 
47. Személyes névmás 
48. Híres svájci hegynél 
49. Vissza: jam 

FÜGGŐLEGES: 
2. Elfogyasztotta 
3. Enyémmel latin nyelven 
4. Amatőr sportegylet 
6. Mutatóssá 
8. » lobbal« 
7. Helyhatározó szóoaka 
8. Névelő 
9. Berlini látványosság 

10. Cukorkafajta 
11. Ipsllon 
12. Igekótő 
15. Afrikai városba veló 
16. L-lel e végén gonosz tett né-

metül 
19. Korszak 

23. Zsákmány, préda angolul 
(í = y) 

2«. Fűszer 
26. Autómirka 
32. Ezen alszunk 
33. Algeria székvárosa 
36. Arany más nyelven 

Autójához VARTA akkumulátor, rádiójához 

38. Hamis re 
39. Idő nómetűl 
40. Cipő része 
43. Exklrályué 
43. Elvezet 
45. Tojás más nyelven 
46. Azonos mássalhangzók 

PERTRIX 
megbízható villanyáramot ad l 

V A R T A - H Á Z . P O L U S - S I R I U S R T . BUDAPEST, V.r BÁLVÁNY-U. 12 
SZÍNHÁZI ELET ssinbáci, film, irodalmi és müvésseti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadótulajdo-
nos: Színházi Elet r. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-kőrút 7. Tel.:»l—419—50. Sein-

házi Élet Bolt, Erzsébet-kőrút 7. T.: '1-419—50. Postatakarékpénztár! csekkszámla: 41.85«. 
Felelős szerkesztő é t kiadó: I N C Z E S Á N D O R Szerkesztőt L U K Á C S G Y U L A 
Késiratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg s nem adunk vissza még akkor sem, ha arra bennünket 

külön felkérnek vagy vlsszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelősséget. 
HIRDETÉSEK mUlimétersora a színdarabban 80 f., más elhelyezésben 1P, párattan oldalon 1.20 F (Auslands-

tarif P 1.20 pro mm-Zeile). Hasábmagasság 200 mm. 
FÖBIZOMANYOSOK: Administration und Redaktion für Oesterreich: Paul Pereszlényi (VerantwortUcher 
Redakteur), Wien, II. Sbemeokpïati i l . Telephon: R. M—680. — Románia: Journal Import Oradea-Nagy-
várad, Str. Regele Carol II. No. 26. Telefon 158. — Csehszlovákia: Novitas, Possony-Brattoteva. — 
Jugoszlávia: Avala, Beográd. — Milano: Franco di Conno. — Newyorkj Mr. Ernest Fóthy Fischer 
1. West 47th Street (Room 1101). Newyork-City. — London: Mrs. G. Zoltán, 88. Torrington Square, Lon-

don W. C. 1. — Mexico: Mr. Andre Span, Calzada Predad No. 88, Mexico D. F. 
(MINDEN KIFIZETÉS ÉS ELŐFIZETÉS BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐI) 

EGYES SZAM AHA: Magyarország: 60 fillér. — Ausztria: 0.90 schilling. — Jugoszlávia: 10 dinár. 
— Csehszlovákia: 5 őK. — Románia: £0 leu. — Olaszország: 4 Ura. — Anglia: 1 shilling. — Német-

ország: 70 pfennig. — Amerika: 35 cent. 
% EVI ELÖFIZETES: Magyarország: 6.50 pengő (félév: 12.50 pengő). — Ausztria: 7.5 achllllng. — 

Jugoszlávia: líO dinár. — Csehszlovákia: 60 8K. —Románia: 250 leu. — Olaszország? 45 lira. — Anglia: 
10 shilling. — Németország: 8.— aranymárka — Amerika: 2.50 dollár. 

ATHENAEUM NYOMDA RT.. BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 



Crème Simon és 
Poudre Simon 

nét kapható . 

imon Crème kis tubus P 1,70 
ímon Poudre kis do-
boz (új csomagolásban)... P—.85 

CREME SIMON S. 
M a g y a r o r s z á g i k ö z p o n t : M I H Á L Y 

Budapest. VI., P( 

: ú r ihö igyek áí ta l edd ig 

Ikülözött 
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