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MRS. WAGSTAFF: . . . ugyan kérlek, rögtön megismertelek. 
Szombathelyi Blanka, Haraszthy Mici, Keleti Dóra, Sittkey Irén, Szemlér Mária, 

Kürthy Sári 
Vígszínház: Asszonyok (Pálházy fotók) 

[ cuiieri 

Megnéztem a Vígben Clara- Boothe 
»Asszonyok« című darabját. Mondha-
tom, hogy a legsikerültebb »henparty«, 
amelyen valaha sze-
rencsém volt részt-
venni. Henparty 
Amerikáiban hölgy-
gyülekezetet jelent, 
szószerint: tyúkmu-
latság, aminek ott 
nincs semmi bántó 
éle. Az ilyen össze-
jövetelek sokkal gya-
koribbak, mint ná-
lunk, mivel amerikai 
férfit az esték kivé-
telével nőtáirsaságban 
úgyszólván sohasem 
látni. Magunk közt 
őszintén bevallhatom, 
hogy nem valami mu-
latságosak ezek a 
henpartyk, mert a 
Fejes Terik nem na-
gyon hemzsegnek 
odaát. Ha pedig vé-
letlenül mégis akad 
egy, az szellemét nem 
nőkre pazarolja. 

Nagyon jó darab, 
eredeti, érdekes, for-

M@íhl<&in ßkrnpgttqtäim® 
MÊmhâzi i@0@h 

NANCY: Holnap Afrikába utazom. In-
kább az oroszlánok, minthogy megvár-
jam új regényem kritikáit. 
Szombathelyi Blanka, Ridla Elma, 

Márkus Margit 
Vígszínház: Asszonyok 

dulatos, a megszerkesztése kitűnő, figu-
rái élnek és last not least olyan tipiku-
san amerikai, hogy másutt nem is írhat-

ták volna meg. Amel-
lett mélyen és erősen 
emberi, jobban mand-
va asszonyi. Szerepel 
benne mindenféle nő, 
jó, rossz, erkölcsös és 
léha, tevékeny és tu-
nyát intelligens és 
buta, leány és örökö-
sen állapotos, de mind 
e sok asszonyon át 
szüntelen ott érezzük 
a férfit, FÉRFIT, 
csupa nagy betűvel 
írva, minden mást el-
homályosítva, egész 
életüket, minden gon-
dolatukat, tetteiket, 
lényüket átitatva. A 
FÉRFI, akiért szen-
vednek, küzdenek, ve-
rekszenek, aljasságot 
követnek el, akiért 
elválnak s akihez vé-
gül boldogan, diadal-
masan térnek vissza, 
mindent elfeledve, 
mindent megbocsátva, 



m a i i i : font olyan, amilyennek elkepzolteui 
CRYSTAL: Akkor kvittek vagyunk. 

Sulyok Mária, Bulla El ma, Fejes Teri, Eszterházy Ilona, Szász Lili, Diró Éva. 
Pillér Vera 

Vígszínház: Asszonyok 

mert az, hogy van, kárpótolja őket 
minden egyébért. A papa is megcsalta 
a mamát, a nagypapa is a nagymamát, 
ez asszonysors, bele kell nyugodni és 
akármilyen megalázkodás árán is: 
együtt tartani a családot. Ez a darab 
értelme. 

Nem feminista darab. Ellenkezőleg. 
De, mélységesen igaz. Amerikában írták, 
az asszonyuralom hazájában. Ott, ahol 
látszat szerint az asszonyokért van 
minden s a férfi csak fehér rabszolga 
mellettük. De a természetet nem lehet 
meghamisítaniA nő egyedüli életcélja, 
értelme, boldogsága ott is a férfi. No 
meg a gyerek. Férfi életét kitöltheti a 
munka, a siker, az asszonyét soha! 

Nem egy asszony a hősnője ennek a 
darabnak, hanem az asszony, mint 
olyan. Az írónő kíméletlenül leplezi le 
asszonyt ár savnak sok apró gyengéjét, 
bemutatja őket, amilyenek maguk kö-
zött, kendőzés, álarc nélkül, mert amúgy 
sem érdemes képmutatónak lenni olya-
nokkal szemben, akik keresztül látnak 
rajtuk, akár az üvegen. Kitűnő meg-
figyelés: hogyan változik meg az arc-
kifejezésük, amikor, ha csak telefonon 
is, a férfival beszélnek. Ebben egyfor-
mák, akár Maryről, a hűséges feleség-
ről, akár Crystal Államról, a komisz, 
elszánt démonról van szó. Kissé meg-
alázó lelki portré de mit tegyünk elle-
nei Igaz. 

Az előadás kitűnő, rendezés, játék és 
díszlet szempontjából is. Nekem legjob-
ban a fürdőszoba tetszett és Mary háló-
szobája, mögötte Newyork látképével. 
Bulla Elma mélyzengésű hangja meg-

MRS. MOOREHEAD: Az a fontos, hogy 
együtt maradjatok. 

Vizvárí Mariska és Bulla Elma 
Vigszinház: Asszonyok (Pálháiy fotók) 
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SYLVIA: Kivel jársz te a Paradicsom kertbe? 
Fejes Teri és Sulyok Mária 

Vígszínház: Asszonyok 

A KIS MART: Ebben az egész válásban csak 
az a jó, hogy néha nálad álhatók. 

Bulla Elma és Szabó Kató 
Vígszínház: Asszonyok 

fogja a szívet. Van benne valami, ami-
ből még a tájékozatlan néző is meg-
állapíthatja rögtön az első szónál, hogy 
itt ma este jóformán minden érte és 
körülötte fog történni. Két robbanóan 
nagy jelenete van. Az elsőben, ahol a 
kislányának megmagyarázza a válást, 
együtt sír vele minden asszony a néző-

s h k ^ m m w m téren. Valószínűleg a férfiak is. Fejes 
B r / ^ ; Terhiéi ideálisabb Sylviát keresve sem 

HjjHP^V/ 4M lehetne találni. Olyan könnyedén, mu-
*' mm / t f Jp'',S:al latságosan, mondhatnám kedvesen go-

'mW / f / i - Jr nosz, hogy nem lehet rá haragudni. 
Valami Fuck-szerű van a lényében egy 
kis plusszal: olyan, mint a pletykaság 
és méregheverés öntudatlan szelleme és 
akár Lucifer: »nem adhat mást, csak 
ami lényege«. Valaki, aki Amerikában 
látta a darabot, azt mondta nekem, hogy 
a newyorki Sylvia meg sem közelítette 
a mi Fejes Terinket. Ismerve a new-
yorki előadásokat, ez a legkomolyabb 
dicséret. 

Huszonkilenc nő játszik a darabban 
s egyetlen férfi sem. S mégis, talán 
még sohasem láttam színmüvet, amely 

SYLVÏA: Igyunk az új filmsztár sikerére! 
Gombaszögi Ella, Fejes Teri, Lengyel 

Gizi 
Vígszínház: Asszonyok (Pálházy fotók) 



ben a férfi oly jelenvaló 
lett volna, mint itt. Úgyszól-
ván minden nőttek meg-
van a maga többé-ke-
vésbbé kidolgozott regé-
nye. Itt van a kedves kis 
Peggy (Tolnay Klári), aki 
azért válik, mert a férje 
nem akar gyereket s 
azért kerül vele megint 
össze, mert kiderül, hogy 
mégis .lesz; a pletyka és 
intrika perpetuum mobilé-
ja, a gonosz Sylvia, akit 
a férje által fölbérelt kis-
hivatalnok csábít el, hogy 
előbbi megszabaduljon vi-
perájától; De Lage grófnő 
(Gombaszögi Ella), a gaz-
dag, öregedő, kövér, pla-
tinaszőke élvvágyó delnő, 
aki már az ötödik férjet 
vásárolja magának (pazar 
alakítás), az örökké álla-
potos Edith (Ladomérszky 
Margit), aki önfeláldozóan 
játssza kevésbbé tetszetős 
szerepét. Még a bölcs 
mama is (Vízvári Maris-
ka) aktív részvevője a 
férfiért való örök küzde,-
lemnek. Mind egy célért 
küzdenek a legkülönfélébb 
eszközökkel. Edith össze-
gezi ezt egy tragikomikus 
mondatban, amikor meg-
kérdezik tőle, hogy miért 
szül folyton: »Mivel lán-
coljam magamhoz a fér-
jemet? Nem vagyok szép, 
gazdag, okos... de ha így 
lát, megsajnál és mellet-
tem marad. Valahogy ne-
kem is küzdenem kell 
érte...« 

»Asszonyok« — ez a da-
rab neve. Lehetne ez is: 
»Küzdelem a Férfiért«, 
vagy »Küzdelem a létért«. 
Asszonyokra nézve ugyan-
azt jelenti. Egytől egyig 
minden szereplő kitűnően 
játszott. Nem csoda, ön-
magukat adhatták. Nem is 
kellene külön megemlíteni 
mindegyik nevet. Asszo-
nyok mind. Egyik sem ta-
gadta meg nemét. Ennél 
nagyobb dicséretet nem 
iê mondhatnék rájuk. 

DE LAGE GRÓFNŐ: Bemu-
tatom önöket egymásnak. Mrs. 
H a y n a s . . . ós Mrs. Haynas. 
Hertay Gizi, Vágóné, Len. 
gyei Gizi, Bulla Elma, 
Gomba>szögi Ella, Sulyok 

Mária 
Vígszínház: Asszonyok 

(Pálházy tolók) 

EUiT: Minden férfit kell valamivel tartani. 
Ladomérszky Margit, Bulla Elma, Lengyel Gizi, 

nnmhnetfinf Vlln 

PEGGY: Igaz, hogy válnak? 
Fejes T^rí, Dán Etelka, Tolnay Klári 
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KáJmán Oukár, Röaier Endre, Báthy Anna, Hámory Inra* Ba 
Operaház: Iphigenia Auliaban ( Mária 

(Foto Vajda M. PU) 

Símig egy opera eljut az előadásig... 
Egy napsugaras tavaszi délelőttön 

Márkus László, az Operaház igaz-
gatója behívatja a dohánybarna, 
előkelően berendezett igazgatósági 
szobába Fleischer Antal karmestert 
és Rékai András rendezőt sikiadja az 
utasítást, hogy az ú j szezon első ese-
ménye, a költő halálának 150 éves 
fordulója alkalmából Gluck: Iphi-
genie Au Iisb an című operája lesz. 

— Az a kívánságom, hogy az urak 
barátkozzanak meg a gondolattal, 
mert önökre bízom a szezon első 
eseményének rendezését, illetve ze-
nei vezetését. 

* 
A rendező és a 'karmester erre 

külön-külön meghozatják az aulisi 
Iphigenia (Vigyázat! Gluoknál meg-
van a szűznek taurisi változata is) 
zongorakivonatát és partitúráját. 
Reggel, este tanulmányozzák. Elol-
vasnak ötvenkét Gluck- él>etra jzo;t, az 
ötvenharmadik csak azért olvasat-
lan, mert még nem írták meg, meg-
tanulják a iszöveget és. a zenét, de 
oly precízen^ hogy éjjel álmukban 
is azt fújják. (Hiába. Kínai mes-
terség ez.) Megismerik a szereplő-
ket. Délben ebédnél úgy beszélnek 
családjuknaík Klytemnestráról, a 

büszke^ királyné döly férői, fényűző 
életéről, hogy a feleség már-már 
gondterhes arccal arra gondol, 
mégis csak beszélni kellene egyszer 
azzal az orvossal. 

Aztán összeülnek. Csalk a kivite-
lezés kérdését, illetőleg van vita. 
Agamemnon ilyen, Klytenmestra 
olyan, Iphigenia amolyan, úgy be-
szélnek róluk, mint egy ismerős 
famíliáról, akihez bridzselni járnak 
a Vízivárosba, elképzelésükhöz ke-
resini kezdi k a megfelelő szem éde-
sítőt; ez a Báthy, a tiszta Iklasszi-
eitást a Basilidesnál találjuk meg, 
a Hámory (kitűnő ötlet, Kálmán 
Oszkár, valóban ő a született főpap. 
Megiszületilk a szereposztás, mit a 
direkció elfogad, de ez már hóna-
pok kutatásainak, elmélyedésének, 
töprengésének eredménye. 

A próbák, előbb a zongoraszobá-
ban. Külön a szólistáik;, külön a kó-
rus, külön a ballerinák. A rendező 
három lépcsőt ugrik egyszerire, 
rendszerint egyidejűleg négy helyen 
kell lennie, mert közben Fülöp Zol-



Báthy Anna, Basilides Mária, Bfcler Endre 
Oparaház: Inhia-ani» AiiH»h«t, ttU^UlttM 

tánt. a színház zseni á-
liis fiatal tervezőjét is 
belevonja a jelentős 
.tanácskozásiokba; már 
mériik fel a színpadot 
közösen, már latolgat-
ják a lépcsők és az osz-
lopok elhelyezésének es-
hetőségeit. Itt, ott, 
amott, mindenfelől ú j 
és színes csoport jön, a 
bailetnek féröheljyet 
kell teremteni. 

— Színt semlegeset 
'kell alkalmaznunk, — 
mondja Rékai — a 
klasszikus drámának 
nyugodt háttérre van 
szüksége, a nagyvonalú 
drámai anyagnak épp 
csak jelzés Ikell, levegő, 
szabad tér, hogy siste-
reghessen, robbanhas-
son emberségének láng-
ja. Hivatják Márkot, 
vele a kosztümöket ter-
veztetik, a maszkokat, 
mert a. klasszikus mű 
egységéhez kell hangol-
ni a színpadot, a kosz-
tümöt, az alakítást, az 
éneket, de az arcot is. 
Az éneíkes nem fasti 
magát, kifestik. 

* 
Lemennek a színpad-

ra. Előbb a szólisták 
próbálnak, aztán a kó- Ottrubay Melinda ás Sallay Zoltán 



rus, végül a táncegyüt-
tes. Már ala'kul, formá-
lódik minden. A néző-
téren suttogva beszél-
nék Báthy énekének 
költészetéről. Rosier, a 
nagyszerű tenorista sze-
rintük iskolát teremt 
ú j szerepével. Rengeteg 
híve van Kálmán Osz-
kár főpapjának, azt 
mondják, ő az első 
nagyvilági klérus, félig 
pap, félig diplomata. A 
látogatók számára meg-
lepetés a f iatal Hámo-
ry, aki vasén orgiával 
küzdi fel magát a klaisz-
szikus műfa j előkelő 
reprezentánsai közé. 
Sok híve van Lendvay 
vasérc deklamációjá-
nak, bámulják a zengő-

wsœ 

Az »Iphigenie Aulisban« 

hangú Dosa Mária üde 
íegjelenését, őszintén 

szik a színpadon 
rébként láthatatlan 

nis, Jeney Klári 
nyilatkoztató hang-

Nem kevésíbbé 
így sikere van a bal-

ätnek. Többen látták 
ír az arisztokratikus 

táncú Bordy Bellát és 
el vannak ragadtatva. 
Ottrubay nemes stílu-

" •siának is akad bámuló-
ja, már ott próbálnak a 
tehetséges Sallay tár-
saságában, a zseniális 
•koreográfus Harango-
zó felügyeletével a szín-
padon. 

* 
A legkisebb ballerina 

így mondja el otthon 
az opera tartalmát: 

— Most olyan operá-
iban lépők fel, ahol a 
papát Agameminonnak 
hívják, lányát Iphige-
niának. Az istenek és a 
rossz emberek áldozatul 

Bordy Bella 
Opraház: Iphigenia Aulisban 

(Vajda M. Pál fotók) 



hallétje 

követelik a szép szoikie 
nénit. A papa nem na-
gyon akarja, de a pap 
bácsi kérlelhetetlen. A 
szép szőke néninek van 
egy Achilles nevű vőle-
génye, aki első dühében 
szét alkarja haisítani a 
papa fejét, a mama, 
Klytemnestra is fel van 
háborodva, de az istenek 
ragaszkodnak a szép 
szőke nénihez, aki már 
indul is az oltár 
hadd öljék meg. S 
Sor megszólal 
hang, s ki jeleníti, 
megkegyelmez a 
néninek, de elviszi ma-
gával papnőnek. Ebbe 
aztán mindenlki bele-
nyugszik. 

* 
Az első színpadi és 

zenekari össizpróbán, 
amikor Fleischer Antal 
a karmesteri pult elé 
áll, minden káderül. 
Kiderül, hogy Lányi 
Viktor fordítása ikitűnő 
és végzetesen komoly 
művészi munkát végez-
tek mindannyian. A 
szólamok eolhárfasze- Báthy, Basilides, Rösler 

Operaház: Iphigenia Aulisban (Vajda M. Pál főtök) 

i'űen úsznak a zenekar 
stimmjei felett, a ikó-
rásnak pillanatra pon-
tosak a bevágásai. A 
péntek esti bemutató 
megihozza a látható 
eredményt. A közön-
ség lelkes, nem tud be-
telni a Gluck-muzsika, 
a Glutík-dráma mélysé-
geivel, az énekesek és 
a zenekar csodálatos 
harmóniáival, a kórus-
részek plasztikus kidol-
gozottságával, a ballet-
együttes villámllóain 
szép produkciójával. A 
szünetben rendező és 
karmester együtt druk-
kol a színfalak mögött, 
ekkor lép eléjük MárJcus 
László teljes jupiteri 
alakjéban s csiak any-
nyit mond rosszul pa-
lástolt szárazsággal: 

— Nemcsak a közön-
ség, én is gratuláloík, 
uraim. 

KOVÁCS KÁLMÁN 



A hetven éves Kóbor Tamás 
Ha végigtekintjük hatalmas oeuvre-

jét, egy hosszú és értékes élet nagy 
munkásságát, azt kérdezzük: 

— Csak hetven éves? Hogyan lehetett 
ilyen rövid idő alatt ennyit alkotni?-

Ha végigmérjük friss és fiatalos alak-
ját, ha lát juk kedves, életvidám moso-
lyát, így kétkedünk: 

— Már hetven éves? Hiszen húsz év-
vel ifjúibbnak fest! 

A magyar írótársadalom most ünne-
A pelte kivételes szeretettel Kóbor Ta-

mást, a híres írót és publicistát és eb-
ből az alkalomból felkerestük mi is az 
Újság szerkesztőségében. 

— Isten hozott, öcsém! — üdvözölt jo-
viálisán. — Ne haragudj , hogy letegez-
lek, én már így szoktam a kollégá-
k a t . . 

A piciny, könyvekkel zsúfolt szoba 
falát néhány fénykép díszíti. Tisza Ist-
ván szigorú pillantása tekint le a lá-
togatóra, Gajári Ödön, Keszler József, 
Bakonyi Miksa, csupa elköltözött barát. 

— Interjú? — kérdezi mosolyogva a 
jubiláló író. — Ezt a műfaj t nem ked-
velem. Még sajá t lapunk munkatársai-
nak sem adtam interjút . Mit is monda-
nék? Tessék inkább kérdezni. 

— Hogyan letti újságíró Kóbor Ta-
más? — igy hangzik az első kérdés. 

— Azt hiszem, hogy újságírónak nem 
megy az ember, sőt nem is születik, 
ahogy mondani szokták, hanem erre a 
pályára sodródik az if jú. Ide nem kell 
szelekció, mert aki nem tehetséges, 

A fiatal Kóbor Tamás 
(Foto Uher) 

úgyis eltűnik erről a pályáról. Bank-
hivatalnok voltam és Írogattam a »Hét« 
című lapba. Aztán egyszerre otthagy-
tam a bankot és csak a tollamból él-
tem. Ennek ide s tova negyvennyolc 
esztendeje. 

— Színházi emlékek! 
— Nagyon későn kerültem össze^ a 

színházzal. Mindig húzódoztam a szín-
padi irodalom elől. Ne tessék félreér-
teni,' egyáltalán nem tartom ezt sem al-
sóbbrendűbb irodalomnak, de az volt az 
érzésem, hogy a színpadi írás külön 
technikai tudást igényel, már pedig az-
zal nem rendelkezem. Beöthy László, fe-
lejthetetlen emlékű barátom azonban 
más véleménnyel volt és addig unszolt, 
amíg megírtam »Két test, egy lelek« 
című darabomat és azt be is mutatta 
pontosan huszonhét esztendővel ezelőtt 
a Magyar Színházban. Azt hittem, hogy 
óriási izgalmak várnak rám. Gondosan 
készültem a lámpalázra, amelyről any-
nyit hallottam. E helyett, be kell val-
lanom, a legnagyobb nyugalommal néz-
tem végig a főpróbát és a premiert. A 
Góth-pár és az akkor feltűnt Gomba-
szögi Fr ida játszottak az újdonságban. 
A tartalma? Egy tizenhét esztendős há-
zasság története. Nem mesterkedtem a 
színpadon, csak írtam. Ezzel az előadás-
sal pecchem volt, mint ahogy végigkí-
sért a balszerencse minden későbbi szín-
padi munkámnál is. Góthnénak meghalt 
az édesapja, kilépett a darabból és ezt 
a fontos szerepet egy hirtelen beugrás 
nem tudta pótolni. 

— A háború végén a Nemzeti Szín-
háznál volt darabom. Kicsit javítgat-
tam raj ta , elkéstem a szezont, közben 
jöttek a forradalmak és én abban való 
félelmemben, hogy a kommiinben mu-
tat ják be, gyorsan visszavettem. Később 
fiatal színészek megalakították a Ma-
dáoh-fcársaságot és találtak is egy mecé-
nást, Erényi Béla személyében. Erényi 
csak úgy adott pénzt az if jaknak, ha 
éntőlem megkapják a darabot. Segíteni 
akartam raj tuk, átnyújtottam az újdon-
ságot. Nem restellem bevallani, hogy az 
előadás csaknem botrányba fulladt. 
Élénken tiltakoztam, hogy tovább is 
játsszák a daraboti Ez volt az én má-
sodik színpadi szereplésem. A harmadik 
nemrégen zajlott a Nemzeti Színházban, 
ahol »Hat hónap« című munkámat ját-
szották. 

— Film? 
— Még sohasem volt nekszusom a 

filmmel. Nem írtam film számára és 
nem ajánlottam fel megfilmesíteni 
egyik művemet sem. 

Beszéljünk egy keveset a nagy író 
magánéletéről. Hogyan él? Mit csinál, 
reggeltől estig. 

— Szeretek aludni, — hangzik a val-
lomiás. — Ha nincsen különösebb ese-

16 



Amikor 25 éves újságírói jubileumát ünnepelte 
Kóbor Tamás, Herendy Artúr, dr. .Agai Béla, Chorin Géza, Szomory Emil, Káinoki Izidor, 

Elek Artúr és Aranyi Lipót 

mény, már tíz órakor ágyban vagyok 
és néha délig pihenek. Szeretek medi-
tálni, ilyenkor költöm azokat a műveket, 
amelyek sohasem jelennek meg. Sokat 
olvasok. Szórakozásom a sakk, minden 
délután az Otthon-körbe megyek egy 
két partie sakkra. 

— Kártya? 
— Szenvedélyes pikéjátékos voltam. 

Bakonyi Miksa volt a partnerem. Ami-
kor ő beteg lett, kegyeletből abbahagy-
tam a játékot, mert rosszul esett volna 
neki, ha mással játszom. Aztán elköltö-
zött az élők sorából és én többé nem 
pikézek. 

Ez a rendkívül finom úri lélek, nem 
akar ja az elhunytat megbántani, azzal, 
hogy mással tölti be a helyét. így lett 
Kóbor Tamásból szenvedélyes és kitűnő 
sakkjátékos. 

Az interjút sokszor megszakítják a 
munkatársak, akik valamilyen dologban 
jelentkeznek főszerkesztőjüknél. Kóbor 
Tamás kedvesen fogad mindenkit. Min-
den látogató szeretettel és hódolattal 
tekint fel a mesterre. 

— A hetven esztendő tapasztalatai 
után milyen tanácsot ad kezdő íróknak 
és hírlapíróknak?; — kérdezzük. 

Mosolyogva válaszol: 
— Azt tanácsolnám, kezdje 1890-ben, 

akkor könnyebb volt. Ma sokkal nehe-
zebb. Ha nincs anyagi függetlensége, ne 

menjen erre a pályára. De ennél is pre-
cízebb tanácsom, ne kérjen tanácsot, 
sem tőlem, sem mástól: tegye azt, amit 
a szíve és tehetsége d i k t á l . . . 

STELLA ADORJAN. 

A 70 éves Kóbor Tamás 
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Magyar operaMu látogatása UMmâ Tagorenál 
A dunarparti hotel halljában isme-

rősarcú, elegáns hölgyet pillantunk 
meg1. Pán pillanatnyi fejtörésbe ike-
rül, amíg kiderítjük: Bendiner 
Heddy, az Opera egykori ösztöndí-
jas tagja, Fülöp-Miller René-nek, a 
világhírű utazóriporternek felesége. 

— Indiából érfkeztem, — mondja 
mosolyogva — egy esztendőt töltöt-
tem o t i Tele vagyok friss élmény-
nyel, meglátogattam Gandhit, Ra-
bindranath Tagoret, több maharad-
zsa vendége voltam, résztvettem tig-
risvadászatokon, különös népünnepé-
lyeken és olyan helyeken is megfor-
dultam, ahavá fehér ember évtize-
dek óta .nem tette be a lábát. 

— Hogyan jutott eszébe Indiába 
menni? 

— Bécsben, ahol évekig laktunk 

az urammal, megismerkedtem az 
ottani indus kolónia néhány vezető 
tagjával. Egyikük, egy neves poli-
tikus, akinek Indiában nagy tekin-
télye van, megbetegedett és szana-
tóriumba (került Meglátogattam né-
hányszor, vittem rietki néha virágot 
és édességet. Mikor meggyógyult és 
hazaindult, meghívott, hogy láto-
gassuk meg otthonában. Közben az 
uramat Hollywoodba szerződtették. 
Elhatároztam, ihogy nem megyek 
Amerikáiba, ahol már többször vol-
tam, hanem élek a meghívással és 
meglátogatom indiai barátainkat. 
Mondhatom, nem bántam meg. Több 
könyvre való érdekes anyagot hoz-
tam .magammal. Első látogatásom 
Rabindmnath Tagorenak, az agg 
költőnek szólt, akinél egy felejthe-
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tetlen kedves hetet töltöttem Santi-
niketanban. Ez egyike a legszebb 
helyeknek a világon. Maga Rabin-
dranath Tagore gondoskodott iróla 
megható .figyelemmel, hogy minden 
kényelmem meglegyen. Aggastyán-
kora ellenére friss és ragyogó szel-
lem s bár akkor éppen gyengélke-
dett, maga kalauzolt azon a fan-
tasztikus népünnepen, amelyet az 
egyetemi város körül lakó Szantal-
törzg rendez évenként egyszer. 

— Röviddel azután meghívást kap-
tam Gandhihoz is. A mahatma tit-
kára a whardai állomáson »várt rám 
és indiai nemzeti zászlóval díszített 
autón vitt Sagaon faluba, ahol az 
indus apostol laJkik. Bekerített tel-
ken néhány vályogkunyhó Gandhi 
főhadiszállása. Az egyik kunyhóban 
ő maga lakik. A földre 
kuporodva diktál egy 
leánynak, aki szintén a 
földön fül és jegyez. 
Êlénlken érdeklődött in-
diai utam részletei fe-
lől. Jelenleg az indiai 

.parasztság helyzetének 
megjavítására készít 
elő nagyszabású akciót. 
Rekonstruálni akar ja 
az egyikbiri híres indus 
háziipart és arra tanít-
ja a népet, hogyan le-
het házilag papírt ké-
szíteni, lisztet őrölni, 
cukrot főzni, szövetet 
előállítani. 

— Másik nagy élmé-
nyem: taJlálkozásoan 
Bai Vigh Singh-h.e\, 
a . szent költővel, 
akit úgy tisztelnek, 
hogy halandó em-
ber csaik a lábát érint-
heti meg. Megfordul-
tam Kalkuttában, Bom-
bayben, Madurában, fe-
jedelmek láttak vendé-
gül, vagy vadászatokon 
és ünnepségeken vettem 

részt s az egy év úgy repült el, 
mint valami álom. Visszafelé jövet, 
a hajón értesültem róla, hogy Ra-
bindranath Tagore beteg. Azonnal 
írtam neki és most érkezett meg a 
válasz ide Pestre, a hotelbe. 

Mutatja az angolnyelvű, gépírá-
sos levelet, amelynék magyar fordí-
tása ez: »Kedves Fülöp-Millerné, 
köszönöm a küldött jó kívánságokat. 
Valóban, lassan felépülök. Bár még 
nem érzem magam egészen jól, há-
lás vagyok azért is, hogy elég erős 
vagyok távoli barátok jóindulatú 
figyelmét viszonozni. Igaz híve Ra-
bindranath Tagore.« 

Fülöp-Miller René-né Bendiner 
Heddy egy hétig marad Budapes-
ten. It t rendezi azt a hatalmas anya-
got, amJit Indiából magával hozott. 

//fát rayun' 

October 9, 1957. 

Dear Mrs. Fnlop-mier, 
Thanks for the kind wishes you 

hare sent me. Tes, I am slowly recovering. 
But t h o u I do not feel very strong yet, I 
•a thankful that I am «uffiéiently well to he 
able to return the affectionate thoughts of 
distant friends. 

Tours sincerely, 
f ) 

Ops.) H. Fulop-Miller. 

Rabindranalh Tagore levele 
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Bulla Elms Fejfis Teri VIRÁGOS ÖLTÖZÖK 
Gombaszögi Ella 

nil y Fair című lapnak volt a fő-
szerkesztőbe. Clara Boothe mint film-
írón ő is a legelsők közé tartozik és 
európai fogalmak szerint fantaszti-
kus összegeket keres. Amikor a 
»Women« New-Yorkban nagy sikert 
aratott, azt rebesgették, hogy a di-
vatos hölgyírónak csendes munka-
társa is volt a darab megírásánál. 
Sőt neveket is említettek, elsősor-
ban egy Budapesten is jól ismert és 
divatos színpadi szerzőt, akit sok-
szor láttak megfordulni a hölgy-
író társaságában. Kiderült azon-
ban, hogy ez csak pletyka, Clara 
Boothe egyesegyedül írta a nagy-
sikerű darabot és ugyancsak egye-
dül vágja zsebre a különböző valu-
tájú tantiémeket. 

— Mondjon valamit a magánéleté-
ről! öreg? Fiatal? Csinosf Csúnya? 

— Ahhoz képest, hogy világhírű, 
éppen elég fiatal. »Miss Amerika« 
nem lehetne belőle, de igen jómeg-
jelenésű, érdekes hölgy, akinek a 
társaságban nagy sikerei vannak. 

— Most már a pesti előadásról 
meséljen valamit. Hogyan fér el 
annyi nő egy színházban? 

— Képzelheti, micsoda nyüzsgés 
van a színház öltözőiben, folyosóin 
és társalgójában! A pletyka nem-

INTIM PISTA, hogy ki az a Clara 
Boothe, a Vígszínház különös da-
rabjának szerzőjef 

— Bizony beszédtéma a városban, 
ki az a bátor dáma, aki hölgy tár-
sainak titkait ilyen nyíltan kitere-
geti az egész világban. Mert az 
»Asszonyok« valóban bejárta mind 
az öt földrészt és elsősorban azzal 
keltett figyelmet, hogy egyetlen 
férfiszereplője sincs. 

— Meséljen el mindent a darab 
kulisszái mögül, de először is az 
írónőről kérünk néhány intimi-
tást. 

— Clara Böothe, — vagy ahogy a 
pesti humor az ismert színésznő 
után elnevezte — Bóth Klári igen 
gazdag és előkelő newyorki írónő. 
A férje Henry Luce, három nagy 
lapnak, a Time-nak, a Life-nak és 
a Fortune-nak tulajdonosa. Híres 
régi újságíró, aki valamikor a Va-



Függöny előtt, az » 
Szabó Kató, Vizváry, Fejes, Toln 

csak a színpadon folyik, hanem a 
kulisszák mögött is. Még a leghíre-
sebb sztárok is kettesével öltözköd-
nek, mert különben nem férnének 
el. Sokat beszélnek a hölgyek egy-
más között toalettekről, amit min-
den valószínűség szerint az a divat-
revü váltott ki, ami a darabban fel-
vonul. A színház foglalkozik azzal 

A aszó n y ok«, pre m. ierjén 
y, Lengyel, Gombaszögi, Bulla 

a gondolattal, hogy akárcsak egy 
nagysikerű párizsi revűnél, később, 
ha megunták a pazar toaletteket, új 
ruhákkal cseréli fel a régieket és az 
ötvenedik előadás táján vadonatúj 
divatparádét rendez. 

— Mi történt a premierenf Kap-
tak sok virágot a hölgyek? 

— Minden túlzás nélkül el lehet 

ASSZONYOK "PREMIERJÉN Tolnay Klári * ~ Sulyok Mária 
Vízvári Mariska (Pálházy fotók) 
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Ladomérszky Margit egy klipszet kapott, Szombathelyi Blanka amerikai púderdobozt, Dán Etelka 
fehér rózsát és Lengyel Gizi cukrot és virágot 

(Pálházy fotók) 

— Hát az micsodaf 
— Az ura, a darab rendezője, a fő-

próba és a premier között átnyúj-
tott a feleségének még egy instruk-
ciót, amely a bemutatón hatást kel-
tett. Ezenkívül a kis Tarnay Vei a 
levélben gratulált az édesanyjának. 

— Azt mesélje el, hogy ki nem 
kapott virágot!? 

— Pártos Erzsi, de ő is csak hu-
szonnégy ói*áig. Ugyanis Gomba-
szögi Ellával öltözik együtt és 
Gomba annyi virágot kapott, hogy 
az öltöztetőnő a Pártos Erzsinek 
küldött két csokrot is az ő nagy-
számú ajándékai közé tette. Más-
nap aztán óriási leltározás volt a 
névjegyekben és akkor derült ki, 
hogy Pártos Erzsiről sem feledkez-
tek meg a tisztelők. 

— Még csak azt mondja el a da-
rabtól, hogy valóban igazi vízben 
fürdik Sulyok Mária a színpadon? 

— A leg valódibb langyos, fenyő-
illattal átitatott fürdővízben. Bu-
dapesti színpadon már többször je-
lent meg a fürdőkád. Gaál Francis-
ka a Vígszínházban, Fejes Teri a 
Vígszínházban és a Fővárosi Ope-
rettszínház »Finom kis lakás« cí-
mű bohózatában fürdött a közön-
ség előtt, de akkoriban a nagyérde-
mű publikumot becsapták. Tüllből 
ábrázolták a vizet, amely a nézőtér-
ről valódinak látszott. Az »Asszo-
nyok« házi főpróbáján még Sulyok 

mondani, hogy két kisebb virágüz-
letet be lehetett volna rendezni áz 
ajándékokkal. Az ilyen darabokat 
szeretik a virágkereskedők, nem, pe-
dig »Az Ür katonáu-t, ahol csak 
férfiak szerepelnek. 

— Mesélje el sorjában, hogy mi-
tyen ajándékokat kaptak a höl-
gyek. 

— Bulla Elma rengeteg virágot 
kapott, de legjobban annak a kak-
tusznak örült, amelyet a műszaki 
személyzet küldött. Fejes Teri öltö-
zőjében öt kosár krizantémot olvas-
tunk meg. Vízvári Mariska is sok 
cserepes virágot kapott, Gombaszögi 
Ella krizantémot és cikláment. Tol-
nay Klári virágot kapott az urá-
tól, Sulyok Mária öltözőjét renge-
teg piros rózsa díszítette, Lengyel 
Gizi Gerbeaud-t és virágot kapott, 
a kis Szabó Kató két hétre való 
csokoládét. Ladomérszky Margit 
egy klipszet kapott, Szombathelyi 
Blankának amerikai púderdobozt 
hozott egy rejtélyes küldönc, Már-
kus Margit pedig Olaszországból ka-
pott repülőgépen érkezett orchideát. 
Cigarettát, Gerbeaud-t, parfőmöt és' 
virágot kapott még ölvedy Zsófi, 
Szaplonczay Éva, Szász Lili, Váry 
Gyöngyi, Pillér Vera, Hertay Gizi, 
Eszterházy Ilona, no de igazán nem 
lehet felsorolni az egész hosszú szín-
lapot. Eszményi ajándékot kapott 
Tarnayné Oláh Böske... 
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Mária is tüllben fürdött, de folyton 
beleakadt a tüllhalmazba. Erre az-
tán elhatározták, hogy valóban 
megfürdetik. Elmés szerkezet őrkö-
dik, hogy a vizet langyosan tartsák 
és a művésznő meg ne fázzon, ami-
kor a huzatos színpadon végigmegy, 
az éjféli fürdő után. 

— Mit visel, amikor a kádban ül? 
— Ezt a nézők is nagyon szeret-

nék tudni, mert ennél a jelenetnél, 
különösen az első sorok férfilátoga-
tói, erősen nyújtogatják a nyaku-
kat. Eláruljuk, hogy zöldes-vízszínű 
kombiné van rajta» a vízben renge-
teg hab, úgyhogy tökéletes fürdőző 
nő illúzióját kelti. 

— Űj darabról nem beszél a hé-
ten? 

— A Magyar Színházban most 
már végleges a szereposztása az új 
Békeffi—Stella-vígjátéknak, amely-
nek a címe »Holnap ágyban ma-
rad«.. 

— Mondjon már el valamit a da-
rab tartálmából! 

— A vígjáték feleletet ad egy tré-
fás kérdésre: vájjon mi lesz abból 
a sok gépírókisasszonyból, akiket 
az évek során a színdarabokban fe-
leségül vesznek a vezérigazgatók. 
Egy ilyen »templom egerének« az 
életét mutatja meg a darab, amikor 
már méltóságos asszony lesz belőle. 
Bécsben »Frühlingsfieber« címmel 
fogják játszani a darabot és ez a 
cím sokkal jobban kifejezi a tartal-
mat. A méltóságos asszony ugyanis 
egy szeszélyes tavaszi napon in-
fluenzát kap, kis lázzal az ágyban 
marad és először hároméves házas-
sága alatt ideje van gondolkozni. A 
hőemelkedés alatt máskép látja a 
házasságát, megismeri a saját éle-
tét és ez a kis könnyű tavaszi nátha 
döntő fontosságú lesz a sorsára. 
Törzs Jenő játssza a bankvezért, 
Titkos Ilona az első feleségét, Tu-
ray Ida a második feleségét. 

— Meséljen valami pletykát! 
— Érdekes csomag érkezett egy 

Nefelejts utcai szerény lakásba. Haj-
mássy Ilona küldött útiruhákat 
Konka Manyinak, egykori iskola-
társnőjének és barátnőjének, aki 
hűségesen kitartott mellette a meg-
próbáltatás éveiben. Most kiviszi 
maigához Hollywoodba. 

— Utazási híre nincs a héten? 
— Hazaérkezett Budapestre Kraj-

nik Mária, az egyetlen pesti színész-
nő, aki gyógyszerészi oklevelet szer-

Az idei Miss Európa: a finn Britta Wickströnn 

zett. Detroitban van férjnél, nagy-
szerű körülmények között. Hazajöve-
telének érdekes célja van: beiratko-
zott egy főzőiskolába, hogy elsajá-
títsa a m rí min v kmzhaspecialitásak 
készítését. Ezt viszi ajándékba az 
urának. 

— Mit hallott Heltai Jenő londoni 
próbáirólf 

— A népszerű elnök urat nagy 
óvációval fogadták a St. James-
Színházban. Amikor megtudta Gil-
bert Millertől, hogy »A néma le-
vente« próbáit londoni szokás sze-
rint délután tartják meg, egy kicsit 
sértődötten mondotta: »Itt vagyok 
Angliában és ne mehessek ki az ep-
somi lóversenyre? Vagy a, próbákat 
tegyék délelőttre, vagy a lovak fus-
sanak ebéd előtt!« Miután Miller 
egyik tréfás kívánságot sem tudta 
teljesíteni, revánsképpen átnyújtott 
Heltainak száz darab, repülőgépen 
érkezett valódi Virginiát, úgyhogy a 
világsikerű verses darab szerzője 
Londonban is otthonosan érzi ma-
gát. Kezeiket csókolom. 
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ZLz operaénekes költö 
í r t a : SZITNYAI ZOLTÁN 

Azt mondták, hogy az Andrássy-út 38. 
szám alatti házban egy érdekes költőt 
fogok találni. Nem az vezetett, mintha 
talán ebben az országban díogeneszi 
lámpával kellene) kutatni költői tehetsé-
gek után, hiszen a magyar irodalom-
nak, évszázados hagyományt követve, 
talán még ma is a líra a legerősebb 
oldala. Az Andrássy-úti házban élő »köl-
tőt« nem is annyira felfedezni, mint 
inkább leleplezni kellett. Az illető mái 
régen megbecsült kedvence a magyar 
közönségnek, ünnepelt énekese az Ope-
rának. Laurisin Lajos a neve. 

A napokban egy irodalmi évkönyv lí-
rai verse alatt jelent meg ez a név. 
Kiderült, hogy a zenei művek és a meg-
zenésített versek interpretátora a ma-
gány perceiben, amikor önmagát val-
latja, a lelki átélésnek ehhez a szubtilis 
módjához folyamodik. Ez ugyebár ak-
kor is érdekes, ha a versekből nem csil-
lannának ki ugyanakkor figyelemre-
méltó költői képességek? íme, a költő-
énekes, aki, ha kedve jönne rá, gitárt 
pengetve, akár el is énekelhetné a saját 
verseit. A modern regős. Ebben aí tán 
legnagyobb költőnk is, hiába akarnának 
versenyre kelni vele, hiszen ki dicseked-
hetnék közülük olyan tündöklő ének-
hanggal, mint Laurisin Lajos? 

Ha tollforgató emberrel kerülök 
szembe, egy fokkal mindig nagyobb 
iránta a kíváncsiságom. Semmi sem 
árulóbb egy emberre nézve, mint 
a mondatba foglalt és papír ra 
vetett gondolat. Hát még ha 
lírikus az illető, aki legben-
sőbb érzelmeit vetkőzteti 
mezítelenre ? Laurisin Lajos 

LAURISIN LAJOS HABOM SZEREPÉBEN: 
A »Simona néni«-ben A »Farsangi lakodaloméban A »Bohémélet«-ben 

(Vajda M. Pál fotók) 

verseiben és lényében is a vallásban fel-
oldódó misztikusok mai leszármazottja. 
Leveti magáról a szánpad királyi palást-
ját és verseket ír az otthon nyugalmas 
csöndjében. Mögötte a zongona, előtte 
gazdaig könyvtár, körülötte jó szobrok, 
jó képek és egy üvegvitrinben hangsúly-
talan szerénységgel őrzött művészi em-
lékei a pálya- sikereinek. 

Feladom a tételt: 
— Beszéljünk Laurisinről, a költőről. 
— Fiatal koromban író akartam lenni. 

Rengeteg verset, cikket írtam főként 
teológus éveim alatt. 

Számomra ez is újság és csodálkozva 
nézek rá : 

— Teológus? 
A felelet egy rendkívül érdekes élet 

előzményeihez vezet el. Már a kora if-
júság ís milyen remekül kezdődött ab-
ban a kalocsai kúriában, ahol gyakorta 
fordult meg a kiváló européer és bibo-
ros-érsek Haynald, akinek modern szel-
leme, művészi nagyigényûsége hívta 
életre zeneakadémiánkat, aki esillagvizs. 
gáló intézetet létesített Kalocsán, a ró-
nasági városban, az európai- hírű tudós, 
páter Fényi számára, és akinek gya 
korta vendégül látott barát ja volt Liszt 
és Munkácsy. 

— Papnak készültem — beszél tovább 
Laurisin. — A jászvári premontrei 

rendből absolutus theologus növi-
ciatus után távozva, beiratkoz-

tam a jogi fakultásra. Párhu-
zamosan Rákosi Szidi iskolá-

ját látogattam. Voltam fél-
évig t i tkára az Akadémia 
mecenásának, gróf Vigyn-



zónák. I roga tn i VI. gim-
nazista koToonban kezd-
tem az »Esztergom« cí-
mű lapba. Marczel Mi-
hály szerkesztőmtől, (most 
egyetemi tanár) Kaptam 
első és valóban fényes 
írói tiszteletdíjképpen 6000 
koronáit, amikor a kom-
mün alatt , a lap va-
gyonát a munkatái 'sak kö-
zött osztották szét. E6 
óta, amikor az Operába 
kerültem, többé nem volt 
időm a rendszeres írói te-
vékenységhez. Tizenegy év 
a la t t öt vem szeirepet éne-
keltem és azoknak jórészét 
olasz meg németül is meg-
tanul tam. Osak újabban 
írogatok ismét sűrűbben. 

Elmosolyodik és mint, 
aki bizaimas közlést tesz, 
e lhalkí t ja a hang já t : 

— Elárulom azt is, hogy 
titokban diák vagyok is-
mét. A filozófiai fekultást 
végzem. Minden vágyam, 
hogy m a j d egyszer a doktori diplomá-
val a kezemben, főkönyvtáros lehessek 
valahol. De ezt talán jobb is lesz meg 
niem ínná, mert még félreértik és az 
opera könyvtárosi ál lását a j án l j ák fel. 
Ki tudja , hova kanyarodik az életî Egy 
nagy politikai párt mandátumot akar 
biztosítani számomra, azzal az elgondo. 
lássál, hogy a parlamentben miért ne 
lehetne képviselve egyszer már a színé-
szek társadalma is. Aminthogy egy iL 
lusztris prózai színészt, komoly értesülé. 
seim szerint, főrendnek óhajtanak meg-
tenni 

Mindez érdekes, én azonban főként 
írói kedvtelésének t i tkait akarom kifür-
készni. Miért ír? Miért vaini szüksége 
enre az átélési formára? 

— Mert ebben tudom legjobban kiélni 
magam. Színiházilag m á r nem fűt ik lel-
kemet olyan nagy ambíciók. Otthonülő 
ember vagyok, akinek legfőbb gyönyö-
rűsége az íriás és a könyv. Nemcsak a 
modern í rókat szeretem, hanem — és 
könyves polcaira muta t — hű marad-
tam latin klasszikusaimhoz, főként Ho-
rat iust és Ovidiust fo rga tva azok közül 
Verseim főként vallásosaik, meg a pil-
lana t hangulatából merí tet t impresz. 
sziouista témák. Szeretnék írni egy ta -
nulmányt Haynall d bíborosról, akihez 
gyermekkorom emlékei fűzőnek és úgy 
tervezem, hogy doktori disszertációm 
majd Hegedűs Gyuláról fog szólni, aki. 
nek soha el nem múló hálával tartozom. 
Tizenöt év előtt s a j á t kiadású verses-
könyvem jelent meg »Alkonyi mesék« 
címen. 

Elém teszi a szép kiállítású, bőrbe 
kötött könyvet. Abból való az alábbi 
v e m 

AZ ELETEM 
Az életem: nagybeteg, őszi emlék. 
Amellyel zordon tél elé megyek. . 
Ügy nézem, mint kopott-mintájú kelmét, 
Mit rámhagytak selyemköntös helyett. 

Laurigin — a költő 
(Foto Pálházy) 

Magamra öltém. mint koldus a szűrét, 
S most botorkálok remegve tova... 
Hagyom, hogy szél s ebek cibálják, 

gyűrjék: 
Nem foszlik szerte — jól tudom — soha1 

Bár nyűtt, de köntöst kivel sem cserélek, 
Vihognak rám piszkos, céda cselédek, 
Míg hallgatagon járok sok határt... 

De majd egyszer (Szent Márton püspök 
módra) 

Fele-szűrömmel, hogyha jő elébem, 
Befödöm a didergő halált! ... 

Azitán egy másik, nemrég í r t vers ke-
rült elő, aibból az időből, amikor egy 
művészcsoporttal, vagy harmincani, mű-
vészek, »Isten dalos madarai« elvonultak 
a Manresa szent magányába 

hol nem liheg 
Se zaj, se lárma, idegesség. 
Se hétköznap, se a siket 
Szürkeség ezer apró gondja. 
Hanem hol szent csendjét megoldja 
Egy szebb, egy boldogabb világ. 
Hol nem zeng hiú földi ének, 
De hangján angyali zenének 
Csendülnek szent litániák. 

— Elégedett ember vagyok — va l l j a 
önmagáról (boldogan. — Sok csalódiás is 
ért az, életben, de könnyen is tud tam vi-
gasztalódni. Sokszor eszembe ju to t t és 
irányítot t is Prohászka püspöknek az a 
figyelmeztetése, (a falon légó, dedikált 
arcképre néz) hogy ne irigyeljek soha 
másokat, mert ami azotkban talán! ír így-
lésreméitónak látszik, az bennem nevet-
séges leaime. 

Ez a költő hangja , aki a csöndes ma-
gányt szereti, aki tud feloldódni a vallás 
méflységeiben, aki l a t in klasszikusokat 
olvas és a hír-, meg Ibőven kapott dicső-
ségvágyát is levetve, arról álmodozik 
hogy egyszer ma jd főkönyvtáros lehes-
sen valahol. 





Nem pedig egyedül 
Bolyongani télen 
Zörrenő avarban, 
Kihalt sétatéren. 

II 

VU 

Győrött jártam, a »Három folyó vá-
rosában«, derült enyhe őszben, vasár-
napi napon. 

A régi, a kedves várost találtam, 
ahol a régi foarokkházak között zúg a 
mai élet, de az, öreg vártorony órája 
ma is kétszer üti az órát, emlékezte-
tőül egy századok előtt kivirágosodott 
szerelmi históriára. 

A munka és a szépség városa: Győr. 
É j i a szívemben már rég ú j címert 

adtaim neki: egy dolgos kézben viruló, 
pompás virágot. 

Amikor e sorokat írom: a városháza 
gyönyörű tornyának órája kiragyog és 
világít a sötétkék éjszakába. 

Szimbólum ez: Győr városának idője 
fényiben és világosságba telik! 

Az én győri rigmusom. 
Jó volna mégegyszer 
ügy mint egyszer nyáron 
Megtalálni Győrben 
Az én kis virágom. 

Kovács Pál irodalmi egyesület. Elnök: 
Ley J ózsef 

Élénk és emelkedett irodalmi élet 
van Győr városában. Kitűnő költők él-
nek és működnek itt: dr. Mészáros Vil-
mos, aki az ügyvédség prózai mester-
sége mellett szép verseket ír, azután 
Reményik Andor, aki úgy tudom, Rem-
band néven í r ja szép verseit és dr. An-
gyal Emil vármegyei árvaszéki elnök. 

Idézzünk két strófát Remband egyik 
szép verséből: 
... És jött nyaram. Kaszáltam másnak. 
S a rosta-alj tán még kitart. 
Amíg kitart hanyatló őszöm. 
Aztán — borom tovább nem őrzöm, 
Szomjazza más a szent italt. 

Uram, forrásod 
Volt perc, hogy 
Volt perc, hogy 
Köszönöm! 

mellett ültem, 
ültem részegülten, 

élve üdvözültem — 

Győri írók y művészek 
Az újságíró mindig kész kirántani 

hüvelyéből — cer.uza-fringiáját. íme, 
az izgalmas riport: egy város, ahová 
beesöppentem s ahol művészi életet sej-
tek, ahol írók nevére találok, ahol fej-
lett kul túra van, amelyről érdemes tisz-
telettel és rokonszenvvel megemlékezni. 

Tehát említsük meg őket sorra: 
Kisfaludy Irodalmi Kör. Elnöke: Gá-

los Rezső dr. és Bedy Vince dr., nagy-
prépost. Tiszteletbeli elnök: dr. Kuncz 
Jenő, nyugalmazott alispán. 

Díjkiosztás a győri Klapka György tüzérezred 
Hubertusa után 

(Poto Meixner) 

27 



Rövid i M - Csokonai Vitáz Mihállyal 
Nem alfél© »álom« in terv ja, nem a Lilla-dalok 

nagyszerű költője »ködalak«-}ának idézése. I t t ül 
előttem Csokonai Vitéz Mihály, a költő családjának 
egyik leszármazottja, a »Győri Nőegylet« érdemes 
régi titkára, tehát ia legkompetensebb arra, hogy 
nyilatkozzék Győr városáról és az ottani viszo-
nyokról. 

— Szeret itt lakni Î 
— Ha véletlenül másutt laknék — Győrött sze-

retnék élni. 
— Jobb élet volt i t t azelőtti 
A válasz kurta*. Egy szó: 
— Egyforma! 
(Azt nem mondta meg, jó-e vagy rossz 1 Csak 

ennyit mondott: Egyforma.) 
— Mi az,, amit föl jegyzésre méltónak ítél? 
— A bor jó itt és a hölgyek szépek, 
Sapienti sat! 

Kis tárca 
a gyirh Margitszigetről 

A Bába karjai közt te-
rül el a Kisfaludy-sétány, 
meg a Badó-sétány. 

Ott jártam egyszer egy 
virágos tavaszon. Egy da-
rabomat adták a színkör-
ben, amely itt tea-ült el. 
Jó kis színház volt, sok 
vidám muzsika zendült 
benne. 

It t járok újra . 
Milyen szép kert tá-

madt itt azóta. »Aranylik 
a Cziráky-teret szegélyező 
nyárfasor, lombját veszti 
a Nagyköröndnél a nagy 
plat'án. Tarajosan fodro-
zódik a Bába . . . Messze 
sorra gyúlnak a kedves 
város lámpái.« 

Az öreg színiház helyén 
virágágy, zörgő avar, 
sárga levél. 

Egyszerre valahonnan 
rádió szava csendül. »Egy 
rózsaszál szebben beszél 
— mint a legszerelmesebb 
levél!« 

»János vitéz,« A legna-
gyobb sikere annak az el-
pusztult öreg színháznak, 
amely itt muzsikált va-
lamikor. 

»A sziv elporladhat — 
a dal kiszállott belőle és 
él, örökké!« 

Színház, hangverseny 
Azt mondja a mai győri 

híradás: 
»A győri hangverseny-

szezon, a téli kulturális 
élet az egyik napról a 
másikra teljes gőzzel 
megindult. Bizonyos, hogy 
az idei győri tél nem 
lesz kulturális szempont-
ból eredménytelen. Né-
hány nappal ezelőtt vo-
nultak ki Miskeyék, most 
játszanak Gömöri László 
és erdélyi színészei, vár-
juk Bánkyékat öt hétre 
a kultúrháziba! Sziklayék 
is ellátogatnak hozzánk 
Szegedről három hétre.« 

Győri jeles karmesterek: 
Fodor Kálmán és Halmos 
székesegyházi karnagy. 

Hires kvartett: Hermann 
László, Hermann L'ászló-
né, dr. Jmon Ferenc és 
Hetényi Gyula. 

Hubertus 
Minden évben meg-

rendezi a helyőrség 
tisztikara a »Hubertus« 
lovaglóverisenyi. 

A z idéA külön öt-en 
poijapásan sikerült, több 
hölgy is kitűnt a »Hu-
bertuson« bravúros lo-
vaglásával. 

íme, képet adunk 
rólat 

(Meixner foto) 
Ä győri tüzérezred Hubertus lovaglásán 



A győri korzón 
(Foto Meixner) 

A korzó 
I t t aztán zajlik az étet. 

I t t bizonyosodtunk meg 
felőle, mennyiire igaza 
volt az érdemes nőegy-
leti t i tkár úrnak. Szebb-
nél szebb leányok, asszo-
nyok. A serény újságíród, 
toll sebtében följegyzett 
pár nevet: dr. Szauter 
Imréné, Rostätter János-
né, dr. Schaffet Lászlóné, 
Glück Mihályné, Ke se6 
Évi, Scultéthy Kató, Zo-
gonyi Baba, Bladics Már-
ta. 

Mikor lejegyzem a ne-
veket, ú»y érzem magiam, 
mint amikor régen, lírai 
verset ír tam kedves, szép 
v i r ágokró l . . . 

A győriek 
mond ják : 

— Kevés Város van, ahol 
ilyen, sportélet van! 

A Dunántúli Sportiij-
ság utcai táblája előtt 
olykor szinte életveszélyes 
a tolongás. És fölhangzik 
a diadalittas kiáltás: 

— Győzött az »ETC>«! 
(»ETO« == Egyetértés Tor-

na Egylet.) 
* 

Még a horgászokat is 
úgy hívják i t t : »Sport-
horgászegyesületi tagok.« 
Büszkén mondják, hogy 
Szurmay Sándor is tagjaik 
sorába lépett, évente lejő 
horgászni, nomádéletet él, 
sátorban. 

Ä horgászokról följegyez-
ték, hogy amikor a »hor-
gászegylet« niagy aktivi-
tásban van, a piacon alig 
lehet halat kapni. 

A horgászegylet tag ja i 
mindent megvesznek. 

a f y f o i nők inivi 

A nőegyesületók ímeig-
hatóan szép és ered-
ményes tevékenységet 
fejtenelk ki. Jelszavuk: 
egy: a jótékonyság:. 

A Szent Erzsébet Nő-
egylet nagyérdemű el-
nöknője: Hannay Tó-
dorné. Említsük meg 
mellette özv. Hegyes-
halmi Fischer Kálmán-
iné és Angyal Emilné 
tiszteletreméltó neveit. 
A zsidó nőegylet tbuzgó 
és kitűnő elnöknője 
özv. Kohn Albertné. 

A s z t a l t á r s a s á g o k 
Ez az »alakulat« vala-

mikor nagyon virult 
Győrben. Es virul még 
ma is. A »Fehér hajós« 
délelőtti sörözése ma is 
nagy divat. 

Régi győri urak elmé-
lázva emlegetik a »Búr-
asztal«^ mely még a búr 
háború idejében keletke-
zett. Ma is élő és viruló 
tagja i : Mayer János el-
nök (hetvenhatesztendős — 
Isten éltesse!), Halbritter 
Károly! 

Aztán itt »működött« a 
Lepénd község asztaltár-

saság. Göre Gábor híres 
fa lu ja támadt föl i t t a 
fehér a'brosz körül. Min-
den rendű-rangú »állás« 
volt i t t , Häuser György, 
Kovács József téglagyiár 
ros, inzsellér volt: Erdély 
Ferenc, Kát sa cigány: 
Major János főszámvevő. 
Lapjuk is volt: »Lepéndi 
Hírharang«, szerkesztője 
vala: »Betűvető« Mihály. 
Szerzői tiszteletdíj volt: 
öt Mem fisz cigaretta és 
három ' deci :bor! Neveze-
tes hivatal volt a Lepénd 
társaságiban a Borellen-
őrzők országos elnöke és 
a pincemester. 

Tanító nem volt, mert 
a tagoknak azi volt az 
egyöntetű véleménye, hogy 
Lepénd községben csak 
okos emberek l a k n a k . . .Î 

Epilógus 

Este volt, amikor el-
utaztam Győrből. A kira-
katok világítottak, a korzó 
ragyogott. Egy szép, fej-
lődő, nyugodt és minde-
nekfölött kedves város 
életét figyeltem egy napiig. 
És meg kell ismételnem 
önmagamat: »Nincs szebb, 
amint a friss, üde nyíló 
virág, a tiszta és dolgos 
kézben!« 

Egy győri műkedvelő: Benes 
Dóra, Lukács Pál unokahúga 

(Foto Dobos) 



^Farsangi menetrend 

Mi van az Operabállal? Lesz-e, 
vagy sem: ez a kérdés nemcsak a 
társaság hölgyeit foglalkoztatja, ha-
nem a divatszakmát és a vele kap-
csolatos iparágakat is. Szabónő, ma-
samód, fodrász, szövetkereskedő 
mind belekalkulálta idei számítá-
saiba az Operabált, amely két év-
vel ezelőtt olyan egészséges vérke-
ringést indított meg a divatfronton. 

Sajnos, Operabál nem lesz az idén. 
Pedig a Magyar-Osztrák Szövetség 
és a Magyar Vöröskereszt nagy tár-
gyalásokat (folytatott ebben a tárgy-
ban az Operaház igazgatóságával, 
de senki sem meri vállalni azt a 
huszonháromezer pengős befekte-
tést, amely a nézőtérnek bálterem-
mé váló átalakítása folytán kelet-
kezne. A két év előtti munkálatok 
tudniillik pontosan ekkora összeget 

I P M H É r 

& 

ettek meg. Az Operaház természete-
sen, amely egy ilyen nagyméretű bál 
technikai előkészítését a saját pro-
grammjának veszélyeztetése nélkül 
amúgy sem végezhetné, nem mehet 
bele még anyagi kockázatba is, ma-
radt tehát, mint egyetlen megoldási 
lehetőség, hogy a divatszakma vál-
lalja a rizikót. Ment is szakmai kül-
döttség a minisztériumba, azzal a 
kéréssel, hogy rendezzék meg a bált, 
mert a szabónők garantálják az 
anyagi fedezetet. Amikor azonban 
gyüjtőívet köröztek az érdekelt sza-
lonokban, a szükséges összegnek 
alig huszadrészét jegyezték. így te-
hát az Operabál ügye végleg meg-
feneklett. 

Az Operabál helyett mégis lesz 
egy új, nagy bál a Vigadóban. A 
Magyar-Osztrák Társaság rendezi 
és »Bécsi bál« lesz a neve. A mulat-
ság nagyszabásúnak ígérkezik. Kü-
lönvonatok hozzák a közönséget 
Bécsből és rengeteg attrakciót ter-
veznek hozzá, így aztán a közönség 
is, a divatszakma is kárpótlást kap 
az elmaradt estéért. 

A szezon másik monstre mulat-
sága az Újságíróbál lesz február 
28-án a Vigadóban. Ez a bál volt a 
tavalyi báli szezon legnagyobb ese-
ménye, anyagilag is a legnagyobb 
jövedelemmel járt, az idén tehát fo-
kozott gonddal készülnek rá. Ha 
már e témánál vagyunk, nem sza-
bad elfeledkezni arról sem, hogy a 
bál nemcsak a szórakozást szolgálja, 
hanem a jótékonyságot is. A fő-
iskolai bálok jövedelméből a diák-
jóléti intézményeket támogatják, a 
sportklubok báljai pedig magát az 
aktív sportot. Az idei legnagyobb 
sportbálnak, az Atléta-bálnak tisz-
ta jövedelme például már a követ-
kező olimpiászra kiküldendő atléták 
költségeit fogja fedezni. Az idei 
zezon első előkelő mulatsága a 
o(jászbál lesz. Az összes főiskolai 

ok közül már hagyományosan is 
szokott legjobban sikerülni. Idén 

nkovszky Attila lesz az elnöke, 
i egyúttal társelnöki tisztséget 
It be a Bálközi Blokknál is. 

ogy mi a hivatása ennek a 
~ álközi Blokknak, azt a leg-

A fiatal lány báli ruhája az idei 
szezonban is a pasztel szinü 

taft fitilruha lesz 
Rusztler Ildikó 

(Angelo foto) 



Ujjas, da hosszú táncostaa-toaletté 
Wein Nádin 

híresebb pesti bálrendezőtől Wahlkampf 
Henriktől kérdeztem meg. Szégyen 
ide, szégyen oda, abban az időben, 
amikor én báloztam, híre sem volt 
még ennek az intézménynek. Wahl-
kampf Henrik így magyarázta el a 
dolgot: 

— A blokk a bálok egyeztető iro-
dája. A mai nehéz gazdasági viszo-
nyok között vigyáznunk kell arra, 
hogy két, vagy három nagy bál ter-
minusa egy napra ne essen, mert 
így a publikum megoszlana. A 
blokkban tehát összeül a harminc 
legelőkelőbb bál rendezősége, meg-
állapodnak a dátumokban és vi-
gyáznak arra, hogy ne legyen tor-
lódás. Másrészről a blokk fórum is, 
amely a rendezőket ért sérelmek 
ügyében dönt. Praktikus haszna 
ezenkívül, — ha alapjában kicsi-
ségnek látszik is — hogy az előre 
megállapított dátumok mellett egy-
szerre lehet megrendelni a harminc 
bál hatvanezer meghívóját, ami a 
kisebb rendelésekkel szemben tete-
mes megtakarítást jelent. 

A bálrendezőknek különben is ne-
ház munkájuk lesz az idén. A har-
minc nagy bálon kívül rengeteg 
szakmai és blokkon kivüli bál ké-

szül. A nagy bálok óriási rezsivel 
dolgoznak, így azután a meghí-
vandók kiválasztása nem történhet 
olyan exkluzív alapon, mint, mond-
juk, az előkelő házibáloknál. A nagy 
bálokon tehát neon olyan választé-
kos a publikum, de éppen ezért 
minden társadalmi árnyalat köny-
nyen megtalálja a maga társaságát. 
A Vigadóban rendezendő bálok kö-
zött külsőségekben a legfényesebb 
idén is a Vitézi Bál lesz, az egyet-
len, amelyen a kormányzói pár is 
megjelenik. Sok bál lesz a Gellért-
szálló kupolacsarnokában (például 
a Medikus bál, január 15-én), a 
Hungáriában, az Országos Kaszinó-
ban és Britanniában. Minden rende-
zőség súlyt fektet a magyaros mo-
tívumokra, magyarruhás, magyar 
táncokat bemutató párokra, a terem 
dekorációjára, a táncrendre és ezer 
más apróságra. 

A bál boldog hagyományait újabb 
időben veszedelmesen megtépázta a 
bár. Nagyobb lányok ma nemcsak 
bálokon és házimulatságokon, ha-
nem bárokban is táncolnak. Hogy 
az elsőbálos lányok szintén kapja-
nak némi ízelítőt a bárhangulatból, 
idén a legtöbb bálrendezőség báro-
kat rendez be intim hangulatú, ki-
sebb termekben. I t t jazz és bárvilá-
gítás mellett táncolnak majd a de-
bütáns kislányok, sőt valószínűleg 
a gardírozó mamák is. 

Idén fejdísszel táncolnak majd a bá-
lozó lányok 

Kirchknopf Ily 
(Angelo fotók) 



Annabella a legnagyobb nyélvteheUèg^az európai filmsztárokr kózúlr anyanyelve 
francia, de játszott már német filmben, olaszban és mint emlékezete& Pesten csi-
nált néhány évvel ezelőtt magyar filmet is. Ez év januárjábanszerződött le Anna-
bella első angolnyelvü filmjére (akkor még egy szót sem tudott Shakespeare 
nyelvén) és most bemutatták Londonban és Berlinben ezt a filmet, amelyben 
Annabella az angol nyelvből is jelesen vizsgázik. A film cime: »Hajnalhasadas«, 
ez az első Európában készült végig színes film és Annabella partnere a rég nem 

íMfdt.' TJsmru Fonda.  



Ezek a szemtelen lapok egy szót sem írnak arról, hogy elválunk . . . 
(Esquire) 

A ROSSZ ÜZLET 
Van a pesti lóverseny térnek egy ne-

vezte» f igurája , aki minden pénzét a 
turfon hagyja. Tekintve, hogy gazdag 
családból való, amely a könnyelmű fia-
talember adósságait rendezni szokta, ló-
versenynapokon állandóan rajzanak kö-
rülötte az uzsorások. 

A minap egy úgynevezett »tuti« ver-
seny után, hősünket megállítja egy ba-
rá t ja . 

— Ezt a futamot csak megfogtad! 
— Sajnos, nem. 
— Na, hallod! Ilyen biztos versenyt! 

Száz pengőre százhetvenet kaphattál 
volnál 

— Hagyj békén, nem játszhatom én 
olyan lovat, amelyik száz pengőre száz-
hetvenet fizet. 

— Miért! 
— Mert nekem minden száz pengő 

kétszázba van. 

HOLLYWOODI HAZASPAR 



MESEAUTÓ 

— Óh, anyuka azért megengedte, hogy virágot, 
vagy más apróbb ajándékot elfogadjak . . . 

(Esquire) 

A NAGY SÉF 

— Kernek szak/ács! Minden nap más és más ne-
vet talál ki ugyanannak a levesnek! 

(Ric et Rae) 

V i c c o t i m j u Ù M i 

SZENES ERNö 
ÉS A KISTAXI 

A kövér Szenes a film-
gyárból jövet kistaxiba 
ül. Fölkéretődzik hozzá 
egy fiatal színész, aki 
kint statisztál a gyárban, 
Egyébként este az egyik . 
színházban játszik. Termé-
szetesen Szenes foglalja el 
az ülés háromnegyed ré-
szét. Útközben beszélget-
nek. 

— Milyen házatok volt 
az esteli — kérdi Szenes. 

— Nem ültek ilyen szo-
rosan, mint mi — felelte 
enyhe humorral az i f jú 
színész. 

Beküldte: Kovács Ernő 
Budapest. 

A PAPUCSHŐS 
VÉGRENDELETE 

Meghalt a papucshős. A 
család Összegyűlt a vég-
rendelet felbontásához, 
amely ezekkel a szavak-
kal kezdődött: 

»ELSŐ AKARATOM.« 
Beküldte: Dezső Nóra 

Budapest. 

PRAKTIKUS 
FŐPINCÉR 

A bohém vendég oda-
megy a főpincérhez: 

— Főúr, adjon nekem 
kölcsön egy órára tíz pen-
gőt! 

A főúr nyúl bőrtáskája 
után és így szól: 

— Hol van az óra? 
Beküldte: Farkas István, 

Budapest 

RÖVIDLEJÁRATÚ 
KÖLCSÖN 

A szegény ember találkozik 
egy angyallal, aki a szabad-
ságát tölti a földön. Természe-
tesen kérdésekkel ostromolja. 

_ Mennyi nálatok ezer esz-
tendő? — kérdi a szegény em-
ber. 

— Ezer esztendő nálunk csak 
egy perc. 

— És mennyi nálatok egy 
millió pengő? 

— Egy millió pengő nálunk 
mindössze egy fillér. 

A szegény ember vérszemet 
kap: 

— Ha egy millió pengő nála-
tok ilyen csekélység, akkor 
kérlek szépen, adj kölcsön 
egy fillért! 

— Szívesen, — válaszolja az 
angyal — de várj egy percig! 

Beküldte: Reszler Mária 
Budapest. 



ÁLLATKERTBEN 

— Nagypapa kérem, ez 
miféle állat? 

— Várj csak egy kicsit, 
nem látom jól, majd fel-
teszem a szemüvegemet... 

(Gaaetlno 111.) 

ASSZONYOK 
Az »Asszonyok« című 

darabban huszonhat nő 
játszik és egy férfi sem. 
A társalgó valósággal zsi-
bong felvonásszünetekben 
az asszonyi pletykáktól. 
Az egyik sarokban hallot-
tuk ezt a párbeszédet. 

Az egyik: Ez a Laci 
aranyos fiú. És csak Afro-
diténak hív. 

A másik: Hát tagadha-
tatlan, hogy van benned 
valami a n t i k . . . 

VICINÁLIS 

J — Mondja, mozdony-
vezető úr, nem mehetne 
egy kicsit gyorsabban1 

— Én mehetnék, kérem, 
de nem hagyhatom itt a 
helyemet. 

(Rie et Rae) 

EGY KÉNYSZEREGYESSÉG MARGÓJÁRA 
Egy közelmúlt eset alapján 
Kell, hogy a filmeseket intsem; 
Ne csináljon az futballfilmet, 
Akinek fedezete nincsen. 

KÉP A JÖVÖBÖL 
örökké nem kering majd árván 
A földgolyó, e csöppnyi pont. • • 

Mivel a többi égitesttel 
Bevezetjük a telefont. 

Es józan értelemtől terhes 
Ether hullámot hord a szél. 
A Venus szól majd: »Ott a Föld?« 
S a központ szól: »Marssal beszél/« 

INKOGNITO 
A nyilvánosság ellen szolgál 
Az inkognitó, mint vértezet, 
Már láttam néhány tenoristát, 
Aki hangrejtve érkezett. 

NOMEN EST OMEN? 
Eri-Halász, a szerző mondtá: 
»Kijön, a jó Istennek hála, 
Uj darabom a Kamarában. 
Címe: Egyetlen éjszakára 

A szerző egyik kollégája 
Ugy elfehérült, mint a vászon, 
Egyetlen éjszakára? — szólott 
Ez ellen nincsen kifogásom. 

Kálmán Jenő 

Ê& 



»IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS« VIDÁM ÉLET 
Herczeg Jenő mondja a 

Pódium társalgójában: 
— Hál' Istennek filozó-

fus természet vagyok. Ha 
valami butaságot csinálok, 
én nevetek magamon leg-
jobban. 

— Akkor nagyon vidám 
életed lehet! — feleli rá 
örök színpadi ellenfele, 

— Halló, állatkerti A 
férjem kulcsával egy ma-
jom jött haza. Szívesked-
jenek megnézni, nincf-e 
valamelyik ketrecben egy 
Mr. Brown nevü emberi 

(Saturday Evcminjjj Post) 

TASZILÓ 
HÁZASODIK 

A fiatal Tasziló házas-
ság céljából megismerke-
dik az ugyancsak i f jú 
Mária Pia grófnővel. Most 
először vannak együtt és 
a figyelmes szülők ma-
gukra hagyják a fiatalo-
kat. Egy darabig zavart 
csönd. Egyszerre zongora-
szó üti meg a fülüket. 
Tasziló örül, hogy meg-
találta a témát. 

— Kegyed zongorázik! 
— kérdi. 

— Nem, — feleli Mária 
Piia grófnő — a szomszéd 
szobában zongoráznak. 

— Nem ismerem kérem. Csak annyit mondott, 
hogy 6 autóban is mindig a vezető mellett szeret 
ülni . . . 

(Passing Show) 

— Halló, díágám, az ülés sajnos még tar t . A 
legfontosabb kérdésiben csak hajnal tá jban lesz 
döntés . . . 

(OoJlejfe Humor) 
ÓCEÁNJÁRÓN 



A »KUTYA« SZERKESZTŐ-
SÊGÉBEN 

NAGY ÁRUHÁZ 

— Főszerkesztő úr, Lady Diana of 
Battinghousen ós egy ember beszélni 
óhajtanak önne l . . . 

(Saturday Evening Post) 

— Bocsánatot kérek, hogyan lehet 
visszajutni a játékosztálybal... 

(Parsing Show) 

GONDOLATOLVASÓ 
— Találd ki, mit gondo-

tok1 
— Azt gondolod, hogy 

ha most kölcsönkérnék tő-
led tíz pengőt, azt vála-
szolnád, hogy nincs. 

— Nagy tévedés! 
— Ügyi Akkor adj köl-

csön tíz pengőt, 

HAJÓTÖRÖTTEK 

— Kérem szépen, erre 
visz az ú t Newyorkbaf 

(College Humor) 

RÉGI ISMERŐSÖK 

Babay József, a legbohémebb írók egyike. 
Könnyelmű, vidám kalandjairól köteteket le-
hetne mesélni. Nemrég; a körúton találkozott 
egy kaposvári ismerősevei, akit évek óta nem 
látott. A találkozás viharos örömkitörések kö-
zött zajlott le. Babay sugárzó arccal fordult 
a régi baráthoz: 

— És mondd kórlek, megváltoztam? 
Mire a kaposvári bölcs így válaszolt: 
— Remélem! 

ARISZTID 
Arisztid bemegy a trafikba: 
— Kérek öt kisszakaszt. 
Megkapja az érméket és kotorászni kezd 

a pénztárcájában. Azután megkérdi: 
Tantusszal is fizethetekf 



Ferenc 
(Foto Angelo) 

El nagy magyar 
lestofehefséo 

A magyar piktúra egén ú j csil-
lag tűnt fed: Gáli Ferenc. A (kolozs-
vári születésű székely gtófbé Gál.1 Fe-
rienc imjűvésizi hajlama és tehetség-e 
már fiiiatal koráb/ato megmutatkozott. 
Pap Aurel szatmári festőművész 
vette védőszárnyai alá és adta neki 
az első festőlecikéket. Tehetsége 
azonban csialktoaimar kinőtt ia vidéki 
műterem kereteiből Képzelete, fan^ 
táziája már a klasszikus művészet 
földjén, Itáliában já r és ia miagy 
olasz renaissance mesterek szellemé-
nél tesz látogatást. 

Csakhamar valóraváltja vágyait, 
1931 őszén imiiinden támogatás nélkül, 
csupán tehetségében ibízva, az örök 
városiba, Rámába indul Itt üli első 
igázd másizát a művészettel; itt is-
merkedik meg Michelangelo, Leo-
nardo da Vinci, Rafael és a többi 
nagy olasz mester művészetével és 
fogadja imiagába szellemük igézetét. 

Négy évig tanult és dolgozott Ró-
mában, küzdve a napi megélhetés 
gondjaival. A renaissance niaigy-
mestenelk hatását imiagyar léikén ke-
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resztül megszűrve, itt kezdi kiala-
kítani csodálatos egyéni stílusát és 
szemléletét. Rámában felfigyelnek 
tehetségére és csiaikhamar elnyeri a 
Hunyadi-Aldobrani ösztöndíjat, s 
ez az anyagi támogatás újablb im-
pulzust ad fejlődésének. Most már 
nyugodtabban dolgozhat. Gyakrab-
ban vesz részt különböző kiállításo-
kon, kivételes tehetségét pedig az 
odasz ikrdtilkusoik is elismerik. 

Rövidebb erdélyi séjour után, 
1936 telén Párizsba megy, beiratko-
zik ,az »École National Supérieur 
des Beaux Arts«-ra és itt Davembez 
mester tanítványául szegődik. A 
Párizsban nyeirt ú j impressziók ha-
tása alatt fejlődésének egy ú j stá-
diumához jut. Míg Rómában a re-
naissance, addig Párizsbiam az im-
presszionista miagyimiestecrek befolyá-
sa a J i a t t keresi tovább a forrnia, 
szín és a fény harmóniájának tit-
ka i t Már 1936 őszén Párizsban részt-
vesz egy kollektív kiállításon, 
úimielyet Párizs városa rendez ós itt 
egy »Halott gyermekét sirató anya« 



Gáli Ferenc festménye: »Utcai énekesek« 
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témájú kompozíció jávai elnyeri a 
»Mention honorable«-t. Ettől kezdve 
alig van Párizsban kiállítás, ahol 
egy-két vászonnal ne szerepelne. Ta-
vasszal a »Salon« fogadja el és ál-
lítja ki »Utcai énekesek« című ké-
pét. 

Párizsban a «nagy Impresszionis-
ták nyomaiba szegődik. Aszfaltba 
vágott, sötét tóimisú képei úgy a 
kompozíció, minit ia szín- és fényha-
tás tekintetében már egy kiforrott 
művész alkotásai. 

Csodálatos, hogy Gáli Ferenc imiin-
den modern irányzat csáibító befo-
lyása és küzdelmes életének kísérté-
sei között is távol tudta magát tar-
tani ia hálásabb tönnlegialés oilosó ki-
elégítésétől A kor divatján felül-
emelkedve igazi művészi elmélye-
déssel keresi lazt az örök szépet, 
mely független kcxrtól és művészi 
irányiaaftoktól. 

Róma, Párizs, és Erdély művészi 
körei már felfigyeltek erre az i f jú 
tehetségre. Sajnos, idehaza még is-
meretiem, Kívánatos volna, ha hazafi 
művészi köreink is felfigyelnének 
erre az istenadta fiatal tehetségbe, 
akiéhez hasonlót Munkácsy óta 
talán nem igen termelt ki a ma-
gyar Géniusz. Félő, ha magyar ke-
zek nem nyúlnak hóna alá és nem 
igyekeznek őt Magyarországhoz 
kötni, akkor ez a tehetség a ma-
gyar művészet számára el fog vesz-
ni. Kívánatos volna tehát, ha rész-
ben képeinek kiállításával megis-
mertetnék művészetét a magyar 
közönséggel, másrészt pedig megfe-
lelő életlehetőségek és műterem biz-
tosításával elősegítenék Magyaror-
szágon való letelepedését, hogy a 
magyar föld és levegő inspiráló és 
termékenyítő hatása alatt folytat-
hassa művészi hivatását. 

B I L L É D I 



Taxik 
Kitűnő kocsik. Tiszták, kényelmesek, 

hibátlanok, jobbak, mint a mi taxijaink. 
A tarifa olcsóbb, mint nálunk. 

Hotelek 
A botelek mind zsúfolva. Az egész vi-

lág turistái sietnek, hogy még láthas-
sák a világkiállítást. Párizsban vannak 
jó hotelek, de vannak rosszak is. Én az 
egyik budapesti utazási iroda a jánlatára 
nem jó helyre jutottam. Piszxos volt, 
egyáltalán nem lakályos, a fürdőszoba 
primitiv, nem volt soha melegvíz. A 
szálloda zsúfolva volt németekkel. Más-
nap elköltöztem s mikor fizettem, a leg-
nagyobb meglepetésemre a Budapesten 
megállapított személyenkénti 55 frank 
helyett 75 frankot fizettettek velem. Kis 
üzlet! Vértes Marcell protekciójával a 
Champs Elysées környékén finom kis 
hotelbe kerültem, ahol borravalóval 
együtt két szobáért 190 frankot fizettem. 
I t t már rend volt. 

Világkiállítás 
Nem kell felmenni az Eiffel-toronyba, 

a Trocadéro előtti íbejárat erkélyéről1 

pompásan lehet áttekinteni a világkiál-
lítás egész területét. Az első impresszió 
felejthetetlen. A tudomány ós az emberi 
munka dicsősége ez a kiállítás. I t t a 
nemzetek pavillonjai békésen megférnek 
egymással. Valamennyi között hatalma-
san kimagaslik az oroszok pavillouja, 
amelynek tetején óriási méretű ember-
pár díszlik. De hamis a reklám, mert a 
pavillon belsejében nines más, mint pro-
paganda. A magyar pavillon szerény, 
de kedves, egyszerű, nem nagyképű, 

őszinte. Rengetegen keresik fel a né-
met pavillont. 

A látogatók legtöbbje német, minde-
nütt német szót hallani. Naponta ezrek 
érkeznek és távoznak. Mind német. 
Nagy sikere van a Pavillon de l'Ele-
ganoe-nak, valamint a tudományok pa-
villon jának, ahol a fizika, kémia és bio-
lógia csodái láthatók. A világ minden 
részéből Párizsba érkező tudósokat itt 
egy magyar fiatalember: Kertész Ferenc 
vegyészmérnök-jelölt kalauzolja, aki hét 
nyelven beszél tökéletesen. 

Az angol étteremben lunchölünk, ahol 
a koszt kifogástalan, csak a gyümölcs-
saláta ellen van kifogásunk, nincs 
benne ananász — pedig mennyivel ol-
csóbb, mint nálunk — és nincs leöntve 
likőrrel sem. Az olasz étteremben is jó 
a koszt, i t t az a szenzáció, hogy a 
konyha az üvegablakon keresztül lát-
ható. Szombat este Horchernél, a német 
étteremben lehetett helyet kapni. A ki-
állítási éttermek közül legjobban Hor-
chernek megy. Utána legjobban kedvel-
tek az olasz és a román éttermek, de 
nagyon szeretik Korányi magyar étter-
mét is, amely olcsóbb, mint az olasz, 
német vagy román. Korányi büszkén 
mutat ja vendégkönyvét. Valóban a világ 
leghíresebb emberei megfordultak nála. 

Tűzijáték 
Pazar a tűzijáték a Szajna két olda-

lán. A végén ezer és ezer léggömböt bo-
csátanak fel, a mikrofonból kórusok és 
híres francia énekesek dícsőítik a pá-
rizsi éjszakát. Este 11 órakor a tűzijá-
téknak vége. A párizsi polgárok álmo-
sak, mennek szépen csendben haza. Az 
idegenek sohasem álmosak. 

yóúyi ÍMUL 
J K U : S a l j á n tfilmti 



Tabarln 
Ez Párizsban az, ami Budapesten az 

Arizona, azzal a különbséggel, hogy a 
helyiség inkább lovardahoz hasonlít, 
mint lokálhoz. A belépődíj 25 frank, aki 
asztalt rezervál, annak, pezsgőt kell ren• 
delni. A legolcsóbb pezsgő 120 frank. 
Pokoli zűrzavar! Aki nem rendelt előre 
asztalt, annak állni kell, azt lökdösik 
jobbra-balra hihetetlen izgalmak között. 
1400 ember helyezkedett el. A ruhatár-
ban életveszélyes tolongás. Olyan kicsi, 
mintha a helyiség befogadóképessége 
csak 200 személy lenne. Derűre-borura 
adják el a jegyeket, anélkül, hogy he-
lyet biztosítanának. Emiatt sok a ve-
szekedés. A pincérek átlagban — szinte 
hihetetlen — napi 500 frankot keresnek. 
Bijou asszony a mellékhelyiségek bérle-
téért évi 12.000 frankot fizet. 

Előadás előtt a publikum táncol a par-
ketten. A párizsi zenekar a sok németre 
való tekintettel, valcert játszik. Az első 
rész után hosszú szünet. Akkor ú j r a a 
közönség táncol. A publikum legna-
gyobbrésze azonban előadást akar látni, 
tapsol, fütyül, pisszeg olyan tomboló 
erővel, hogy a zenekar hangjá t nem le-
het hallani, pedig elég erős a zenekar. 
A helyiség hangulata és nívója egészen 
Zöld Vadász-szerű, de az előadás első-
rangú. Ezt csak Párizs tudja nyújtani . 
A Tabarin egy esti bevétele hetven*— 
százezer f rank. Fellép a revüben egy 
magyar art is tapár is: Bood & Bood 
(Bodó), igen nagy sikerük van. Váloga-
tott gyönyörű görlök egyik csoportja az 
előadás után nagy démon, de vannak 
olyanok is, akik egész polgárias érte-
lemben vett, erkölcsi életet élnek. Az 
egyik görl például, akinek napi 50 frank 
a fizetése, Neuilly-ből este 11 órakor bi-
ciklin érkezik a Tabarinba, éjjel 2 óra 
után pedig biciklin megy vissza szülei 
kis vidéki házába. 

Bároft 
A legdivatosabb bárok: a Bagatell 

(a régi Perroquet) és a Casanova. Az 
utóbbiban cimbalom is van a zenekar-
ban, s a magyar muzsika dominál. I t t 
is föllép két magyar artístalány. A né-
gerlokálok egyike-másika jól megy. A 
Casanovában a legolcsóbb pezsgő 280 
frank, a néger bárokban 150 frank. A 
pincérek az ötöst csodálatos módon ki-
lencesnek í r ják, úgyhogy a számla nem 
150, hanem 190 frankot mutat. Ha az 
ember reklamál, úgy azt a választ 
kapja, hogy a kilences nem kilences, 
hanem ötös. 

RevOszínházah 
Ugyanaz a helyzet, mint 15 évvel ez-

előtt. Még most is Chevalier, Mistin-
guette és Josefine Baker a sztárok. Lu-
cienne Boyer-en kívül ú j csillag nincs. 
Boyer, a Theatre Marigny-ben lép fel 
egy operettben. Az operett gyenge és 
szegényes és nincs sikere. Boyernek, aki 
olyan rendkívülit nyúj t a francia san-
zonok előadásával, nem lett volna sza-
bad vállalni az operettszerepet. De hát 
Boyer marseillesi születésű s őt első-

sorban a gázsi érdekli, nem a siker. 
Chevaliernok napi 14.000 f rank a fizetése 
és a bevétel után bizonyos részesedés. 
Szakértők becslése szerint a filmmel 
együtt egymillió frankot keres havonta. 
Nagy a sikere az elpusztíthatatlan Mis-
tinguette-nek is, s a párizsiak ezt azzal 
magyarázzák, hogy egyrészt anatómiai 
csoda, másrészt a világkiállítás látogatói 
úgy gondolkodnak, hogy mégegyszer, 
utoljára látni akarják. 

Vértes 
Vasárnap délután Vértes Marcelléknál 

voltam uzsonnán, ahol egész kis magyar 
kolónia volt. Kosáry Emmi, Kelen, 
Gyöngy Pali, Dezső és a Bood-artísta-
pár. Mindannyian csodálattal beszéltünk 
Párizsról, de végül abban állapodtunk 
meg, hogy mégis csak Pest a világ leg-
kedvesebb városa. 

il 



A Kék róka három változatban 
Pénteken este kerül színre 125-ödször 

a »Kék róka«. 1917-ben 75-ször játszot-
ták a Vígszínházban, 1926-ban 25-ször a 
Nemzetiben és péntek este 25-ödször a 
Kamara Színházban. í gy a Kamara 
Színház péntek esti előadásán a »Kék 
róka« 125-ös jubileumát ünnepli. 

* 

A Vígszínházban Varsányi Irén alakí-
totta a főszerepet, egy este beugráskép-
pen Berky Lili is játszotta, a Nemzeti-
ben Cs. Aczél Ilona volt Cecil, most 
Bajor Gizi viszi sikerre táblás házak 
előtt. 

* 

»Annyira, nem fogok elszegényedni, 
hogy csincsilldt viseljek« — mondta 
Cecil 1917-ben. 

A mai Cecil így beszél: 
»Annyira nem fogok elszegényedni, 

hogy nyulat viseljek.« 
(Akkor a kék róka volt a legdrágább 

szőrme.) 
* 

A Nemzeti-Kamara Szinház november 
végén ünnepli az ú j Kék róka 50-ik elő-
adását, amelyen a szereplők ajándékot 
kapnak. 

* 

Bajor Gizi négy ruhája és híres kék 
rókája háromezer pengőbe került. 

* 

A nagy siker miatt négyszer kellett 
elhalasztani a Villámfény premierjét 
»bizonytalan időre«, 

* 

A címszereplő kék rókát Varsányi 
Irén boának, Cs. Aczél Ilona stólának, 

Bajor Gizi ós Kiss Ferenc koccintanak a si* 
kerre 

Bajor Gizi pedig kabátra dolgozva vi-
seli. 

# 

Herczeg Ferenc azért nem vehet részt 
a százhuszonötös jubileumon, mert Ber-
linbe utazott, ahol szintén most repri-
z e d a Kék rókát. 

Az első felvonásban tizenkét nyíltszíni 
taps van és tíz függöaiy, a másodikban 
tizenöt nyíltszíni taps és négy vasfüg-
göny. A harmadik után helyén marad 
a közönség és nem távozik addig, amíg 
a szereplők ú j ra és újra meg nem je-
lennek a függöny elótt. (I. b.) 

Rajnay Gábor ós Jávor Pál virággal kedveskednek »Cecll«-nek 
(Pálházy fotók) 



H í r e k 
az O p e r a h á z b ó l 

Az Operaház is kiveszi ré-
szét az idei Dohnányl ünnapel-
tetésből, a negyvenéves zenei 
múltját ttnnaplö Dohnányi Ernő 
legnépszerűbb daljátékát, »A 
Vajda Tornyá«-t mutatja ba 
eseményszámba menő új dísz-
letekkel te szereposztással. 

« 
Palló Imre az elmúlt szezon-

ban több héten át a római 
Teatro Reale vendége volt. 
Kóma előkelő Operaszínháza 
idén is magtette ajánlatát, ez« 
úttal három hónapra szólt a 
meghívás. December-januárban 
Korngold nagyhatású operájá-
nak a »Holt város«-na.k elő-
adássorozatain kellett volna a 
főszerepet énekelnie, március-
ban pedig a tavaly nagysiker-
rel alakított rabbinusát a 
Dybuknak. Palló ugyan fel-
lép a Dybukban, a Holt Vá-
rosbeli szerepléséről azon-
ban lemondott, mert ugyan-
akkor itt Budapesten vesz 
részt a Dobrowen által rende-
zett és vezényelt »Igor herceg« 
előkészületein és bemutatóján. 

* 

Uj Szilágyi Erzsébetje lesz a 
legközelebbi Hunyady László 
előadásnak. Walter Rózsi énekli 
a szerepet. 

* 

Vj intézkedéssel lepte meg 
az Operaház igazgatósága a 
művészek feleségeit. Előadás 
alatt nem engedi őket az öltö-
zőkben tartózkodó férjekhez. 
Most kint didereghetnek a né-
zőtéren, s csak gratulálni me-
hetnek be a férjükhöz, az elő-
adás végén. 

Virovai Róbert, a bécsi nem-
zetközi hegedűművészek ver-
senyén a magyar hegedű-
építés művészetének is újabb 
világsikert szerzett. A díjnyer-
tes, Tóth János világhírű he-
gedűépítő által készített hege-
dűvel a zsűri egyhangú ítélete 
alapján nyerte el az első dí-
jat. A versenyen 28 állam 80 
művészével és 41 zsűritaggal 

volt képviselve 

SZÍNHÁZI ÉLET TÖRVÉNYSZÉK 
VÁDLOTT: J&QHUCUJDLt& 
CSAK A TISZTA IGAZAT VALLJA! 

Estéről estére táblás házakkal játsszák a Delilát. Álig 
lehet jegyet kapni a darabhoz. Ezért került a Színházi Elet 
törvényszéke elé a címszereplő Darvas Lili. Megkezdődik a 
tárgyalás: 

Neve: Darvas Lili. 
Álljon nyugodtan a törvényszék előtti Mért olyan 

izgatottKérem én még nem voltam soha vádlott. 
Nincs ebben a műfa jban gyakorlatom. Engem még 
soha sem hal lgat tak ki. Tanú sem voltam még ez* 
ideig. 

Ismeri a vádat? Nyilatkozzék hát, meddig akarja 
még játszani a Delilát? Ameddig megy; ameddig 
csak szusz van benne. Minél tovább. 

Hogyan él Pestent Mivel tölti a szabad idejétí 
Kint lakom a Szigeten, csak ha nagyon muszáj, 
akkor jövök be a városba. Pi l lanatnyi lag a legna. 
gyobb szenvedélyem a lovaglás. Mindennap bejárok 
a lovardába. Ezenkívül privátéletemet élem. E z a l a t t 
a családi látogatásokat kell érteni és azt, hogy néha 
elmegyek kollégákkal vacsorázni. 

Hová jár a legszívesebben? Legszívesebben ott-
hon vagyok a Szigeten. 

Mi a kedvenc ételef A tészta. A főtt tésztákat 
szeretem meg a pitéket. 

A »Delilábam is esznek. Hogy izlik a színpadi 
leve sí Vasárnap délután amikor az ember már meg-
ebédelt, feketézett, nagyon keserves dolog levest 
enni. Este viszont nagyon jólesik. Kitűnő levest 
tálalnak, kár, hogy kevés idő ju t az evésre. 

Whiskyt is iszik a színpadon? Elárulom, hogy 
whisky helyett langyos teát iszom. Szódavízzel! Há t 
bizony ennél jobbat is i t tam már. De nem szeretek 
színpadon alkoholt inni — nem nagyon bírom. 

Vasárnaponként két előadás között együtt uzson-
náznak az Összes szereplők és mindig más a házi-
gazda. Kinek az uzsonnája volt a legjobbf Minden 
héten nagyon jó volt az uzsonna, jól mula t tunk és 
eltelt vele az idő a két előadás között. Mégis örülök, 
hogy ez a rendszer megszűnt, mert rengeteget kel-
lett ennem. A házigazdák valósággal betegre etettek. 

Milyen öröm érte -a »Delila» előadása,\i alatti Az, 
hogy nagy sikere van a darabnak és sokáig Pesten 
lehetek, ahol remekül érzem magam. 

Mi a kabalája? Egy pár cipő, amit a harmadik 
felvonásban hordok. Ez a kabalacipőm. Tizenegy 
évvel ezelőtt Berlinben készítette egy Jörgens nevű 
svéd suszter. A »Viktóriádban nagy, sikert hozott a 
cipő. Azóta már többször talpalták. 

Mit csinál a felvonások alatt, ha nincs a szín-
padon? Egy nagy sálat horgolok, ami sohse lesz 
készen, mert kevés időm van hozzá. 

Mit szólt a »Delila« kritikáihozl Az én legfőbb 
kritikusom a mamám, fSTagyon féltem, hogy nem 
fogok neki tetszeni, mert a próbák alat t úgy érez-
tem, hogy az én szerepem nem túl hálás. Ezt előre 
el is mondtam a mamának, nehogy nagyon csalód-
jon. A főpróbán aztán mind a ket ten rettenetesen 
drukkoltunk, de a második felvonás u tán bejöt t az 
öltözőbe és rém boldog voltam, mert tetszettem neki. 
Viszont összeszidott, hogy miért bolondítom el őt 
és kijelentette, hogy én nem értek szerepek meg-
ítéléséhez. 

Hitelesítse vallomását aláírásával! Tessék! 



AMI AZ ELSŐ FELVONÁS 
ELŐTT TÖRTÉNT : 

Egyetlen éjszakára 
IRTA: ÊRI-HALÂSZ IMRE 

Hirtelen jöt t a v ihar . A 
ha jó utasai sietve menekül-
tek a fedélzetről. A többiek 
között egy fedtünő szépségű 
f ia ta l hölgy is. Egy ú jabb 
hullámzástól a f i a t a l hölgy 
úgy megingott a lábán, hogy 
csaknem elesett. Ügy tudta 
eat csak elkerülni, hogy az 
utolsó p i l lanatban megka-
paszkodott a fiatalemberbe, 
aki véletlenül mellette volt. 
A f ia talember sem vesztette 
el a lélekjelenlétét: jó erősen 
magához ölelte a hölgyet, 
hogy az eleséstől megóvja. 

í g y dobta a vihar , a hul-
lámzó tenger, a sors Paulet-
tet egy ismeretlen fiatalem-
ber kar ja iba . 

Délutánra elállt a vihar. 
Este pedig Paulet te és Péter 
már együtt nézik a fedélzet-
ről a tengert , az eget, a csil-
lagokat, amelyek úgy tükrö-
ződnek a vizén, hogy a mesz-
szeségben már nem is l á t j a a 
szem: melyik az ég, melyik 
a tenger. A hangulatos esté-
ben Péter szép szavakkal kö-
zeledik Paulettehez. Nem tit-
kolja el azonban előtte, hogy 
másnap reggel, mikor a ha jó 
Marseillebe érkezik, örökre 
el kell válniok. Ezt az egyet-
len éjszakát kéri tőle. Pau-
lette ha l lga t j a és valahogy 
nincs is úgy fedhálborodva, 
mint ahogy i l l e n e . . . A da rab 

Segovia, a világ első 
gitárművész» a gitár 
*Casals«-a nyolc év 
után l«mét ellátogat 
Budapestre. November 
82-i hangversenyén a 
saját átlratú Baoh 
Chaconme zenei szen-
záció lesz (Koncert 

rendezés) 

Az »Egyetlen éjszakára« próbáján: Hajmássy Miklós, Bár-
sony Erzsi, Lázár Mária, Vaszary Piri, Biliesy 

A Magyar Színházban Békeifi—Stella új vígjátékát próbálják: 
Törzs Miklós, Turay Ida, Törzs Jenő, Boros és Kovács Tarus 

Milstein zenekari hegedflestjét november 12-én 
a Városi Színházban a Filharmóniával Seherchen 
vezényli. Műsoron Brahms, Goldmark és Bach 

versenyek (Koncert rendezés) 

Sylvia Shafts lendoni 
hangveraenyiéinekesnö 
azúttal elhö Ízben jön 
Budapestre. November 
18-1 ária- ée dalestjén 
változatos műsort éne-
kel (Koncert rendezés) 



HANGOS HETI HÍRADÓ • SZERKESZTI: KUTHY GYÖRGY 

Dorothy Lamour a hollywoodi titkos házasságok rekordere. Most derült csak kl, 
hogy két évvel ezelőtt örök hűséget esküdött Herble Kay-nek, a népszerű amerikai 
karmesternek. Dorothy először énekleckéket vett Herbie-től, aki a tizedik lecke 

után feleségül vette. 
(Foto Paramount) 

MC 



Ő' IPusziai szél, 
és equ szélhámos naplója... 

írta: KÁLMÁN JENŐ 
A magyar filmek iránt való köteles 

gyengédség teljes mellőzésével közlöm, 
hogy örömteljes találkozásom volt egy 
kilencvenkilenc százalékos teljesítmény-
nyel, Hunyady Sándor »Pusztai szél« 
című darabjának filmváltozatával, ame-
lyet Indig Ottó hangszerelt filmre. 

Sajnálom, hogy a rendelkezésre álló 
hely szűk volta miatt nem írhatok ta-
nulmányt a Hunyady—Indig-filmről és 
csak néhány megjegyzésre kell szorítkoz-
nom. őszinte elragadtatásomnak éppen 
azzal szeretnék súlyt adni, hogy bizo-
nyos, kisebb hibákat sem hallgatok el, 
amelyek éppen a téma gazdag lehetősé-
geiből fakadnak. Három monumentális 
figura lélegzetelállító harca ez a darab: 
a véreskezű, de szegényeket pártoló 
betyáré (Kiss Ferenc), a szép, pusztai 
csárdásnéé (Lázár Mária) és a szerelmes 
pandúré (Jávor Pál). Kétségtelenül a 
szerep tette, hogy ez a három szereplő 
életévek legragyogóbb film-alakításával 
ajándékozott men bennünket. Kiss Fe-

renc, a puszták királya igazi, ázsiai 
nagyúr, aki az erő jogán tartja rette-
gésben a vármegyét és hatalmában a 
szép csaplárosnét. Széltől tépázott, szá-
zados cserfára emlékeztet, amelyet csak 
magasabb természeti erők sújthatnak 
halálra. Dicsőségben éppoly megragadó, 
mint lealázott szerelmében és gőgös el-
múlásában. Van egy jelenete ... nem ... 
sok jelenete van, amit sohasem fogunk 
felejteni. Lázár Mária szépsége külön 
dicsér et számba megy: az a nótaihletö 
tündér, akiről száz és száz népdal kering. 
És ahogy a szerelem és zsiványbecsület 
harcában hajladozik, ahogy hízeleg, s.r, 
reszket, hazudik, csapdát állít és felma-
gasodik szerelmében, ez több mint játék: 
ez élet. Jávor rohamléptekben emelkedik 
oda, ahol a színészi teljesítmény .elfeled-
teti, hogy hivatalos amorózóval állunk 
szemben, óriási momentuma az a jele-
net, amikor pandúrból betyárrá válik. 
Itt rendező és operatör is remekelt. 

Sok szép részletre és teljesítményre 
kellene még felhívnom a figyelmet (a 
mvgyebál a színes palotással, Vágó néni 
tündéri alakítása, mint a csaplárosné 
duennáju, a statárium, a három gazdag 
paraszt jelenete stb ), de megígértem, 
hogy bírálni is fogok. Hiba szerintem, 
hogy a rendező túlontúl exponálja az 
egyénileg különben elragadó betyártár-
saságot. Kiss Feri, a főbetyár, szinte 
mindig ebben a kedélyes statisztériában 
jelenik meg és nem egy halálosan nagy 
helyzet izgalma oldódik föl Rózsahegyi 
tokaji édességü és Mály Oerő medvebocs-
humorában. Konszolidált betyárhivatal-
nokok ők a fogfájós Oózonnal és a fél' 
szemű Makláryval epyütt, akik a véres 
mesterség egyhangúságát több kedély-
lyel, mint hivatottsággal végzik. Nem 
szerencsés a betyárszállás műteremízü 
víkend-miliője, ezzel szemben szívfájdí-
tón n szép a puszta képe, megragadó és 
hangulatos a muzsika, a sikernek egyik 
fontos tényezője (Polgár Tibor zenéje). 
Erény a dialógok nemes és tiszta ma-
gyarsága, ebből a szempontból akár tan-
könyvnek szolgálhatna a darab majdani 
szerzők számára. A Pusztai szél Gál 
Ernő produkciója, Székely István rende-
zése. Köszönjük meg nékik a derék mun-

* 

Kedves ismerősünk »Viki«, akit még 
korából volt szerencsénk meg-
snájdig kiállásáért, jókedvéért 

aki úgy viháncol, mint a 
napfóny és olyan édes is: Bársony Ró-

zsinak h i v j á k . . . 
(Kino film — Hajnal foto) 



Donáth Agnes, Gábor Magda, Szepes Lia, Kun Magda ós Biró Évn a »Mai lányok« egyik 
jelenetében 

(Budapest Film — Faludi foto) 
ég más kitűnő erényeiért, szintén nem 
volt hajlandó tovább porosodni a, Ma-
gyar Színház könyvtárában. Színpadi 
müvek számára Gábriel arkangyal trom-
bitáját filmrendezők kezelik. Bónyi 
Adorján Vikijét tehát új életre trombi-
tálták, amiben a következő személyek 
segédkeztek: Keleti Márton, a rendező, 
Nóti Károly, a filmkönyvíró, Ábrahám 
Pál, a zeneszerző és Gál Ernő, a produ-
cer. 

A poraiból megélemedett Viki személy 
szerint némi változáson ment keresztül. 
Színpadi korában vörösbe játszó, barna 
haja volt, most olyan szőke, hogy szinte 
világit. Ezt a szőkeséget, aki úgy vihári-
col, mint a tavaszi napfény és olyan 
édes is, Bársony Rózsinak hívják. Ő ga-
balyitja a 48 és a 67 bősz harcosai, 
Csortos és Petheő körül azt a bolond, 
cigányzenés, pisztolydurrogásos históriát, 
amely végül két idős politikus megbéké-
léséhez és két fiatal lélek boldogságához 
vezet. Ha valaha kifogásoltuk a cigány-
zenés dáridókat, mint a magyar hangos-
filmek elmaradhatatlan kellékét, el kelt 
ismernünk, hogy ezúttal a cigány tény-
leg belejátszik a történetbe. Ügy odatar-
tozik, mint a huszárnadrágra a vitéz-
kötés. A darabnak jó, békebeli, megye-
székvárosi levegője van, sok jól meg-
figyelt figurával. A főszereplők közül 
Csortos öregségében is mokány magyar 
alakja jnagasodik ki, Berky Lili őszi 
pasztellszínekben tartott nagyasszonya 
mellett. Petheő Attila, mint főispán, fin 

kell, kérlelhetetlen kemény eszköze a kor-
mánynak, ha kell, sima és tehetséges 
diplomata. Jávor, a snájdig főispánfi is-
mét dicséretes mértékletességgel viseli 
cukrozott szerepkörének handicapjét. 
Nem kis dolog ilyen túlsúly alatt jó szí-
nésznek lenni. Kiss Manyi végre magá-
hoz méltó szerepet kapott: ragyogó ka-
rikatúrát csinál a vidéki szubrett alak-
jából. Kabos nagyon emberi figurájának 
csak hasznára válik, hogy szerepét nem 
méretezték túl. Külön fejezet: Rózsa-
hegyi. Egyéniségének bája a filmszalag 
minden méterét bearanyozza-. Ha volna 
halálos ellensége, — amit bajosan tudok 
elképzelni — az is megszeretné. És még 
egyszer Keleti, a rendező: ezzel a film-
mel megerősítette a »TorockóU által 
szerzett reputációját. 

* 
Sacha Guitry filmje, »Egy szélhámos 

naplója«, érdekes kísérlet. Ha ebben az 
irányban halad, egy-két éven belül fel 
fogja találni a némafilmet. Vannak bri-
liáns ötletei, — néha persze kölcsönben 
is — amelyek minden humoristának be-
csületére válnának, de a koszt nem táp-
láló és a tálalás formája nem, szerencsés: 
népkonyhán aligha lehet sikere a fran-
cia konyha könnyű remekeinek. Abból a 
párezer emberből, akik a francia író-
színész-rendező főztjét élvezni fogják, 
kétszázegynéhány an már a díszbemuta-
tón látták a filmet. 

4? 



. . . A sacraiûento-i 
cégibíróságon bejegyez-
ték a Stan Laurel Cotr-
po,ration-t, amelyet a 
híres sovány íkomikus 
alapított saját szemé-
lyének és tehetségének 
leggazdaságosabb ki-
használására. Stan cím-
zése ezakután: Vezér-
igazgató ú r ! . . . Sarah 
Bernhardt élettörténete 
is filmre Joerül. Louis 
Verneuű írt forgató-
könyvet a nagy fran-
cia, tragikáról... Fejős 
Pál magyar filmren-
dező már több éve a 
svéd filmipar legfőbb 
irányítója. Most ú j ex-
pedíciós filmet fejezett 
be Indiában és két ha-
talmas, látványosság-
számé a menő alligátort 
vitt ajándékba a stock-
holmi állatkertnetk... 
Conrad Veidt legköze-
lebbi filmje orosz-len-
gyel kémtörténet. Veidt 
partnernője Karen Mor-
ley lesz, aki férjével, 
Vidor Károly filmren-
dezővel nyáron Pesten 
is járt... Még egy élet-
rajzfilm: Frederic Au-
guste Bart holdi szob-
rászművészről ké-
szül. Bartholdi vi-
lághírű alkotása 
a newyorki »Sza-
badság-szobor« . . . 

Nagy siker Lon-
donban Paul Ro-
beson, a »néger 
Saljapim új film-
je: »King's Sala-
mon Mines«. Az 
új Robeson-filmet 
— mint londoni 
szaklapban olvas-
suk — Magyaror-
szág számára is 
lekötötték már... 

Hollywoodban még tart 
a strandszezón. Flo-
rence Rice (Mólnál- Fe-
renc »Nagy szerelem« 
cimü darabjának film-
változatában Perczel 
Zita szerepét játssza) 
még vidáman strandol 
a novemberi napsütés-

ben 
(M. G. M. fotó) 

-i'necK es noriense nany uian 
most Hilde Krahl játszik fő-
szerepet a «Szerenád« cimü 

Forst-íilmben 
fReflftktor fotó) 

. . . Avanzsált a Hun-
nia egyik szimpatikus 
munkatársa. Baloghné 
Kokas Klára, aki eddig 
csak kosztümöket terve-
zett, több film díszle-
tének elkészítésére ka-
pott megbízást.. . Pes-
ten eddig csak a szín-
házak neveltek után-
pótlást a filmnek, most 
a film ugrat ki valakit 

színpad számára. 
Apor Nóra ( új 
színésznő, a »Csa-
ládi pótlék« for-
gatása alatt tűnt 
fel) eddig csak 
filmen játszott, 
most egyszerre 
két színházzal tár-
gyal szerződésről... 
Hosszú s-zünet után 
újna. magyar-fran-
cia filmprodukció 
(készül. A film 
producere : Hege-
dűs Ferenc, rövi-
desen Párizsba 
utazik a végleges 
szerződés aláírá-
sára. A filmet egy 
nagysikerű fran-
cia darabból ké-
szítik . . . Pesten 
járt néhány nap-
pal ezelőtt Joseph 
von Sternberg, a 



híres német-amerikai 
rendező, Marlene Diet-
rich felfedezője. Stern-
berget Lilian Harvey 
fedezte fel az egyik 
pesti bárban... Film-
story készüit Caruso 
életéből. I r ta: Caruso 
fia, aki Hollywoodban 
él most. A kézirat el-
adásáról egyidőben tár-
gyal a Warner és a 
Paramount gyárakikal... 
Joel Me Créa és Fran-
ces Dee együtt utaztak 
H onoluluba többhetes 
pihenésre. Ebben nincs % 
semmi meglepő, mert 
Joel és Frances két 
házasok... Max Rein-
hardt ú j ra dolgozik a 
Warner Stúdióban. 
»The Gamlens« című 
filmjét (Dosztojewsakij 
)>Játékos«-ából lkésizül) 
készíti . elő. . . Mikor 
Garbo legutóbb New-
yorkban járt, egy szál-
lodában lakott egy szer-
ződésnélküli görl-lel, 
aki feltűnően hasonlí-
tott rá. A görl ebből 
remek üzletet csinált, 
egészen kifestette ma-
gát à la Garbo, a haját 
is így fésültette, mialatt 
a hotel előtti parkban 
»unokaöccse<r egy táv-
csövet állított fel, az 
ál Garbo ablakára sze-
gezve. A távcsőre egy 
táblát szerelt ezzel a. 
felirattal: f>Nem a Vé-
nusz, a Mars, vagy a 

Hat népszerű francia író írta 
a . legsikerültebb idei francia 
filmet, a »Carnet de Bal«-t. 
Hősnője egy pftrizsi asszony, 
aki egy régi táncrendje nyo-
mán — a film magyar ci-
me: »Táncrend« lesz — egy-
kori táncosainál keresi a bol-
dogságot. Pierre Richard — 
Villőin ás Marie Bell, a »Tánc-

rend« egyik jelenetében 
(Fotó Kovács Emil és Társa) 

Szaturnusz látható itt, 
hanem a legnagyobb 
csillag: Greta Garbo. 
Megtekinthető 50 cent-
ért«. — Egy nap alatt 
300 dollárt kerestek!... 
Joy Hodges a »Merry-go-
Round of 1938« című filmben 
kapott előszűr nagyobb szere* 
pet többéves hollywoodi sta-
tisztáié« után. A filmben egy 
dallal olyan sikere volt, hogy 
egy newyorki revüszinház fő-

szerepre szerződtette 
(Foté Universal) 



pontos 
hire k 

. . . Katherine De Mille 
(a híre® rendező leánya) 
most játszott először fő-
szerepet a »Murderers wel-
oome« (Gyilkosokat szíve-
sen látunk) című filmben. 
Partnere a filmen — 
amely természetesen igang-
sztertémára épült —• Jack 
H o l t . . . Johnny Weiss-
müller hűtlen lesz a Tar-
zan-figurához legközeleb-
bi filmjében, a vHell on 
Wheels« (Vándorló pokoli-
ban. Az új film a cirkusz-
világban játszódik . . . Gra-
ce Moore ú j szenvedély-
nek hódol. Mialatt »I'll Ta-
ke Romanic e« cimü filmjét 
forgatták, kis filmfelvevő-
gépet vásárolt és partne-
rei jelenetét sorba foto-
grafálta. Grace-nak első 
operatőri működése is el-

Nincs ínég magyar cime Paula 
Wessely első idei filmjének a 
«Oie ganz grossen Torheiten«-
nek. Wessely színinövendéket 
játszik a filmen, partnere egy 
híres rendező szerepében: Ru-

dolf Forster 
(Harmónia foto) 

ismerést hozott, egyik ál-
tala fotograíált jelenetet 
a »profi« filmbe is beil-
lesztették... AnnaSten ame-
rikai állampolgár lett... 
Ohico Marx (a hár fás ko. 
V mikus) tizenkilencével lá-
F% nya, Maxine, színésznő 
k 4 lett. A pasadenai szín-

ház egyik előadásán 
% debütált. A három 

Marx-fivér a néző-
$ <t téren ült ős még 
t tapsolni is elfe-

lejtettek — any-
• t i f c í ^ r \ nyira druk-
r ^ w ^ - ' . ^ . A i o l t a k . . . 

Dorothy Haas eey new-yorki divatrevün tiint lel JRouben 
Mamoulian-nak, aki szerződtette a Paramounthoz. Az új film 

színésznő neui rokona Dolly Haas-nak 



Pásztor Béla az a film-
rendező, akinek soha sin-
csenek témagondjai, — 
egymás után filmesíti 
meg a legsikeresebb nép-
színműveket. A »Sáriga 
csikó« utáni most Tóth 
Ede parasztdrámáját , a 
»Falu rosszá«-t dolgozta 
fel filmre. Pásztor Béla 
pályafutását színészként 
kezdte és éppen a »Falu 
rosszá«-ban debütált Ko-
lozsvárott. 

ttreguss Zoltán (Göndör Sán-
dor) éa Day ka Margit (Bátky 
Tercsi) a »Fala rossza« film-
változatának egyik jelenetében 

(Falud) foto) 



KÉT TESTVÉRT JÁTSZANAK WILLY FEITSCH ÉS 
LIL DAG-OVER TTJ FILMJÜKBEN, AZ »ANYÁK 
ÉS FIÜK«-BAN. A HARMADIK FŐSZEREPLŐ 

T ÁSNÁD Y-FEKETE MÁRIA. 
(Ufa fotó) 



EGY LÁNY, AKI 
Deanna Durbin, Joe 

Pasternak amerikai fel-
fedezettje, még osák de-
cember 14-én lesz tizen-
ötéves, de máris igen 
sokoldalú filmiszínész-
nő. Elsősorban éndkielni 
tud, de a főzésben, 
úszásban és autóveze-
tésiben is egyaránt gya-
korlott. Sőt, Deanna, — 
a'kinek ez csak 'film-
neve, inert otthon az 
Edna May nevekre 
hallgat — mint legutóbb 
kiderült, nagyon tehet-
séges dalszövegeket is ír. 

Uj filmjében, a »100 
férfi és egy Mslány«-
ban Deanna meglepni 
feladatot feapott; &M 
egyilk jelenetben le keim 

nyírnia filmpapája, 
Adolphe Menjou hafilL 
Ezt a jeleneteit, m i n t ^ 
hogy a fiatal sztaagq^^ 
nem volt semmi 
korláta a haj nyírás t^fe 

MINDEM' TUD 
rén, a film utolsó fel-
vételi napjára hagyták, 
amikor is Deanna 'bebi-
zonyította, hogy szebb 
frizurát tud csinálni, 
mint a legfeketébb hol-
lywoodi néger borbély. 
CsaJki a felvétel után 
árulta el Deamia Dur-
bin Heniry Cos termek, 
a film rendezőjének, 
hogy ihárom hétig ta-
nulta a ;hajny írást — 
otthon az igaza édes-
apja fején. 

Durfoin papa pedig 
hetekig csa/k kalapban 
járhatott holly wood ut-
cáin, mert für t je i t fel-
áldozta Deanna új 
•filmjének egyetlen jele-
netéért. 

Deanna Durbin ha]Vágásból vizsgázik a »100 
férfi és egy kislány« egyik jelenetében. Az 

áldozat: Adolphe Menjou 
(Universal fotók) 



Hungária—Nemzeti mérkőzés. Sa« lövését fogja Angyal 

A Nemzeti gólja: Szabó hiába nyúl a labda 
után 

Titktf* é i Sialay harca 



Ferencváros—Szürketaxi meccsen; A kapus a földön van, a hátvéd kézzel fogja meg a labdát. 
Ezért jutott ll-eshez a Ferencváros 

Sárosi gólja 



A ZSERBÓ-BÓ'BAN 
— Mit tudtok ti angyalom Arról, hogy 

mi újság Hymen berkeibenî 
— Két eljegyzés, egy esküvő és két 

küszöbön álló eljegyzésre való célzás 
esedékes a héten. A legérdekesebb el-
jegyzés Oltay Marianné, aki — mint em-
lékezetes — két éven át volt O Tech-
nikus Bél elnöknője és mostani eljegy-
zése a maga nemében párattan, a»meny-
nyiben ez az első eset, hogy egy bálel-
nök — menyasszony lesz. A szépséges 
bélelnök vőlegénye: Strassolto Grafen-
bergo olasz gróf, aki — és ezt külön 
mondani sem kell talán — fülig szerel-
mes mérnöki diplomás menyasszonyéba. 
A másik új menyasszony nem bálelnök 
ugyan, de, ismert bálkirálynő: Lang 
Ilse, Lang Ottó gyárigazgató leánya, aki 
egy Henry Mc. Lead nevű fiatal angol 
gyároshoz megy legközelebb férjhez. A 
harmadik menyasszony az elmúlt hét 
szombatja óta már nem is menyasszony, 
hanem boldog fiatal asszony, amennyi-
ben Weszely József dr, a Katolikus Bál 
volt elnöke november 6-án este vezette 
oltárhoz Sajóhelyi Mártát, akivel e pil-
lanatban már boldog ruiszüton ringató-
zik Olaszország vúrányain. 

— Hogy állunk azonkívül a különböző 
eseménvek naptárával? 

— Időrendi sorrendben így állunk: 
november harmadikán volt a szezon első 
foyadóestje Rassay Gyuláéknél. Novem-
ber ötödikén ülésezett estidén másodszor 
a Bálközi Blokk, egyeztették a báli dá-
tumokat, elvégezték az utolsó simításo-
kat s most már tényleg fixundfértig a 
farsangi naptár. November hatodikén 
nagy és előkelő társaság gyűlt egybe 
i f j . Wahlkampf Henrik koktél-partiján, 
aki a szezon forgatagában nem érne rá 
vendéget látni saját otthonában, mert 
széttépik a vendéglátó házak s így a 
szezoneleji csendben sietett összehivni is-
merőseit egy kis barátságos poharazga-
tásra. November 7-én a BLKE Horthy 
Miklós úti sporttelepén megrendezték az 
első táncos teát s itt lett nyilvánvaló, 
hogy a hosszú őszi csend után milyen 
szívesen is mennyi jókedvvel mti magát 
a fiatalság a mulatság forgatagába. 
Pompásan sikerült a táncos tea, ame-
lyet november 8-án Vikár Gézáné trornbi-
tásútl villájában nagy jótékonycélú 
hangverseny követett Dohnányi Ernő, 
Osváth Julia, Palló Imre, Sennyey Vera 
felléptével. A jótékonycélú magánhang-
versenyt a zugligeti szegények javéra 
rendezték, utána a vendégsereg testüle-
tileg vonult át az Országos Kaszinóba, 
ahol a Sárga-teremben lezajlott az első 
MAC-tea, a nevezetes premiernek kijáró 

Kovács Pál ví-rávllágrbajnok ás Sxlávik Edith «sküvftj. gchálfar) 
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A HÉT HÁROM L E GERD EX BS EBB MENYASSZONYA 
Bartha Klária és dr. Qottl E g o n . . . Oltay Mariann« és gróf S tras io l to . . . Láng Ilsa és Henry 

Mc. Lead jegyesek 
(Angelo és Marsovszky fotók) 

minden sikerrel. Ebből a premierből s a 
premier látogatottságából, jó hangula-
tából és a szűnni nem akaró táncos 
kedvből joggal következtethetünk egy 
valóban rózsaszínű farsangi szezonra. 
November 9-én ugyanezt a megállapí-
tást lehetett megismételni az Örök Ta-
vasz Társaság táncos teáján, amelyen 
ugyancsak tolongták a szép lányok és 
a táncos gavallérok. November 10-én Mi-
hálkovics Eleméréknél volt tea Madarász 
Eszter tiszteletére, aki mint házikisasz-
szony tiindérkedett a fiatálság körében 
s a november 13-án rendezendő első Ben-
cés-tea ugyancsák a legnagyobb sikert 
reméli a rendezők jóvoltából. Ez a hét 
története dióhéjban, ' 

— A dióhéj tartalminak két hiánya 
van. Az egyik aZ, hogy nem említetted, 
angyalom, a háromszáz személyes es-
téli/t, amelyet Bessenyey Zénó és felesége 
adtak politikai és közéleti előkelőségek 
részére, a második, hogy adós maradtál 
a két menyasszonyságra való célzással. 

— Hogy számon tartod a tartozást! 
Ezennel letörlesztjük: két gyönyörű 
lány, az egyik szőke, a másik barna, kö-
zelebbi ismertetőjel, hogy mindketten Új-
pestről jártak be az elit-bálokra, rövi-
desen menyasszonysorba kerülnek. Az 
egyiket a másiknak a bátyja jegyzi el, 
a másikat, — csitt, ennyi is elég már az 
indiszkrécióból! 

— Tetézd meg egy kis vadász-indisz-
krécióval! Igaz a szerencsés vadász nagy 
fácánzsákmányai 

— Igaz bizony! Ifjabb Bethlen István 

Dr. Wessely József és neje 8ajóhelyi Márta * 
(Foto Scbäffer) 
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Gróf Széchenyi Zsigmond most tért haza alaskai vadászútjáról. Ez a kóp egyik vadászzsákmányt 

val, egy óriási medvóval ábrázolja 

Teleki Andor kormányfötanácsos és neje Lu-
kács Magda, a bécsi magyar társaaág közsze-
retetben álló házaspárja, e héten ünnepelte 

ezüstlakodalmát 
(Foto Willinger) 

gróf legutóbb ötszázhat fácánt durran-
tott le a békésmegyei vadászaton. 

Egyébként a vadászat legszerencsésebb 
puskása a gazdag zsákmány ellenére 
mégsem ő volt, hanem Hohenlohe herceg, 
aki ötszázhúsz fácánnal került az élre, 
tehát tizennéggyel többet lőtt, mint i f -
jabb Bethlen István gróf. 

— Micsoda vadbőség! Bár ilyen bővé-
ben lennénk a mendemondáknak is, ak-
kor lehetne mit mesélni csemegének. 

— Tudod mennyi mendemonda van 
angyalom, csak hát sajnos, nem lehet 
mesélni őket. Tilalmi idő van mind-
egyikre, pont az a helyzet, mint ha az 
orrunk előtt röppen fel a fácán és nem 
szabad rálőni. De azért mégis durrant-
sunk le egyet! 

— Nem lesz baj belőle? 
— Majd azzal mentegetőzünk, hogy 

elragadott a vadász-szenvedély. Szóval 
a napokban egy nagyon ismert előkelő 
úr és egy ugyancsak nagyon ismert 
előkelő hölgy utaztak el a Riviérára 
együtt. A pesti pályaudvaron egy ismer 
rősükkel találkoztak, aki belesápadt a 
meglepetésbe, mikor meghallotta tőlük, 
hova utaznak kettesben. Az előkelő úr 
azonban megnyugtatta, hogy nem sza-
bad semmi rosszra gondolni, ők kizáró-
lag egy általuk kitalált rulett-szisz-
téma kipróbálása miatt utaznak Monte-
Carloba. Erre aztán az ismerős meg is 
nyugodott. 

— És tényleg igaz ez a rulett-szisz-
témaf 

— No hallod! Ha ők maguk mondják! 
És a szisztéma akkor is be fog válni, 
ha nem válik be, mert még ebben az 
esetben is kettejiik közül a férfi csak 
nyerhet. Adieu! 



?Âci áif tzetcpbe* 

Peéry Piri, a kitűnő színésznő Németh Antal direktornak a fetfeséga legközelebb mint írónő 
mutatkozik be. Regényt irt »Bambuszfejü esernyő« címmel. Megkérdeztük a könyv kiadóját, 
hogyan fedezte fel Peéry Pirit • regényirónőt és nyilatkozatot kértünk a művésznőtől is. íme a 
két nyilatkozat: 

A kiadó: 
Bárd Gyula, a Bárd Ferene és Fia 

cég tulajdonosa, a következőkben 
mondta el a könyv kiadásának történe-
tét: 

— Egy nagyon kedves jóbarátom, ki-
tűnő író és színpadi szerző, egy napon 
így szólt hozzám: 

»Hallott a Peéry Piri regényérőlî A 
napokban alkalmam volt elolvasni a 
kéziratot és mondhatom, kitűnői Kérje 
el tőle és olvassa el.« 

Barátom olyan szeretettel és lelkese-
déssel beszólt a regényről, hogy megfo-
gadtam a tanácsát, felhívtam Peéry Pi-
r i t és elkértem a kéziratot. Megkaptam 
a gépelt példányt, magamhoz vettem, 
hogy otthon elolvassam. Már »egész 
úton hazafelé azon gondolkodám«, hogy 
milyen megbocsáthatatlan könnyelműsé-
get követtem el. Egész biztos, a kitűnő 
művésznő műve jobbfajta dilettáns 
munka lesz és könnyelmű kérésem most 
abba a kínos helyzetbe juttat , hogy va-
lamilyen módon feltótleniül meg kell 
bántanom a művésznőt. Ügy éreztem, 
életem legnagyobb ostobaságát követ-
tem el. Mert milyen kifogást tudok 
majd neki mondani, miért nem adhatom 
ki a könyvet! Akármit mondok, meg 
fog rám haragudni. 

Otthon aztán elkezdtem olvasni a kéz-
iratot. Bambuszfejű esernyő! Furcsa 
cím, vájjon mi leheti Nagyon kelleme-
sen lepett meg, amikor már a könyv 
első mondataiból egy kiforrott, kész író 
hangja szólt hozzám. . . A furcsa törté-
net azzal kezdődik, hogy a vidéki vá-
rosban élő városházi tanácsnok, a pe-
dáns hivatalnok, példás életű fé r j és 
családapa, életében először otthonfelejti . 
bambuszfejű esernyőjót. Megered az eső, 
amikor délben haza kellene mennie ebé-
delni és hosszas lelkitusa után konflisba 
ül — ugyancsak életében e lőször , . . 

Egyszerre csak azon vettem magam 
észre, hogy már nem figyelem és kriti-
zálom a könyvet, hanem izgalmas ér-
deklődéssel falom lapró-lapra. Valódi 
író meg lá t á sa i . . . a könyvet nem bír-
tam többé letenni. Legjobban meglepett, 
hogy egy férfi történetét, egy férfi lelki 
élményeit festi meg az író; ez a leírása 
annyira őszinte, annyira igaz ós any-
nyira tökéletes, hogy szinte hihetetlen-
nek látszott, hogy a könyvet nő írta. 

Másnap már jelentkeztem Peéry Piri-
nél és minden kiadói tradíció ellenére 
ahelyett, hogy a wer schimpft, der 
kauft« alapon elkezdtem volna Bzídni a 
könyvet, annyi áradozással dicsértem és 
lelkesedtem érte, hogy végül is sike-
rült egy remek szerződóst kötni — 
Peéry Pirinek! 

Az írónő: 
— Hogyan született meg ez a regény ? 

Őszinte írásnak érzem minden sorát, 
őszintén kell válaszolni e kérdésre is: 
nem tudom. Nem tudom, hogy a kisvá-
ros tucatnyi alakjából hogyan alakult 
ki a tanácsos úr profil ja, nem tudom, 
mikor találkoztam Lujzával, a megadó 
hitvessel, mikor Li-vel, a Tanácsos úr 
másod virágzásának kócos tárgyával; 
egy nap megütött egy szó, vagy egy mon-
dat s szinte egy szempillantás alatt 
megmozdult, életre kelt minden figura. 
Négy hónapon át verekedtek, birkóz-
tak bennem és csak akkor nyugodtam 
meg, amikor a fehér papírra kiterítet-
tem ő k e t . . . 

Most már nincs bennem a lázuk. 
Szárnyukra bocsátom őket, éljenek meg 
a maguk lábán, vívják meg harcukat 
az olvasóval, birkózzanak meg a sok 
szemmel és sokféle ízléssel. 

Sokan hitték, hogy a regényem a szín-
házi világgal foglalkozik, az a tárgya. 
Semmi köze sincs hozzá. A regény tra-
gikomédia, mint az élet, — alakjai 
azonban nem szerepek, hanem gyötrődő, 
örülő és bűnhődő emberek. Azt hiszem, 
sikerült elkerülnöm — tisztelet a kivé-
telnek — a szírnészírók szinte törvény-
szerű kisiklását, hogy írásaikban soha 
ki nem elégíthető színészségüket, el 
nem játszott szerepeiket mondják e l . . . 

Peéry Piri 
(Angela foto) 



IRODALOM 
Csatatér. Ádáz harc 

folyik rajta író és ki-
adó, író és kritika, író 
és szerkesztő között. De 
ezek mé(j hagyján! Ki-
sebb, de fájdalmasabb 
ütközetek zajlanak le 
még író éú világszem-
lélet, író és művészi 
hitvallás, író és divat, 
iró és tömegízlés kö-
zött. 

Néha aztán jön « 
kompromisszum nagy 
tankja és átgázol min-
denen. 

A gyanútlan olvasó 
pedig úgy sétál benne, 
mint egy virágoskert-
ben és azt mondja, 
hogy ez az egyetlen 
menedék, ahova el le-
het bújni az élet gya-
lázatosságot elől. 

Édes korszak... Csak 
semmit, ami súlyos, 
semmit, ami Jceserű! — 

mondják az irodalom 
parancsnokai. A közön-
ség fáradt, türelmet-
len, ideges, nem akar-
ja a szomorú igazságo-
kat, amikből éppen 
eleget lát maga körül! 
A közönség mosolyt, 
derűt és heppiendet kí-
ván! Az élet szép es 
sugaras oldalát! A kö-
zönség azt kívánja, 
amiből neki semmi 
sem jut és azt kell ne-
ki adni, amit kíván! 

Az író fehér cukrász-
süvegben és fehér cuk-
rászköténnyel a dere-
kán, kénytelen tejszín-
habot verni a geszte-
nyepüréhez, amit a kö-
zönség kedvel, Vanília-
illat száll a levegőben! 
A közönség megejti a 
gesztenyepürét és a 
kiadó a kezét dörzsöli, 
így született meg egy 
mosolygó irodalom, 
aminek semmi köze a 

ÓH Acttevi, 

Isten láltlja lelkem: undorodom tőliiik! 
Mindig együtt ülnek egy bárban, vagy egy 

szalonban, vagy másvalaihoi. 
Mindig egyiitt ülnek, ragyogó (szépségben, 

szerelmeseik egymásba, de még neon mloiídják 
meg egymásaiak, majd csalk a darab végén. Ad-
dig pezsgőspoharat tartanaik a kezülklbein és 
isznak belőle kis érzéki kolrtyoikat, mialatt a 
nő orrcimpáit verő szempillái val titokzatosain 
pislog a anásdk felé is a másdík szuggesztíven 
néz bele a nő gyomrába. 

Néha fölállniaik és táncolnak a parketten. 
Ezt az imbolygást, ezt az összesiimulást, ezt a 
dheeik on cheek-et akarja utánozni minden kis 
masamjód- és varróllány azokon a ihelyeken, 
ahol táncolni szokott). 

S ezt -az életstílust akarja utánozni minden 
polgári nő, akiinek a cselédje paprikásburgo-
nyát főz vacsoráira 

ök pedig állnak diadalmasan, egy (megha-
misított élet magaslatán. Gázolnak aranyban 
és virágban, övék az éleíti imiLnden java s az 
igazli müvésizek, a legjobbak, 'boldogok lenné-
nelk, ha egyszer isdikerülne valami olyan sziru-
pos vásári giccset írni számúikra, amiben ez a 
kettő, ihám- és nőnemű sztár kifejthetné töme-
geiket bódító setxappealjét. 

Hogy nekik is jusson egy marék abból az 

valósághoz, ebben a 
korban, amely az írót 
naponként jóllakatja a 
legszörnyűbb igazsá-
gokkal! Szegénynek a 
gyomra • émelyeg attól, 
hogy annyira mást ir, 
mint amit él. Szeretne 
egy kicsit keserű len-
ni, bocsánat a kifeje-
zésért: kiköpni szájá-
ból azt, ami benne van. 
De nem teheti, mert 
akkor éhen hal! 

így hamisítja meg a 
korszak szellemiségét 
egy csomó jobbra hi-
vatott ember és a tör-
ténelem, ha majdan át-
lapoz e kornak irodal-
mi termékein, azt fog-
ja kérdezni magától: 
Mi ez? Hülyék voltak 
ezek, vagy sarlatánokf 

Egyik sem. írók vol-
tak, írók, akiknek min-
dig parancsol az, aki-
nek üzlete az iroda-
lom. 

MINDENKI ÍR 
Az írók tudják legjob-

ban, hogy mindenki ír, 
mert Ők kapják halom-
«zámra a közönségtől a 
kéziratokat. 

A kiadókhoz nem merik 
elküldeni. Sem a szerkesz-
tőségekbe. De a kedvenc 
íróhoz, igen. 

Mit csinálhat a kedvenc 
ívóí Olvassa a közönsége 
kéziratait, a verseket, a 
drámákat, a vaskos regé-
nyeket, amiket háromgyer-
mekes családanyák írnak, 
mikor már a harmadik 
férjüktől >is elváltak és 
nem bír ják ki, hogy olyan 
érdekes élettörténet, mint 
az övék, homályban ma-
radjon. 

Az író olvassa az érde-
kes élettörténeteket és »ír. 
Sír azon, hogy a laikus 
író, a nem művész, hogy 
tudja őt kijátszani! 

Mert az ilyen dilettáns 
nem az igaz történetot 
í r j a meg, nem azt, aminek 
egyedüli jogosultsága vol-
na, nem a meztelen igazsá-
got, amiből az író tanul-
hat. Nero, a dilettáns re-
gényt ír, a dilettáns hazu-
dik. a dilettáns hamisít. 



S az író ekkor látja, 
hogy hiába adta ki a lel-
két egy életen át, a közön-
ség, amely öt olvassa és 
szereti: semmit sem tanult 
tőle. 

Nemhogy írni nem ta-
nult meg tőle, ez természe-
tes! De nem tanult meg 
őszintének, igaznak lenni. 

Nem tanulta meg: sze-
retni és tisztelni az igaz-
ságot. 

A nagymama 
No. csakhogy a nagy-

mama isi írt! ö is ver-
seket küldött. A tíz-
éves lányunokája ver-
seit, hogy olvassam el 
és ítéljem meg, lesz-e 
nagy költő a kislány-
ból? És bélyeget is 
küldött a nagymama, 
ezt a ravaszságot is 
elkövette. Hiszen, ha 
bélyeget nem küldött 
volna ! Milyen könnyű 
lett volna félretenni 
a verseket és bele nem 
nézni! De az ilyen ér-
tékpapiros kötelezi az 
embert! Ezt vissza kell 
küldeni, ezt fel kell 
használni a r ra a célra, 
amire küldetett. Ez 
idegen vagyon, ami-
vel be kell számolni. 

Ezért elovastam a 
versikéket és most szé-
gyennel valljam be, nem 
tudom megállapítani, 
lesz-e a tízéves (kis-
lányból nagy költő va-
laha, Inkább ideírom 
azt, ami köztük a leg-
jobban tetszett: ítéljen 
az olvasó, 'aki taláta 
bátrabb és elfogulatla-
nabb, mint én vagyok, 
aki nem merek! csak 
úgy hatra-vakra jö-
vendőt mondani. 

Fecskék csevegése 
Anyukám, anyukám, 
nagyon éhes vagyok! 
adjál már enni, kérlek, 
mert éhen halok. 
Gilisztát, legyecskét 
kérek, kérek szépen, 
nem kérek több fogást, 
ezzel megelégszem. 
Jaj, de jó anyikám, 
hogy itten vagy már. 
Kis fiad kis gyomra 
nótákat kornyikál. 
Befalatozom 
ezt a négy- öt gilisztái 
anyukám, köszönöm, 
hogy ilyen jó voltál. 

MoziKritma 
Jövök kifelé a moziból. Megnéztem egy külföldi 

filmet. 
A sötét utcán bandukolok. Előttem két. nő (megy, 

egymásbakarolva: anya és leánya. Látásból ismerem 
is őket. Az anya tanárnő, a leány orvostanhallgató. 

Most a fiatal leány megszólal, igen közvetlen 
hangon. 

— No, ez elég ronda volt! 
— Miért mondod ezt! — kérdezte az anya, érez-

hető felháborodással. Nagyszerű darab. Kitűnő ren-
dezés. 

— Te ezt az agyonrendezést jónak tartod! — 
kérdezte a medika. — Az utálatig meg volt játszva 
ós aláhúzva benne minden. Az ember beleőrül, míg 
a hős lehajol a földiro, hogy fölvegyen onnan egy 
szelet papirost. Ehhez az aktushoz meg van csinálva 
előbb az arckifejezés, aztán a lenyúló kéz, ami kö-
zeledik a papír felé, aztán maga a papiros külön. 
Mit gondolnak ezek a rendezők, hogy nekem olyan 
sok időm van! Ami pedig a hőst illeti, hát ez külön 
undor. Mit akar ez a vén majom! Mit játssza nekem 
a mult századbeli Don JuantJ Nem érzi, hogy az ő 
ideje már le jár t ! Nem érzi, hogy az a típus, amit 
megjátszott, az utolsó bölény! Egy háborúelőtti tí-
pus. amibe talán ti. régi generáció szerelmesek le-
hettetek ifjúkorotokban, de mi egyszerűen útáljuk 
őket! H á t férfi ez! Velem akar ja elhitetni, hogy ta-
pos a női szíveken! A mai női szívek fütyülnek az 
ilyen szerelmi komédiásra. P fu j , az a karkötő, amit 
viselt és a gyűrűk az u j ján! És persze, hogy meg-
csalták! No-ná, nem! Majd ezerkilencszázharminc-
hétben nem csalják meg az ijyen selyemslafrok-
kost! Mikor elkezdte lehúzni a nő harisnyáját , fel-
fordult a gyomrom. Mit gondol ez, hogy félóráig le-
het húzni egy harisnyát a nő lábáról s hozzá ínég 
lebegtetni i» a levegőben! S aztán ahogy ölbe kapja 
a nőt és rohangász vale, mint egy csomó ronggyal! 
Azt hiszi, ezzel izgat valakit, hogy azt a ronda nőt 
cipeli egyik szobából a másikba! En a falhoz (vág-
tam volna. Általában mit vonszolsz el engem 
ilyen filmekhez, mikor tudod, hogy én csak az ame-
rikaiakat szeretem! Én ezt a férfi t csak mint pre-
parált hullát tudom elképzelni a bonckésem alatt , 
vagy mint kísértetet, aki a műit századból itt ma-
radt. hogy röhögjek ra j ta . De ez tinektek valamikor 
férf i volt, mÜ És elájultatok a gyönyörtől, ha csak 
láttátok messziről. Tudom, tudom! Azt hiszed, nem 
ismerem a te generációd ízlését! És te ilyenekkel 
traktálsz engem! Majd a nyolcvan ós a halál között 
talán fog érdekelni, de addig nem. 

Ezt mondta és mennek tovább a sötét utcán, én 
pedig utánvjk. 

Az anya hallgat, ón pedig azt gondolom magam-
ban: Istenem, milyen kegyetlen is tud1 lenni egy 
ilyen mai, modern leány! Milyen józan és könyör-
telen tud lenni l Mennyire nincs benne kegyelet ós 
hogy megveti a multat és annak emlékeit? 

Az anya hallgat. Vájjon mire gondol a rövid 
szónoklat hatása a la t t ! 

A leány hirtelen megszólal. 
- - M i é r t hallgatsz, anyu! Talán megbántottalak! 
— Dehogy! — feleli az sietve — dehogy! Csak 

ar ra gondoltam, hogy te talán pályát tévesztettél! 
Miért akarsz orvos l enn i ! . Miért nem inkább 
krit ikus! 

— P f u j ! -•• feleli az egyszerűen és tovább ban-
dukolunk a fák alatt, a sötétben. 

ök elől és én a hátuk m ö g ö t t . . . 
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SZ. HORVÁTH JÁNOS 

Az Arbor Fakiter-
melő vállalat pénztárfülke -

jeniek ablaka előtt bankaltisztek és 
pénzbeszedők kis csapata állt. 

Preisz pénztáros úr gyakorlott keze 
csillogó sorokba pengette le a márvány-
lapra ihullatott ezüstpénzt .s a ropogós 
bankjegyeket nedves ujjaival nyitott le-
gyező formába terítve számolta ki. A 
pénzzel dolgozó emberek higgadt fölé-
nyével végezte munkáját . 

Szarukeretes pápaszemét a homlokáru 
tolta s éppen egy friss bankjegyköteget 
ibontott fel, amikor az altiszt nyitott be 
hozzá. A pénztáros idegesen fordult a 
belépő felé. Nem bírta a váratlan ese-
ményeket a legjelentéktelenebb formá-
jukban siem. 

— Mit akar? — szólt r á élesen. 
— A vezérigazgató úr kéreti a pénz-

táros urat, — hadar ta el alázatosan 
megbízását a riadt ember s már vissza 
is húzódott a várfható dorgálás elől. 

A vezérigazgató? . . . Csak nines va-
lami baj? — húzta össze szemöldökét 
a pénztáros. Nem szerette az ilyen, viá-
ratlami rapportokat. Az ő dolga ugyan 
rendben van, bármiikor rovanosolhat-
nak nála, de mégis . . . mit akarhat tőle 
a veizér? Szolgálati ideje alatt alig for-
dult elő ötször, hogy a színe elé került. 
Utoljára két év előtt rendelte magálhpz. 

A főkönyvelőtől a gyakornokig az 
egész cég személyzete kíváncsi várako-
zással kísérte akkor kihallgatását. Bi-
zalmas suttogással kúszott végig a hír 
a szobákon, hogy Preisz pénztárosnak 
lovagias ügye van a -kövér Vermessel. 

A pontos időt is tudták, hogy miikor 
vívják meg a párbajt , persze harckép-
teleinjségig. Semmi kétségük sem volt az 
iránt, hogy a pénztáros úgy összevag-
dalja a kis Vermest, hogy részletekben 
viszik majd haza. Preisz úr merev arca 
mögött hősi erényeket sejtettek, míg 
Vermes úr kar ika lábaival és gömbö-
lyű pocakjával a polgári békesség 
szimbóluma volt. 

A Shír a vezérigazgatóhoz is eljutott, 
aki egyszerűen megtiltotta nekik, hogy 
az ő vállalatában lovagi tornákat ren-
dezzenek és személyesem békítette iki 
őket. 

Azóta Preisz úrnak félelmes híre volt 
a cégnél, ö provokálta Vermest és min-
denki úgy tudta, hogy ez nem is az 
első ilyen ©sete lett volna. Lassan ti-
tokzatos nimbuszt fontak személye köré, 
amit a pénztáros tartózkodó modorával 
igyekezett töretlen fényben tartami. 

A vezérigazgató párnázott a j tója előtt 

Opt* 
Preisz hősi jelleme hivatalos szerény-
séggé törpült. Halk köhintéssel pró-
bálta ki hangjá t s az ünnepi megjele-
nés előkészületeként nem létező pelyhet 
simított le kabát járói. 

A vezér a személyzeti igazgató társa-
ságában várta. 

— Jó napot Preisz úr! — fogadta kö-
szönését s a pénztárosból eíniyhe sóhaj-
jal elszállt az aggódás. Nincs semmi 
baji A vezér jókedvű. 

— Na, hány embert aprí tott össze 
azóta? — kedélyeskedett mosolyogva a 
vezér, jelentős pillantást váltva a sze-
mélyzeti igazgatóval. 

— Oh, vezérigazgató úr! — tiltako-
zott túlzott szerénységgel Preisz úr. — 
Még mindig méltóztat emlékezni a r r a a 
kínos esetre! 

— Nana! — zárta le az évődő stílust 
a vezér ós hivatalos hangon folytatta. 
— Ügy határoztunk, hogy magát küld-
jük ki a csucsáni fakitermelés (bérelszá-
molásának elintézésére. Tárnok felü-
gyelő úr beteg s egy erélyes embert kell 
küldenünk helyette. Húszezer pengőt 
visz magával. Holnap a hajnal i vonat-
tal indul. A bérlaistromot Kövesd állo-
máson megkapja Varga mérnök úrtól. 

A pénztáros miniden mondat után 
készséges igennel válaszolt. 

— Maga ismeri a szákmát, nézzen kö-
rül, hogy nem lehetne-e meggyorsítani 
a kitermelést. Ha szükségét látja, állít-
son be újabb munkásokat is! Na! Sze-
rencsés útat! — nyúj tot ta búcsúra ke-
zét a cég feje s a pénztáros kihátrált 
a szobából. 

A szokatlan megbízás felizgatta. 
Ennyi pénzzel indulni el olyarai renge-
tegbe, mint a Csúcsán. Szívesen elen-
gedte volna ezt a kitüntetést. Hogy ju-
tott eszükbe éppen őt választani erre 
a kiküldetésre, amikor vannak it t f ia-



talabbak is mint ő. Ezt is annak az 
átkozott Vermes-ügynek köszönheti. 

Egész éjjel nemi tudott aludni és »fá-
radtan ment ki a hajnal i vonathoz. A 
pénzzel telt táskáVal hóna alatt nyug-
talanul vizsgált minden embert az ál-
lomáson, aki várakozás közbeni másod-
szor is szeme elé került. A táskáját a 
fülkében sem tette le és bizalmatlanul 
kémlelte az utasokat. Kezét állandóan 
revolverén, tartotta a kabátzsebben. 

Már csak túl volna ezen' az expedíción! 
— emésztette magát türelmetlen aggó-
dással. 

Délután ért Kövesdre, hol Varga mér-
nök várta. Átvette a bérlistát. Egy szén-
égető legényt kapott kísérőnek, hogy 
kalauzolja az irtásban, mert innen már 
gyalog kellett, nekivágni a hegynek. 

Elindultak. A pénztáros úgy intézte, 
hogy a szene» ember állandóan előtte 
haladjon s a kezét 'nem vette le fegyve-
réről. Már mélyen bentjártak az erdő-
ben, amikor megzendült a« ég. Poikoli 
lármával visszhangzott a hatalmas fa-
óriások köizött s a pénztáros, mint egy 
fészketlen madár ijedten kapkodta fe-
jét, menhelyet keresve a hirtelen elsöté-
tülő rengetegben. 

A szeraies legény is nyugtalan lett, s 
amint egy tisztásra értek felmutatott 
az előttük púposodó hegyoldalban la-
puló fakunyhóra. 

— Az ott a pásztorház. Oda fognak 
gyűlni az emberek. Ezen a csapáson 
gyorsan felér az úr! Nekem az égetőbe 
kell sietnem. s már el is lódult az 
ellenkező irányba. 

Preisz urat a félelem motorikus 
erővel hajtotta a hegynek. A cser-
jékbe kapaszkodva kúszott fölfelé, 
olykor visszacsúszva a meredek 
lejtőn, de még a vihar kitörése 
előtt célhoz ért. 

A kunyhónak úgyszólván aj-
ta ja sem volt. A bejáratot fél-
magasságig egy far ácsos ajtó 
zárta el, melyet automati-
kusan lehulló fakilines 
biztosított helyén, hogy az 
állatok be ne jár janak 
raj ta . 

A pénztáros hangosan 
köszönt, amint a bejárat-
hoz ért. Nem kapott vá-
laszt. A ház üres volt. Be-
lépett a szobába. A vil-, 
támlás hideg fénye szét-
csapta a homályt s egy 
fapriccset pillantott meg. 
Fáradtan végigdőlt raj ta . . 
A fekete felhők szinte 
közvetlemi a feje fölött zú-
dították magukból a zá-
port és becsapták az aj-
tón a vihar nyirkos lehel-
letét. Nyitott szemmel fe-
küdt és füle a külső böm-
bölés ijesztő zaját magába 
szívta, hogy réme« (követ-

keztetésekre nagyítsa fel. Mire a vihar 
elvonult, este lett. Embernek nyoma 
sem volt. 

Ügylátszik, i t t kell töltenie az éj-
szakát a tenger sok pénzzel. Las-
san kezdett már megbarátkozni ez-
zel a gondolattal, amikor lépteket hal-
lott. Elállt a lélegzete a félelemtől. A 
következő percben a bejáratot egy ha-
talmas test töltötte ki. A revolveréről 
is megfeledkezett aiövekvö ijedségében. 
Az csak- addig nyúj tot t biztonságot 
neki, amiig nem volt komoly veszély. 

— Hé! — töltötte be egy mély hang a 
szűk szobát. — Az emberek csak holnap 
jöhetnek a; pénzért! I t t éjszakázhat! 

Ügyetlen motozás következett, majd 
egy gyufa fénye villant. Az ismeretlen 
gyertyát gyújtott. A pénztáros borzadva 
nézte a gyenge fény mellett a hatalmas 
alakot, akinek árnyéka befedte a fél 
szobát. 

— Adj Isten! — hangzott fel ismét az 
öblös hang, mint a szakadékban vissz-
hangzó mennydörgés. 

A pénztáros a legbarátságosabban 
igyekezett viszonozni az üdvözlést, 
de a hainigja mégis elakadt. 

— Jó es-tét adj Isten! — szorította ki 
magából a szavakat. 

A pásztor nányekkent egy fenyőfa-
léeára. Preisz úr amint felemelkedett 
fekhelyéről s az .asztalhoz közeledett, ré-
mülten látta, hogy a félszeme hiányzik. 
Egy mítoszi szörnyeteg! Egy Cyklop! 

Egek, s ez azt is tudja, hogy 
pénz van nála — hüledezett 

benső remegéssel. Hogy ő 
egyedül töltse az éj-

szakát ezzel a 

— Adj Isten! 
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míg végül valahol ielbődült egy barom. 
Mindjárt reggel lesz — biztatta magát. 
Mint sűrű fátyolon keresztül szűrődött 
be a ha jnal s ez szorongására enyhülést 
hozott. , 

Aiz álom már le-lehúzta mély öléibe, 
de rögtön felriadt ismét. Már erőszak-
kal tudta csak éberségét tar tani s csak 
néha ringott el egy álomhullámon, mely 
keresztültört ellenállásán. 

Éppen egy ilyen álomzuhanásból riasz-
totta fel a fakilincs koppanása. Megder-
mesztette a rémület. 

Borzadva nézett az a j tóra , honnan egy 
szürke árnyék nyúlt be, tövében egy ha-
talmas bocskorral, mely fölött görnyed-
ve a félszemű rém hajlott a lakja nyo-
mult előre. 

— Ez a vég! — futot t át a pénztáros 
agyán a vészes sejtés, és hideg veríték 
gyöngyözött a homlokán. Félighunyt 
szemhéja alól kémlelte a közeledő ala-
kot, kinek súlya alatt megreccsent a 
száraz deszkapadló. 

A váratlan zajira hirtelen megállt a 
kolosszus, majd esetlen óvatossággal 
lopta imagát közelebb a látszólag mélyen 
alvó fekhelyéhez. 

A pénztáros lélegzete meggyorsult és 
kapkodva szívta magába a lombszagú 
levegőt. Torkába rémes ordítás szorult, 
amint két lépésre tőle az óriás hatalmas 
öklében villogó kést pillantott meg. Kar-
jába, mintha görcs állt v«lna, nem en-
gedelmeskedett akaratának, hogy elő-
vegye revolverét s egész testét zsib-
basztó rettegés tar tot ta fogva. A ibiztos 
halál közelségétől gondolatai őrült iram-
ban száguldiák be életét és tehetetlen-
ségében ágén ártatlannak érezte magáit. 

A monstrum már hozzáért. Az 'ápolat-
lan test s a zsíros daróc savanyú szaga 
áradt az orrába s amint felnyitotta sze-
mét, nem látott semmit, csak az előtte 
tornyosodó hatalmas test sötét oszlopát. 
Még látta, hölgy a kést markoló kar fel-
emelkedik s a következő pillanatban ser-
cenő zaj surrant a magasból füleihez. 

Vájjon a bordái közé hatolt a kés, 
vagy a torkát metszette-e el a hideg 
vas a borzalmas sercenéssell Még nem 
érzett fájdalmat. Kinyitotta a szemét, 
mit a rémülettől összeszorított a végze-
tes pillanatban. 

A gyilkos görnyedt a lakja a kijárat-
nak tartott . Jobbjában nagy darab sza-
lonnát szorongatott, baljával a kést tö-
rülte a nadrágjához és eltűnt az ajtó-
ban. 

A pénztáros már málló rémületéb n 
tágranyilt szemmel meredt a magasba, 
hol az erősen megfogyatkozott szalonna-
oldal lengett rövid ívben, mintha valaki 
rosszalólag a fejót csóválta volna feléje. 

vademberrel ï A hideg kirázta a gon-
dolatára is. 

A (félszemű egy köcsög aludttejet tett 
eléje, ő maga eigy kerek sajtba, viágta 
a bicskáját. Szó nélkül ettek. Mire be-
fejezték, újból megszólalt a pásztor. 

— Letnfyughatl — A kur ta szó, olyan 
rendelkezőn ihantgzott, akár a vezérigaz-
gatóé. 

A kolosszus ezután felemelkedett és 
kissé meghajolva, hogy fejét be ne verje 
a mennyezetfába., kihajlongott az ajtón. 

A pénztáros egyedül maradt, a pislogó 
gyertya mellett. A szűk szobában egy 
lóca, egy asztal és a prices volt az egész 
bútorzat. A priocs fölött egy polcon ke-
rék barna kenyér, s egy tarisznya pi-
hent s vastag kampós szegről egy oldal 
szalonna lógott le. J ó időbe telt, míg 
rászánta magát a lefekvésre. A pénzes-
táskát a feje alá rakta s revolverrel a 
kezében, magára terítette a Möltőjét . 
Éppen ideje volt, mert a gyertya utolsót 
lobbant és végleg elsötétült a szoba. A 
félelme« csendet csak a tücskök cirpe-
lése csipkézte » olykor belesóhajtottak a 
tölgy-aggastyánok. 

Nyitott szemmel feküdt és gyáva 
éberséggel meredt a sötétbe. Csak túl 
volna már ezen az éjszakán — sóhaj-
tott. Ebből az emberből semmi jó nem 
néz ki. Hideg futott át a 
hátán, ha hatalmas ök-
lére gondolt. 

Kinos lassúság 
gal multak az 
órák, anélkül, 
hogy szemét 
lehunyta 
volna, 

. a kést markoló kar fe lemelkedik . . . 
(0. Erdélyi Aranka rajzai) 



dwzélfyeífa a* UÓMvet 
Az íróasztal, ahol Beczássy Ju-

dith »Mindenért fizetni kell« című 
legújabb könyvét megírta, ablak 
mellett áll. A budai hegyeikre nyí-
lik ez az ablaJk, tiszta hűvös fény 
árad be rajta, és nem lehet tudni, 
ez a finom gyöngyszínű világítás 
hagyott-e nyomot a regény hang-
ján, vagy Beczássy Judith írásai 
keres ték-e ki magoknak ezt az ab-
lakot,? TTj regényéről beszélünk, a fi-
guráiról, mint meghitt ismerősökre)1, 
mert hiszen rég személyes jó ba-
ráttá váltak mind. 

Vera, a ma rövidhajú fiatal nő-
je, aki vegyész és tanya, nő és em-
ber, és aki egy szép napon észre-
veszi, hogy mellette az ura elfelejti, 
hogy férj . A széles vállú, mutatós és 
kedves doktor úrhoz rendelőóra után 
nőki járnak fel, véletlen nők és apró 
bestiák és egyszer csak az asszony 
jóbarátnője is ottfeledlkezik, pedig 
épp morált prédikálni jött fel. 

Nem könnyű ilyenkor embernek 
maradni. Embernek maradni, an-
nak ellenére, hogy »az 'ember« 
is ott feledkezett egyszer va-
lahol bosszúból összeszorított fo-
gakkal, tudatosan. Es nehéz nem bo-
csánatkérően alázatosan> újra oda-
roskadni a férfi felé, mikor az a 
régi hangon hív és megtalálni 
végre az újat a másikat, a csönde-
set és egyszerűt, azt, aki igazán 
társa akar lenni és nem bálvány. 
Igen jó barátnőnk lett ez az asz-
szony.. . 

— Az asszony, aki kicsit mi mind-
lyájan vagyunk — vallja he Be-
ízássy Judith — a munkától nem 
ír rá egészen asszony lenni és a. 
íázasságától néha nem ér rá dol-
rozni. Es a férfi is mindnyájunk 
érfi ja (egy szóval se szeretném el-
litetni, hogy az én férjem) az örötk 
érfi, akinek mint ia, gyereknek a 
íólyamesére, olyan szüksége van a 
íitoszra, hogy ő az egyetlen, a lé-
yeg és a cél. Amelyik asszony ezt 

tudja hitetni, az győz! De csak, 
ha feleség, mert a másik nő az 
hiába csinál bármit, az lemarad a 
versenyhen, mert a férfinek (bizo-
nyos idő multán mégis csaík az ott-

hon kényelme, a házikabátja a leg-
fontosabb! Szegény másik nő, ezt 
ritkán hiszi e l . . . 

— Szóval pedagógiai célja is volt 
a regényének? 

Mosolyogva legyint. 
— Kibeszélhetem én a lelkemet a 

nőknek, ők úgyis csaík azt fogják 
mondani, »igen, igen, de én. . .az 
más !« 

— Tudna az életben is ilyen ob-
jektív lenni? 

— Hogyne. Bár szerencsére ná-
lam erre komolyan sohasem került 
sor. A férjem, dr. Balázs Sánáor, a 
»Bikfic tanár úr« és sok más sike-
res darab szerzője mindig a legjobb 
barátom, sőt kollegám 'volt. ö ösz-
tönzött először írásra, úgyszólván 
rákényszerített, és azóta is ő az 
első publikumom. Csak újabban van 
vetélytársam, a lányom, aki egyéb-
(ként most készül doktorátusra. Leg-
közelebbi munkám talán már az ő 
nemzedékének problémáiról fog 
szólni! ' F. Á. 

Emlékezés anyámra 
Kis zsámolyán ült az anyám 
A kályha előtt s halkan 
Dúdolgatott, bólintgatott, 
Panaszkodott a dalban... 

Ifjúságának izeit 
Kavargatta a nóta, 
Mig üldögélt a tűz előtt 
Szegény kis ősz anyóka... 

Elüldögélt a tűz előtt, 
Kavargatta a multat, 
S mélyen lehajtotta fejét 
Mikor könnyűi hulltak... 

Sokszor elnéztem, istenem, 
Hol járhatott a lelke, 
Mig könnyel kisért dalait 
A tűzbe énekelte?... 

Elhamvadt már a tűz s a dal 
Elnémult régesrégen, 
De olykor csillag muzsikál 
A fázó őszi égen. 

S ilyenkor újra látom őt, 
A zsámolyon ül s hallgat... 
Ilyenkor úgy fáj a szívem, 
Hogy vége már a dalnak... 

^ajvuií JÜjzlzií 
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A PINCÉR 
^ J g u o V e L I # g j r  

írta: J. B. PRIESTLEY 
— Mikor kezdődik a színházi elő-

adás? — kérdezte az egyik autóügy-
nök az asztala előtt szolgálatkészen 
várakozó deresedő hajú pincértől. 

— Félnyolckor uram — felelte szín-
telon hangon a pincér. 

— Akkor még ihatunk valamit, hoz-
zon két whiskyt. 

— Igenis uram, két whiskyt. — A 
pincér elsietett. 

Az egyik ügynök nagyot ásított. 
— Micsoda fészek, micsoda lehetetlen 

nül unalmas szálloda. Meg mernék es-
küdni rá, hogy évekig nem történik i t t 
semmi. 

A pincér visszatért, asztalukra he-
lyezte az italt. A két ügynök borra-
valót adott és fizetett". 

— Köszönöm uraim — mondotta alá-
zatos meghajlással a pincér és visz-
szavonult. 

— Ezzel a szegény ördöggel sem tör-
ténik semmi — ürítette ki poharát az 
egyik ügynök. Unalmas élete lehet. 

— Csak r'á kell nézni, hogy tisztáim 
legyen az ember: micsoda hétköznapi, 
jelentéktelen figura. Szürke nyárs-
polgár. Csak a kitaposott úton tud 
cammogni. Ha váratlan, veszedelmes 
•helyzetbe kerülne, menten elveszítené 
a fejét. Nem tudná kivágni magát. No 

M gyerünk, mert lekéssük az 
előadást. 

A hall üresen tátongott. 
A pincér éppen a két üres 
whiskys pohárért jött, ami-

kor élesen megszólalt a telefoncsengő. 
— Engem keresnek? — kérdezte iz-

gatottan a pincér. A portás mosolygó 
rokonérzéssel bólintott és átadta a 
kagylót. A pincér hangja egy cseppet 
Sem volt szürke, amikor feszült sür-
getéssel a telefonba beszélt: 

— Halló, halló — kiáltotta. — Kis-
lány? Mind a ketten jól vannak? Heg-
gel tízkor meglátogatom őket. Köszö-
nöm. — Mélyet lélekzett, amikor visz-
szahelyezte a hallgatót. Homlokát tö-
rölgette. 

— Gratulálok — mondotta széles mo-
sollyal a portás. — Erős gyerek a ki-
csike? 

— Csak három kiló és tíz deka, de 
azt mondják, hogy egészséges. 

— Milyen érzés nagyapának lenni? 
— kérdezte a portás. 

— Különös. Egy órával ezelőtt csak 
apa voltam, most nagyapa vagyok. 

A hall a j t a j a viharosan, feltárult. 
Kissé csapzott télibundában, bronz-
színű hajú, magas, karcsú asszony 
rontott a szállodába. Még szép asszony. 
Azok közé a nők közé tartozott, akik-
ről azt mondják, hogy tökéletes úr i -
hölgyként viselkednek olyan helyeken, 
amelyeket a tökéletes úrihölgyek gon-
dosan elkerülnek. A pincér, ahogy 
meglátta, egyszerre megszűnt pincér 
lenni. Meglepett, bosszankodó, idős 
férfivé változott: 

— Mit akar? — kérdezte ridegem. 
— Beszélni akarod veled, Joe — vála-

szolta hevesen az asszony. — Mi hír 
van Alice felől? 

— Ki beszélt magának Alioeról? — 
kérdezte elutasítóan a pinieér. 

— Mi közöd hozzá. Megtudtam, hogy 
gyereket vár. Joe, mi történt? Rend-
ben ment minden? Ne állj"itt , mint egy 
sóbálvány. Mondd már. 

— Alice hála Istennek rendben van, 
— mondotta röviden a pincér. 

— És a gyerek? 
— Kislány. 
Az asszony felnevetett: 
— Tehát nagyanya lettem. Nagy-

mama. Hogy öregíti ez az embert. De 
ez most nem fontos. Figyelj tilde, Joe. 
Látni akarom őket. 

— Fölösleges. Én törődöm Alice-szal. 
— Azt akarod mondani, hogy nem 

eresztesz hozzíá?! — visította az asz-
szony. 

— Csendesen! — rivait r á a férf i . 
— Bánom is én a lármát, amit csa-

pok. Mit gondolsz, hogy fából farag-
tak? Hiszen az anyja vagyok. 

— Ezt előbb kellett volna meggon-



dolnia, mielőtt húsz esztendővel ez-
előtt megszökött azzal a gazfickóval — 
vágott vissza villámló szemekkel a 
pincér. 

— Valóságos ördög vagy, ' Joe . 
— Feltételezem, hogy talált férfiakat, 

akik kedvesebbek voltak magához, 
mint én — felelte keserűen a pincér. 

— Igenis találtam. De ez nem tarto-
zik ide. Én az anyja vagyok és jogom 
van látni a gyermekemet. 

— Hagyja békében azt a gyereket. 
Maga a sa já t ú t j á ra tért. Ne keresz-
tezze hát a lányom életét. Figyelmez-
tetem, hogy egyszersmindenkorra 
hagyja békén. 

— Az én lányom. De nem biztos, 
hogy te vagy-o az apja. 

— Mit, mit mondasz?! — ugrott neki 
a nő torkának a férfi. 

Az asszony megijedt. 
— Ne bomolj, Joe. Hiszen nagyon jól 

tudod, hogy a te lányod. Csak látni 
akarom a bébivel együtt. Mi rossz lehel 
ebben?!, 

— Bízza rám. Amióta elhagyott, nem 
avatkoztam az életébe. Maga se avat-
kozzon az enyémbe. Még egyszer és 
utoljára figyelmeztetem — moodotta 
vésztjóslóan a pincér. 

Ebben a pillanatban fekete selyem-
ruhás, őszhajú kis öregasszony suhant 
a haliba. Vidéki hölgy volt, aki állan-
dóan ebben a szállodában szállt inog. 

— Jó, hogy itt találom pincér — mo-
solygott nyájasan. — Kérem, hozzon 
egy csésze teát nekem. 

— Azonnal asszonyom — hajolt meg 
szokott, alázatos mozdulatával a pin-
cér. Bá sem nézett többé feleségére. 
Kisietett a hallból. Mire visszajött a 
csésze teával, a bronzhajú asszony mai-
eltűnt. 

— Vannak, akik azt állítják, hogy a 
teától nem lehet aludni. De én le se 
tudnék feküdni a megszokott csésze 
teám nélkül. 

— Minden szokás dolga, asszonyom — 
válaszolta szolgálatkészen a pincér. 

Az öreg hölgy nyájas lélek volt. Meg-
szokott hotelszobájáról és kedvenc éte-
lei elkészítési módjáról beszélgetett a 
pincérrel és dupla borravalót adott 
neki. 

A pincér arra gondolt, hogy meny-
nyire meg lenne lepve ez a jó lélek, 
ha tudná, hogy a bronzhajú asszony, 
akit itt látott az imént, az ő felesége 
és ő éppen torkon akarta ragadni, mi-
előtt az öreg dáma lejött a lépcsőn. 

Szélesvállú, buldogképű férfi lépett 
a hallba. Bávigyorgott a pincérre. A 
pincér megrezzent, de azonnal vissza-
meredt pincéri mivoltába: 

— Parancsol, uram? 
— Lássuk csak, pincér. Hozzon egy 

dupla skót whiskyt és egy kis üveg 
szódát. 

— Hány óra, pincér? — kérdezte az 
öreg hölgy. 

Mielőtt a pincér felelhetett volna, a 
szélesvállú férfi karkötőórájára nézett: 

— Háromnegyed tíz, asszonyom. 

— Parancsol aram? 

— Köszönöm, ideje, hogy lefeküdjek 
— bólintott mindkettőjük felé az öreg 
hölgy. 

A pincér ki tár ta előtte az aj tót és 
maga is elment, hogy a whiskyt el-
hozza. 

— Ne tegyél úgy, mintha nem ismer-
nél, Joe, — mondotta elégedetlenül a 
vendég, amikor a pincér szertartásosan 
asztalára helyezte a whiskyt és vissza 
akart vonulni. 

— Jól ismerlek, Dobby. Ki mondta 
meg neked, hogy it t vagyok? 

— Maggy. Találkoztam vele az, a j tó 
előtt. Ugyancsak leszedte rólad a szen-
teltvizet, amiért nem engeded Alicehoz. 
Azóta sem láttam Maggyt, amióta, 
évekkel ezelőtt, tőlem is ellógott. De 
mondhatom, cseppet sem változott. 

— Ha azért jöttél, Dobby, hogy ezt 
elmondjad nekem, úgy elvesztegetted 
az értékes idődet. 

— Nem azért jöttem. Látni akartalak 
a tisztes pincéri ruhádban. És főleg 
terepszemlét akarok tar tani itten. Nyu-
godt kis szálloda. A rendőrség it t alig-
ha szokott razziázni. I t t csupa szolid, 
tisztességes úriember lakik. Kitűnő 
búvóhely számomra. I t t fogok lakul, 
amíg lebonyolítom a folyamatban levő 
ügyemet. Kissé kockázatos játék. Egye-
lőre még nem részletezem előtted. De 
te úgyis ismered az én játékaimat. 

— Nem lakhatsz itt — mondotta ha-
tározottan a pincér. 

— Ne siesd el a dolgot, Joe. Még azt 
sem tudod, hogy miről van szó. 

— Nem is akarom tudni. Értsd meg 
Dobby: nem akarok többé résztvenni 
semmiféle dolgodban. 

A pincér közelebb lépett a vendég-
hez és bár csöndesen és nyugodtan be 
szélt, mégis félelmetes volt a hangja. 
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— Nagyon jól tudod, Dobby, hogy 
én szakítottam ezzel az élettel. Semmi 
közünk sem lehet egymáshoz. 

— Cserben hagyod a régi cimboráidat, 
Joe? Azt hiszed, hogy okosan cselek-
szel ?; Tisztes pincér egy tisztességes 
szállodában. De fogadni mernék, hogy 
az igazgatóság nem tudja, hogy öreg 
börtöntöltelék vagy. 

— Nem tudják, — mondotta szinte 
könyörgő hangon a pincér. 

— Nos hát, ha nem jársz a kezemre, 
úgy szólok az igazgatóságnak és te 
menten kirepülsz innen. 

— Ezt nem teheted meg, Dobby — 
kiáltotta a pincér. — Hagyjatok béké-
ben. Nem avatkozom a dolgotokba. 
Egyszersmindenkorra szakítottam ve-
letek. Leültem a büntetésemet. Te nem 
tudod, hogy ez mit jelent, Dobby. Be-
csületes munkával keresem a kenyere-
met. Az Isten szerelmére, hagyj béké-
ben, Dobbyl 

— Nagyon sajnálom, Joe, de nem 
tehetem. Szükségem van rád. Ha ki-
segítesz, úgy semmi bajod sem lesz. 
Sőt, szép ajándékot kapsz a hűséges, 
régi cimborádtól. De ha kinézel innen, 
úgy én is megteszem a magamét, hogy 
téged is menesszenek. Gondolj a lá-
nyodra, akinek kisbabája született. Mi-
ből fogod eltartani? Ügy tudom a fér je 
jelenleg munkanélküli. 

A pincér egész közei lépett a vendég-
hez. Most egyáltalán nem látszott pin-
cérnek. Veszedelmes férfivé változott. 

— Figyelj ide, Dobby — sziszegte. — 
Ha kidobatsz innen, 
úgy mindaz elveszett, 
amit hosszú évek fá-
radtságos, verejtékes 
munkájával felépítet-
tem. De ne gondold, 
hogy ezt szárazon elvi-

í " — U_gy-B csöndes estéje volt, pincér? 
(G. Erdélyi Aranka ra;'zai) 

heted, Dobby. En is kezemben tartom a 
nyakadat. 

— Náladnál ügyesebb emberek is kér-
kedtek már ezzel — válaszolta hetykén 
Dobby. De látszott ra j ta , hogy már 
nem érzi magát olyan biztosnak, mint 
az imént. Már nem a pincérrel állott 
szemben, hanem az egyenrangú geng-
szterrel. 

Joe metszően, kegyetlenül felnevetett. 
Kezét súlyosan rátet te a fiatalabb em-
ber kezére. Es a pincér keze hatalmas, 
félelmes, mindenre elszánt férfikéz volt. 

— Odaküldelek Dobby, ahol már nem 
csinálhatsz több baj t nekem, — sut-
togta rekedten — lesni foglak éjjel-
nappal és ketten leszünk ellened, 
Dobby. Tudod-e, hogy Raspy kiszaba-
dult? 

— Tudom, de azóta meghalt. Az 
utolsó csetepatéban megkéselték — he-
begte elsápadva Dobby. 

— Nem halt meg, csak elhitette. Be-
széltem vele tegnapelőtt. Tudom, hogy 
hol tartózkodik. Szeretne mégegyszer 
találkozni veled, Dobby, de azt hiszi, 
hogy Dél-Amerikába utaztál. Ha kido-
batsz a helyemről, úgy egyenesen Ras-
pyhoz megyek. Ketten végzünk veled 
Dobby. Elhiheted. Ha békén hagysz, 
nem avatkozom a dolgotokba. De ha 
kilöketsz az utcára, úgy elkeseredett 
ember lesz belőlem. Érted? 

— Ertem, Joe. 
— Akkor takarodj innen. Játszd 

másutt a kisded játékaidat. 
— Valóban, nem marad más hátra 

számomra — kelt fel a székéből Dobby 
úr. 

A pincér nem kísérte ki a vendéget. 
Nehezen, zihálva __ lélekzett, mint az 
olyan ember, aki csak hajszál hijján 
mentette meg az életét. Azután a fe-
nyegető fény kihamvadt szemében. 
Arcvonásai kisimultak. Visszaváltozott 
az idős, tisztességtudó pincérré. Az üres 
whiskysüveg után nyúlt. 

A két ügynök berobbant a hallba. 
— Unalmas előadás volt. Hamar két 

whiskyt, pincér! 
— Két whiskyt, igenis uraim — mon-

dotta színtelen, udvarias hangon a pin-
cér és elsietett. 

— I t t sem változott semmi, amióta 
elmentünk — ásítozott az egyik ügy-
nök. — Erről a derék, nyárspolgári 
pincérről is lesír az unalom. 

A pincér visszajött, udvariasan tele-
töltötte a két vendég whiskys poharát. 

— Ugy-e csöndes estéje volt, pincér? 
— vetette oda hanyagul az egyik ügy-
nök. 

— Igen, nagyon csöndes este volt. 
Köszönöm uraim . . . 

Fordította: Berend Miklósné. 
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Biró Judith, aki eddig főként mint zongora-
kísérő szerepelt számos hangversenyein, most 

Harsányt Gizi néni mesébe illő sikert ért el a Varielly, a 
rádióban. Ezeregyedszer mesélt a gyerekeknek szerepel nagy sikerrel. Október 25>én 

is közvetítette többhangszeres hangversenyét ét 0 

H. Veöreős Julia sikerrel zongorázott a múlt 
héten a rádióban. Ezt megelőzőleg három hét-
tel arab tisztelői között fotogralálták Egyip-

tomban 

Pogány László hegedűművésznek, mint csoda-
gyereknek voltak nagy sikerei különösen az 
északi államokban, a magyar rádió közönségé-

nek tetszését Is elnyerte 
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(Sg^edZoŐjáuu 
(13. folytatás.) 

ügy léptek ki a hotel forgóajtaján keresztül a lenge ködtől borongós 
koradélutáni Mária Valéria-utcába, mint egy önfeledt nászutaspár. 
Karonfogva, vidáman az ebédutáni könnyű emésztési láz tunya lusta-
ságával az idegeikben. Humphreys belekarolt Kláriba, s mint egy diák, 
a szó szoros értelmében vonszolta be a Belváros felé. Egy darabon 
még futottak együtt, hogy a járókelők még utánuk is néztek. »Ezek 
szerelmesek egymásba« — gondolhatták magukban. Pedig erről egyelőre 
szó sem volt. Humphreys sem tudta még véglegesen megállapí-
tani, hogy az a csiklandozó izgalom és az a boldog nyugtalanság, amely 
Klári társaságában elöntötte, szerelem-e vagy nem, Klári pedig csak 
annyit tudott, hogy ez a fiú határozottan tetszik neki, jól érzi magát 
a társaságában. Az idegei és az ösztönei mérlegre tették ezt a nagy 
darab szőke angol fiút és annyit mindenesetre megállapítottak, hogy 
testi és lelki választékossága, az egész ember kellemes megnyilvánulása, 
vetítődése, körülbelül megfelelt annak a típusnak, annak az elképzelt 
valakinek, akit az az idegfunkciókból, agyműködésből, vérkeringésből 
és minden egyéb biológiai és fiziológiai folyamatból álló valaki, akit 
Horváth Klárinak hívtak, elképzelt magának, mint olyasvalakit, aki 
neki kellhet. »Minden ember számára születik valaki« — gondolta 
Klári — »aki pontosan az, aki az ő számára született, aki az ő kiegé-
szítő része, aki az ő párja. Lehet, hogy az én párom ez a fiú. De az is 
lehet, hogy nem ő az, hanem' valahol a Fokföldön él és én sohasem 
fogok vele találkozni. De ha úgy is volna, hogy ő az, aki az én szá-
momra született, vájjon ugyanaz vagyok-e én is őneki?« 

A Klári szinte tudományosnak nevezhető vizsgálódásával egyidő-
ben pedig az angol ezeket gondolta: »Lehet, hogy az stupid, amit én 
gondolok, de én még sohasem örültem így női mosolynak, mint most. 
En ezt a lányt nem is ismerem, nem tudok róla semmit és igazán 
bolond dolog, hogy folyton csak arra kell gondolni, hogy megtartsam 
magamnak, de az ösztönöm ellen mégsem harcolhatok. Mért nem érez-
tem ugyanezt Gvendolinnál Londonban, vagy Dianánál Sommersetben, 
miért tudtam mindegyiknél, hogy ha elvenném őket feleségül, az életem 
ugyanolyan unalmassá és gépiessé válna idővel velük, mint akármelyik 
barátomnál. Es miért érzem éppen ennél a lánynál, hogy ennek annyi 
titka, szépsége, forrósága van, mint a bárányfelhők mögött bujkáló 
tavaszi napsütés? Ez csupa tűz és csupa ragyogás, minden kiejtett sza-
vának a hangszíne csupa meglepetés, a ha ja álompalást, a tekintete 
a legédese.bb mámor. Minden szava egy ütés a szívemre. En bizony, 
ha tudnám, hogy szeretne, elvenném feleségül, nem törődnék semmivel. 
A papa és mama majd csak belenyugodnának, megmondanám nekik, 
hogy mennyire szeretem. De vájjon szeretem-e?!« 

Ebben a pillanatban Klári kicsit megszorította a karját , ahogy 
egymás mellett sl'endriroztak végig a Vörösmarty-téren a Váci-utca 
felé s megkérdezte: 

— Mondja, Humphreys, szeret maga engem? 
Humphreys szívét tüzes nyíl jár ta át. 
— Hát maga szeret engem? 
Klári szemeinek igéző mosolyával csak ennyit mondott: 



— En még nom tudom. De azt hiszem, hogy fogom. 
Humphreys felnevetett. 
— Hát akkor igazán semmi baj nincsen, mert én is azt hiszem, 

hogy fogom szeretni. Még pedig nagyon. 
Klári megint megszorította kicsit a férfi karját : 
— Hát akkor most mit csináljunk? 
— Most? — kérdezte Humphreys még mindig mosolyogva s azzal 

a nyílt utcán lehajolt Klárihoz és szenvedélyesen megcsókolta. Klári 
a hirtelen támadástól még magához sem térve, fülig elpirulva véde-
kezett a csók ellen, de ez a védekezés nem volt komoly, vagy erőteljes. 
Erezte ugyan, hogy ez végeredményben borzasztó és mégsem járja, 
hogy egy férfival a nyílt utcán csókolózik, de a férfi ajka olyan meleg, 
olyan alázatos és egyúttal olyan ostromló volt, hogy azért védekezés 
közben majdnem úgy csókolta vissza, mintha négyszemközt lettek volna 
kettesben, egyedül. Az odaadásnak ezt a remegő kis árnyalatát a férfi lelke 
is megérezte, és itt ebben a pillanatban eldőlt a sorsuk. Ez volt az a 
csöppnyi plusz, amitől lelkének kristályserlege túlcsordult, amitől a 
benne keringő villamosáram elérte azt a maximális feszültséget, amely 
már végleg elintézte a benne örvénylő, kavargó folyamatot. Ezek azok 
a ritka pillanatok, amikor két ember, akik már ismerik egymást és 
csak sejtik egymásról és önmagukról, hogy valamilyen titokzatos folya-
mat kergeti őket egymás felé, amely ellen egyelőre védekeznek, amelyet 
egyelőre maguk is vizsgálnak és mérlegelnek s amelyben aztán egy 
lángforró hang rájuk szól: Elég volt, hagyjatok mindent abba, s hagy-
jatok fel minden ellenkezéssel, ti szeretitek egymást! Ez volt a kikris-
tályosodás pillanata. Az illúziók, amelyekkel egymást megajándékoz-
ták, halmozódtak bennük attól a pillanattól kezdve, hogy megértették 
egymást s telítették a lelküket, mint amikor az ember egy pohár vízbe 
mind több és több sót önt, amikor már a víz több sót feloldani nem 
tud, akkor a só hirtelen kikristályosodik. Ez volt a lángralobbanás 
pillanata, amikor minden okoskodás és minden vizsgálódás mellőzésével 
mindketten tűzáramként érezték végigszáguldani testükön a hőt, amely 
idegeiket meggyőzte arról, hogy az pedig, amit éreznek, az semmi más, 
mint az, hogy vágyódnak egymás után. Persze, ehhez annak az ön-
feledt utcai csóknak a lángcsóvája kellett, amely szájuk ízein és ide-
geik izzásán keresztül lobbantotta bennük lángra ezt a végső meggyő-
ződést, hogy abban pedig, amit éreznek és amögött raktárnyi tartaléka 
van azoknak az örömöknek, amelyek segítségével az életüket egymás-
sal és egymás mellett hosszú időre elképzelhetik. Ez a hosszú idő két 
embernél, aki azt hiszi, hogy szereti egymást, mindig »örökre« szól. 
Megtörténhetik, hogy tényleg örökre szól. Megtörténhetik persze az is, 
hogy csak néhány esztendőre. De azt a néhány esztendőt tekintve is, 
beszélhetünk örökkévalóságról. Olyan örökkévalóságról, amely ennyi és 
ennyi esztendeig tart. Hogy ez az ennyi és ennyi esztendő mentől több 
esztendő legyen, esetleg tényleg »örökre« tartson, ha relatív értelemben 
véve is, az kicsit mindig beosztás kérdése. Az ajándékba kapott illú-
zióknak a kikristályosodásig való feltornyosulása mindig sokkal hirte-
lenebb, sokkal rohamosabb, mint az együttélés és a mindennapi érint-
kezés folytán való megszokás után bekövetkező fakulás, elkopás. A tün-
dérszőke hajról azt mondja az első szerelem illuziómámora, hogy folyé-
kony arany lángtenger, boldogság sátora, mennyország kárpitja, égi 
virágoskert illata. S akkor egyszer a fodrásznál ecettel mossák ki a 
szőke arany lángtengert, a férfi fölébe hajol s a savanyú illat elfa-
csarja az orrát. Repedés támad az illúzióban, amely eddig életfenntar-
tpan fontos volt a szerelem szempontjából. Más példa: akit szeret az 
ember, az sohasem földi lény, mennyei angyal ő, akinek földi fogyaté-
kosságai, hibái, sőt még földi életmegnyilvánulásai sincsenek. S két 
ember, aki egy fedél alatt együtt él, egyszerre csak a legprózaibb és 
legmagától értetődőbb biológiai megnyilvánuláson keresztül kénytelen 
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tudomásul venni, hogy a másik is csak ember. Aki éppen úgy ebédel, 
vacsorázik, ásít vagy szuszog, mint 6, s ez az első csalódás. Hogyan, 
hát te is csak ember vagy 1 A szerelem fenntartásának s az együtt-
élésnek egy állandó illúzió gyönyörű mámorában való fenntartásának a 
főtitka ezekután, hogy az elkerülhetetlen kiábrándító momentumokat 
mindegyik igyekezzék legalább egy emberi tökéletességre való törek-
véssel elősegíteni. Azzal, hogy legalább igyekszik szépnek maradni test-
ben és lélekben, mert vannak az életnek s az élésnek olyan apró fogá-
sai, trükkjei, amelyekkel a kérlelhetetlenül bekövetkező lerombolódá-
sát az illúzióknak el lehet odázni vagy legalábbis enyhíteni lehet. Ha 
f á j valami, nem muszáj okvetlenül elüvölteni, kis önmegtartóztatással 
lehet mosolyogva is azt mondani, hogy fáj . Ha felindul valaki valami 
fölött, nem muszáj okvetlenül elveszítenie az önuralmát s a szörnyeteg, 
az emberi bestia kiábrándító fegyelmezetlenségében mutatkozni, a leg-
nagyobb csapás, a legnagyobb tragédia pillanatában is meg lehet és 
meg kell őrizni bizonyos önuralmat, amely emberi és lelki nagysággal 
ruházhat fel valakit. Ami még mindig emlékeztet és utal a hozzá-
fűzött valamikori mennyei és földöntúli illúziókra. Mert minden férfi 
és nő együttélésében elkövetkezik egyszer az a pillanat, amikor testük-
nek és leiküknek nincsenek többé titkaik egymás számára. J a j annak, 
aki arra jön rá, hogy minden titkát végleg és menthetetlenül felfedte a 
másik előtt, hogy egyetlen legkisebb, legsemmibb végső titka sem 
marad többé a másik számára. Ami ezután jön, az már maga a sivatag. 
Szürke homok mindenfelé, amerre csak a szem ellát. Nem okvetlenül 
muszáj eddig a pontig elérkezni. A lélek mindig megtarthat magának 
rejtett és titokzatos nüanszokat, halk szárnyrebbenéseket, amelyekkel 
felfrissítheti a másik képzeletét: »Te vigyázz, mert talán még sincsen 
egészen úgy, ahogy te gondolod, talán mégis van még valami szá-
modra, ami értékes és kíváncsiságodra és érdeklődésedre érdemes.« 
Klári és Humphreys ezen persze most nem gondolkoztak. Ezek olyan 
végső és egyelőre érdektelen problémák voltak számukra a jelen édes 
izgalmának pillanataiban, amelyekben természetesen mind a ketten 
csak arra gondoltak, hogy ez az állapot örökre így fog tartani, hogy e 
végső következtetések sötét és távoli árnyait idegeiknek egyetlen haj-
szála sem közvetítette el hozzájuk. Az utcán elcsattant csók szenzáció-
jának pillanatnyilag oly magasfeszültségű izgalmában mind a ketten 
csak ar ra gondoltak, hogy jó volna a csókot megismételni hosszasabban, 
önfeledtebben és ellenőrizetlenebbül. Humphreys most már átkarolta 
Klárit, úgy fordult be vele a Váci-utcába. Megajándékozottnak érezte 
magát és ha arra próbált gondolni, hogy egy ismeretlen lány első 
csókja, amelyet az utcán rabolt el tőle, s ennek a csóknak az édessége 
vájjon eléggé kitombolja-e a benne feltornyosuló és legmesszebbmenő 
konzekvenciákat máris türelmetlenül levonni akaró terveket, ú j ra csak 
azt tudta mondani magának, hogy »ej, nem spekulálok. A talpamtól a 
fejem búbjáig csak azt tudom érezni, hogy ez a lány a világ legédesebb 
teremtése és semmi más vágyam nincs, mint hogy szerethessem és sze-
ressen. Akkor pedig senkinek és semminek beleszólása a dologba tovább 
nincsen, mert az életben mégis az a legfontosabb és azt a legszentebb 
pillanat, amikor két ember ül vagy áll egymással szemben, egymás 
szemébe néz és valamilyen formában kikristályosodik, elhangzik vagy 
elvillámlik a vágy, hogy én téged akarlak, akar j te is engem.« 

Egy ékszerész csillogó kirakata elé értek. Gyémántok és briliánsok, 
arany- és platinaékszerek szikráztak a kirakatban, fekete- és kék-
bársony bölcsőikben s Humphreys megállította Klárit a kirakat előtt. 
Klári ránézett a kirakatra s egy pillanatig sem érezte azt az örök női 
vadállatvágyat, amely a nőket, a földnek e cicomára és csillogásra 
teremtett lényeit a csillogó és a világ értékelése folyamán értékesek-
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nek tartott hideg, halott, de csillogó kövek nyomán elfogják, inkább 
csak iskoláslány korának cukrászkirakat előtti vágyódásával nézte a 
sok tízezerpengős gyűrűket és brazoletteket. Szerette volna megkóstolni 
őket, hogy milyenek, milyen ízük van. Nem a gazdagodás útján is 
magasabbra törő női bestialitás izgatta fel az érzékeit, inkább csak egy 

vkis gyermeknek a habostortára való éhsége, hogy »Istenem, biztosan ez 
is nagyon édes lehet.« 

— Veszek magának valamit, jöjjön be, — mondta Humphreys 
gyengéden. 

Klári megrettenve ellenkezett: 
— Isten őrizz, hova gondol, mit csináljak én az ilyen drágasággal?! 
Humphreys elkezdett nevetni, boldogan és lelkesen. Megérezte & 

lány érintetlen lelkének édes és szerény egyszerűségét, amellyel, részint 
nem is kívánkozott a valóban drága holmikért, részint pedig valami 
olyant érzett ki a húzódozásából, hogy noha még semmi köze végered-
ményben hozzá, máris őt védi, az ő anyagi jólétét és vagyonát .azzal, 
hogy ilyen erélyesen visszautasítja még a gondolatát is annak, hogy 
érte komoly áldozatot hozzanak:. Most azonban már százszorosan áldozat-
kész akart lenni, mert meg is akarta jutalmazni ezt az édes szerénysé-
get, azonkívül pedig a saját boldogságát akarta felékesíteni. Formálisan 
behúzta magával az üzletbe. Egy idősebb úr sietett feléjük. Rögtön 
látta, hogy a két emberből üzlet lesz. A férfi arca ragyogott. A lány 
arca riadt volt. A kereskedő jó pszichológus volt s ha nem is tudta 
volna leanalizálni, hogy mi pontosan a lelki diagnózisa a két ember 
pillanatnyi hangulatának és helyzetének, a férfi ragyogó arcából any-
nyit mindenesetre látott, hogy az ajándékozni akar. Mindenáron. 

Simán, halkan és elegánsan kérdezte: 
— Mivel szolgálhatok? 
Humphreys angolra fordította a szót. 
— Szeretnék valami nagyon szép ékszert. 
Ránézett a lányra: 
— Azt hiszem — gyűrűt . . . 
Klári pirult és nem válaszolt. 
— Igenis. Milyen gyűrűt? — kérdezte a, finom, nyugodt öregember. 
— Olyant, — felelte Humphreys — amelyben pontosan egy akkora 

briliáns legyen, mint a fiatal hölgynek a. szeme. 
— Félek, hogy ekkora nem lesz raktáron, — felelte az ékszerész — 

a fiatal hölgynek akkora szemei vannak, mint egy-egy csillag. Túlsók 
a karát bennük. De azért majd keresek valamit. 

Azzal hátra ment az üzlet sarkába, kinyitott egy Wertheim-szek-
rényt s kivett belőle egy ékszertokot. Gyöngéden, mintha egy szál 
orchideát tartott volna kezében, alig érintve a tok sárgaréz elzáróját, 
kinyitotta a kis bőrkoporsót és odatartotta Humphreys elé. Sötétkék 
bársony ágyában akkora briliáns villámlott Klári szemébe, mint egy 
ezüst egykoronás. Fénylett, vakított, szikrázott a kéklő briliáns a meg-
gyújtott lámpa fényében, millió sugarát cikáztatva Klári pupilláján, 
mint egy vad tűzforrás. Klárinak elállott a lélegzete, Humphreys mo-
solyogva nézte. 

— Ez valamivel, sajnos, kisebb, mint a hölgy szeme és talán nem 
is csillog annyira, de ennél szebb darabom nincsen, — szólalt meg az 
öregúr. 

— You like it? — kérdezte Humphreys Kláritól még mindig moso-
lyogva és elandalogva boldogan a lány megbabonázottságától. 

— Osak nem akarja ezt nekem megvenni? — kérdezte Klári 
reszketve. 

— Hát ha szebb nincsen, akkor egyebet igazán nem tehetek, — 
' felelte Humphreys meghatottan. Majd az öregúrhoz fordult: 
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— How much? 
Az öregúr a szeméhez emelte a követ s egy csöppnyi kis kemény 

cédulácskáról, ami világoskék cérnaszálon ra j t a fityegett, elolvasta a 
cédulán álló ákombákomot. 

— Thirty thousend . . . — felelte szemrebbenés nélkül. 
Humphreys csekk-könyvet vett ki a zsebéből. Tintát és tollat kért 

és kiállította a csekket harmincezer pengőről. Klári odapislantott és 
mikor látta az összeget, sikoltva kapott a Humphreys kezéhez: 

— Ez harmincezer pengőbe kerül? 
— Annyiba, — felelte Humphreys még mindig mosolyogva. — Na-

gyon olcsó . . . 
Ebben a pillanatban Klári szó nélkül elvágódott a padlón. 

Humphreys és az ékszerész ijedten kaptak utána, Klári arcán azonban 
az ájulás összes jelei mutatkoztak. Halottsápadt volt, szemhéja reme-
gett^ a szó szoros értelmében eszméletlen volt. 

— Hamar, vizet! — szólt rá Humphreys az ékszerészre. Az éksze-
rész berohant a mellékhelyiségbe és egy pohár vízzel tért vissza. 
Humphreys belemártotta uj ja i t a vízbe és néhány cseppet Klári arcába 
locsolt belőle. Klári magához tért. Ivott egy korty vizet, majd meg-
eredtek a könnyei: 

— Humphreys, az Isten szerelmére kérem, ne tegye ezt, ezt én nem 
érdemlem meg. Nem engedem meg, hogy ilyen őrültséget csináljon. 

Humphreys gyöngéden átölelte, megsimogatta a ha já t és ott az 
ékszerész előtt most már nyugodtan és csendesen ú j ra megcsókolta, így 
hallgattatva el felbugyborékoló tiltakozását. S anélkül, hogy leg-
alábbis beszédileg bármilyen előzménye lett volna a dolognak, mint-
egy indokolásképpen és megnyugtatásképpen így szólt: 

— Hiszen elveszlek feleségül, te kis bolond. Hozzám jössz? 
Klár i ú j ra a szívéhez kapott: 
— Maga? Engem? 
— Igen. Felelj: hozzám jössz? 
Klári nem felelt, csak a nyakába borult és egész valahai tízezer 

évekre visszamenő tűztartalmával, öröklött niőességének s annak a 
titokzatos lávatartalomnak minden forróságával, amelyet eddig csak 
Lexi érzett meg ra j t a annyira, hogy formálisan bele is őrült, akkorát 
csókolt bele Humphreysbe, hogy az angol fiú káprázva sejtette meg 
a rá váró pillanatok minden tüzes gyönyörét. Csorogtak a könnyei a 
szeméből, boldogan. Még nem értékelte fel egészen lelkében, hogy mi 
történt vele tulajdoniképpen ebben a pillanatban, de a nagy horizon-
tot már látta piroslani és kékleni a távolból. A boldogság távoli 
monszumszele megérintette a szívét. Nem az ékszer értéke robbantotta 
ezt ki belőle, hanem a megvásárláshoz fűződő áldozatkészség mögötti 
érzés, amely ebből az angol fiúból így dokumentálódott. Nem érdekelte 
e pillanatban semmi, az ékszer sem, csak az, hogy íme, egy olyan 
ember áll i t t előtte és kéri meg feleségül, aki szerelmének nagyságát 
ennek az ékszernek értékességével akar ja kifejezni. Már pedig ez az 
ékszer értékes. 

— Yes I will . . . — suttogta Humphreys fülébe. 
Az ékszerész mosolyogva nézte a jelenetet. Sok mindent látott már 

hosszú pályáján, de ilyen üde és hamvas meseszerű kis történet még 
az ő szemei előtt sem játszódott le. 

— Hogy parancsolja az ékszert átvenni? — kérdezte alázatos udva-
riassággal. 

— Holnap, ha beváltotta a csekket a bankban, lesz szíves a fiatal 
hölgy címére elküldeni. Diktáld be kedves, a címedet, —- fordult 
Klárihoz. 

(Folytatjuk.) 
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Chanel strucctoll-ensembléja 
A legszebb estélyi kollekciók 

egyikét az idén Chanelnél láttam. 
Nagy meglepetés volt ez, mert mi 
pestiek már évek óta meg sem néz-
tük a Cbanel-tkollekciót, annyira 
nem tetszett. Idén azonban futótűz-
ként terjedt el a hír, hogy »Chanel 
remek, meg kell nézni!« Tényleg 
olyan estélyi ruhákat mutatott, 
amelyek a maguk zsánerében ösz-
szehasonlíthatatlanul legszebbek. A 
rom'antikus tüllökön, csipkéién kí-
vül, idén rengeteg flitter, gyöngy, 
bársony volt Chanel kollekciójá-
ban. A legnagyobb elragadtatással 

beszélt mindenki egy fekete taft-
bársony stilruháról, dús szoknyá-
val, vállnélküli derékkal és a deré-
kon keresztbefutó, rózsaszín flitter-
virágokból való almafavirág ág-
gal. Ennél a ruhánál szebbet egész 
Párizsban nem mutattak. Volt eg? 
másik fekete bársony stílruhája is, 
bő szoknyával, kis puffos ujjakkal, 
kerek kivágással, amelyet tenyér-
nyinél szélesebb csipkegallér díszí-
tett köröskörül. Rengeteg tüllruha 
volt a kollekcióban, rózsaszínű tüll, 
guvrírozott szoknyával, taft alsóru-
hával, húzott derékkal, amelyet kis 

fekete taftszalagok dí-
szítettek. Fehér tüll, 
arannyal hímezve, alul 
a szoknya szélén fehér 
taftpánttal, a derékban 
is beállított taft rész-
szel. Fekete tüll, fekete 
chantilly-csipkével kom-
binálva, kis csipke bo-
lero val. Fahéj színű 
tüll, színes csíkozású 
lamé derékkal. Barna 
tüll, taf t alsóruhával, 
a szoknyán pedig száz 
és száz keskeny szalag-
fodorral. Gyönyörű volt 
a rózsaszínű tüllruha, 
amely sattírozott 
anyagból készült, a de-
rék egész halvány volt, 
viszont a szoknya szé-
le már sötét ú j vörös 
árnyalatú. 

Maga Chanel a kol-
lekciójából fehér bro-
kát stílruhát választott 
húzott bő szoknyával, 
oldalt gombolt szűk de-
rékkal, kis boleróval. 
A ruha érdekességét az 
anyag adta meg. Tud-
niillik a brokát virágai 
fehér pamuttal voltak 
kihímezve. Gyönyörű 
volt ez a modell. 

Általában az egész 
kollekciónak rengeteg 
sok karakterisztikuma, 
érdekes újdonsága volt. 
Az utcai téli kosztü-
mök például mind a 
legélénkebb színű, tűz-
pirosak, liláskékek, 
skótosok voltak. 
Chanel bronzszínű tüll estélyi-
ruhája a ruha színével azonos 
keskeny szalagfodrokkal dí-
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Egyetlen párizsi kollekcióban 
sem láttam annyi sötétkéket, mint 
Chanelnél. 

Igen sok sötétkék ikosatüm* sö-
tétkék iszövetruha, iehér piké mel-
lénnyel. fehér piké gallérral, fehér 
matt flittermellénnyel, inkább a ta-
vaszi, mint téli kollekcióikban vol-
tak eddig láthatók. Chanel kétféle 
kosztümtípust hozott Az egészen 
rövid kosztümkabátot, vagy a hosz-
szú kosztüinkabátot, amely alatt 
nem ruhát, hanem szoknya blúzt 
mutatott. 

Egyetlen párizsi kollekcióban 
sem volt annyi bolero, mint Cha-
nelnél. Bolerot mutatott szövetből, 
szőrméből és a legérde-
kesebbet, sötétkék, rö-
vidre nyírott strucc-
toll'ból, ugyanilyen 
sapkával és muffal. A 
boleró fehér pikégal-
léros sötétkék szövet- I 
ruhát egészített ki. Ta-
vaszra, vagy a Rivié-
rán ideális ensemblé 
lesz. A strucctoll, így 
megnyírva, egészen a 
szőrme illúzióját kelti. 
Általában, a boleró szo-
katlanul rövid Chanel-
nél és elől két sor gom-
bolás van. Bordóra fes- i 
tett agneaux raséból, 
fehér kecskebőrből, 
barna fókából, nutriá-
ból és perzsából láthat-
tunk bolerókat. Fekete 
perzsa helyett egyéb- ' 
ként fekete perzsaszerű 
anyagot is használt 
Chanel. Nagyon szép 
derékbaszaJbott kabá-
tot láttunk ilyen per-
zsa szövetből, alatta 
fekete marokén jumper 
ruhát, amelyet a deré-
kon ferde vonalban 
strasszkapcsok díszí-
tettek. 

Hosszú kabát sok 
van a kollekcióban, de 
majdnem mind en-
semblet alkotott a ru-
hával. A kabátok leg-
többje derékbaszabott, 
de alul nem túlságosan 
harangos. Luxszal, oce-
lottal, nutria bárány-
nyal prémezi őket Cha-

nel, Számomra a legérdekesebb egy 
hófehér ikecskebőrből készült, hosszú 
bunda volt, az eleje és az öve fekete 
szövet. Általában, idén Chanel nem 
ragaszkodott a drága szőrmékhez. 
Nagyon sok télikabátja volt szőrme 
nélkül, sok pedig puhán eső szőr-
me-reverekkel. Mint sportkosztüm, 
nagyon szokatlan és érdekes volt 
egy fókabőrből készült szoknya és 
kabát. A kabát háta a fókával meg-
egyező árnyalatú beigeszínű trikó-
ból készült. A kill-tollas sapka 
anyaga is fókabőr volt. 

Nagyon sok báránykosztümöt 
mutatott kollekciójában Chanel, sö-
tétkék, bordó bársonyból, ékszersze-

Tdeális táncruha Chanel kol-
lekciójából. Oldalt két nagy 
tait csokor disziti a taft és 
lull kombinációjából készült 

fekete toalettet 



rű gombokkal, bársony kesztyűvel. 
Bordó bársonykosztümön nutria 
gallérral, vagy ocelottal. Egyik kék 
bársony ruhához fehér báránybőr 
bolerót és sapkát mutatott. Volt 
stkótos bársony ruhája, 'kosztümje, 
is. Általában a sötétkék kosztümö-
ket és ruhákat gyakran díszítette 
shottissal, ami éppen olyan tava-
szias ízt adott ezeknek a modellek-
nek, mint a fehér pikégallér. 

A koktélruhákat majdnem mind 
hosszú szoknyával és jumperszeríí 
derékkal mutatta. Nagyon szép volt 
a dús, fekete, földig érő szatén 
szoknya, szatén derékkal, másik fe-
kete szaténszoknya fehér-fekete 
hímzésű derékkal. A ruháknak fon-
tost dísze a Ghanel-lkollekcióban a 
gomjb, amely strassziból, drágakő-
utánzatból, olyan aprólékos finom-

Sötétkék szőrmenélküli télikabát fehér gyöngyözéssel, 
Chanel kollekciójából 

sággal van készítve, mintha éksze-
résztől került volna ki. A ruhákhoz 
részint kalapokat, részint elől, vag 
oldalt csokorba kötött grosgrain sza-
lagot viseltek Chanel manekenjei. 
iüsteiyiruhát sem mutattaik anél-
kül, hogy a hajukban dísz ne lett 
volna. Grosgrain szalagból készült 
kokárda a homlok felett, vagy lc 
szőrfátyolból lkészült kis sildszerű 
fejdísz, amelyet a fejtetőn színes 
flittervirág, flittermadár, vagy 
színes strucctoll díszített. Kokár-
dákhoz hátul lecsüngő fátylakat, 
vagy parányi flitterrel átszőtt szí-
nes fátylakat viseltek Chanel ma-
nekenjei. Az esti ruhák között a 
leghatásosabb, az azóta már világ-
sikert aratott szafírkék bársony-
modett volt, elől dúsan húzott, 
kötényszerű, levendulaszínű musz-

lin dísszel. A sző-
kethajú mannefcen a kék 
bársonyruhában egé-
szen frappírozó hatást 
keltett. 

Külön fejezetet érde-
meinak a Chanel-kol-
lekcióban a taft ruhák. 
Rengeteg sok volt be-
lőlük, fekete, fehér 
taftból, gyakran tüllel 
kombinálva. Volt ezüst-
tel átszőtt fehér taft-
ruha is, dús szoknyá-
val, amelynek minden 
bősége hátul volt és 
melyet két nagy rever 
díszített A brokátíru-
hái között legszebb egy 
virágos aranybrokát 
modell, könyök alatti 
szűk ujjal, kis sma-
ragd gombokkal, sma-
ragdszemű arany kígyó 
övvel, arany kígyó 
nyaklánccal. 

Kengeteg flitterruhát 
is láttunk Chanel kol-
lekciójában, rózsaszínű 
flitterrel, a szoknya 
szélén taftpánttal ki-
tartva. Barna teknőe-
színű flitterből, oldalt 
ékszerigombos szűk de-
rékkal. Legszebb egy 
lila flitterkosztűm, lila 
muszlínblúzzal, ame-
lyet nagy pármai ibo-
lyacsokor díszített. 

Jellemző a Chanel-
kollekció sikerére, hogy 
most a demi-kollekció-
ban már valóságos tü-

Ilekedés volt a Chanel-
meghívókért. 
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Rornola 
eredeti skunks bundája, DAN FOLŰP modellje 

(Kristóf-tér 3.) 
(Foto; Angolo) 

Érdekességben természetesen is-
mét első helyen Schiaparellí áll, 
bár viselhetőség szempontjából nem 
a>z ő modelljei a legideálisabbak. 
Rengeteg kosztümöt mutat, utcára, 
délutánra, koktélra. Hosszú koktél-
ruhát oí Schiparelli kollekcióban alig 
látni. Furcsa, bizarr ötletekben ter-
mészetesen ismét övé a pálma. Az 
estélyiruhákhoz fejre borított kep-
peket mutat, amelyek egészen orrig 
betakarják a manneken arcát. A 
fejre egészen vékony trikóból vagy 
selyemből kapucniszerű sapkákat 
készít, úgy a nappali ruhákhoz, mint 
az estélyiekhez. A hapucniszerű ka-

Simor Erzsébet 
fekete bueno ezüstrókával, DAN FÜLÖPTŐL 

(Kristóf-tér 3.) 
{Foto: Angelo) 

részülnek 
már Pesten ií a demi-

"kollekció modelljei. A hét vé-
gén már megkezdődnek a bemutatók 
a pesti divatszalonokban. Vonalban, 
zsánerben nem sok újat hoztak a 
párizsi bemutatók. Az első kollek-
ciót kosztibmökkel, néhány új dél-
utáni ruhával, selyem kábátokkal és 
estélyiruhákkal egészítették ki. 
Éppen ezért a szalonok az első be-
mutatók modelljeit éppen úgy mu-
tatják, mint az újakat. 



nyabb. (Kontrasztképpen, az első kol-
lekció égbenyúló hengereihez.) A 
dobozhoz hasonló kerek, kis kalap 
rendszerint szaténből készül, nmt-
tázva van és gombokkal úgy le-
steppelve, mint a régimódi fotőjök, 
vagy matracok. 

» 

A legszenzációsabb halapmodelljei 
között azonban, amely méltó kon-
kurrense az első kollekció cipőka-
lapjának: a libacomb-kalap. Ez nem 
vicc. Schiaparelli legújabb slágere 
egy kalap fekete fűzből, amely for-
májában pontosan egy nagy lúd-
combhoz hasonlít. Még a comb csont 

Szépen Lia 
nutria bundája, DAN FtJLÖP modellje 

(Kristóf-tér 3.) 
(Foto: Angelo) 

lapra sálat varr, amely hátul ke-
resztezve, az áll alatt kötődik cso-
korra. A ösokor szárai a derékig ér-
nek. Viseletnek nem éppen előnyös 
ez a kapucni, mert a haj egyáltalá-
ban nem látszik ki belőle. Mutat 
persze kalapokat is, amelyek mind a 
fejtetőn ülnek, úgy, hogy kilátszik 
az egészen sima, csiga nélküli, fej-
tetőre fésült haj. A fej hátsó része 
olyan, mint régente, amikor kon-
tyokat viseltek a nők a fejük búb-
ján. Nagyon sokféle változatban 
szerepel kis tokk kalapja, amely 
legjobban a liftboyok sapkájához 
hasonlít. Csak még annál is alacso-

Vágó Mär y 
nerï bundája, DAN FÜLÖP modellje 

(Kristóf-tér 3.) 
(Foto; Angelol 



B. Ziláhy Irén 
valódi natúr kanadai nerzbundája, kószűlt 
BOZSIN TIMÓT cég szőrmeszalónjában 

(Váci-utca 10, I. e.) 
(Foto Aagelo) 

nyele is rajta van a kalapon, szép 
kis fehér csipkés papirossal feldí-
szítve, akárcsak a pecsenyés tálban. 
De nemcsak a kalapmodelîek kö-
zött vannak furcsaságok, hanem a 
gombok, klipszek és övcsattok között 
is. Az első kollekcióban még kis he-
gedűket láttunk a kosztümkabátokon 
gomb helyett. Most kis fekete bőr-
trombiták helyettesítik a gombot 
egyik kosztümkabátján. Legérdeke-
sebbek azonban a klipsznek és gom-
boknak használt kis fém gyertyatar-
tók, belül gyertyával. Formában 
olyanok ezek a gyertyatartók, mint 
amilyeneket a karácsonyfára szok-
tunk csíptetni. Kerek kis tál, fogó-
val és benne a gyertya. Van egy fe-
kete délutáni ruhája, melyet az áll 
alatt ilyen gyertyatartó klipsz fog 
össze. Be még furcsább ugyanennek 
a ruhának az övcsattja, amely vi-
szont kis világoskék színű bádog-
kanál. A kanál keresztül dugva az 
övön a csukásra szolgál. Egy búza-
kék bársony pizsamán úgy vannak 
elhelyezve a gyertyatartó klipszek, 
hogy a gyertyák nem f üggőlegesen, 
hanem vízszintesen állnak. Érdeke-
sek a kis bőr hollandi fapapucsok, 
amelyeket szintén gombolásra hasz-
nál. Nemcsak érdekesek, de szépek 
is az üveggömbök. Ezek legjobban 
nagy, kettévágott üveg játékgolyók-
boz hasonlítanak. Az üveg alatt kis 
színes virágok vannak. {Gyerekko-
runkban ismertünk olyan rúdalakú 
cukrot, amelyben ilyen finom, kis 
virág motívum volt cukorból.) A 
klipszek között legszebb egy rózsa-
színű kéz, csipke rüssös manzsetIá-
val és a kézben tartott kis színes 
hiedermayer csokorral. Ezt estélyi-
ruhákon és koktélruhákon is allwl-
mazza SchiaparelU. 

Egészen új típusúak a kesztyűi, 
amelyeket harisnyavékonyságú tri-
kúselyemből mutat az estélyiruhák-
hoz. Minden kesztyű könyökön jóval 

(Folytatás a 84-ik oldalon» 
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Ne hagyja védtelenül, ápolja, 
gondozza mindennap, akkor is, 
ha otthon marad. Védje arcbőre 
fiatalos frissességét füsttől, por-
tól, gőztől, melegtől még ottho-
nában is. A mai idők sokat követelnek a nőtől és a jólápolt teint fonto-
sabb, mint valaha : tartós sikerre manapság csak jólápolt nő számíthat. 

R I C H A R D H U D N U T 
PARIS NEW-YORK 

Egy teljes szépségápoló-készlet 
ára P 7.70 

Minden jó S2aküzletben kapható 

Legyen válogatós I Csak a legjobbat használja I HUDNUT világhírű tisz-
titó-krém,tápláló-krém, nappali-krém, bőrtonikum (arcvíz) és púder készít-
ménye együtt tökéletes szépségápolást jelent. Alacsony áránál fogva 
minden hölgy részére könnyen hozzáférhető. Az ápolás naponta csak 
néhány percet igényel. Az öt készítmény harmonikusan összefügg egy-

mással és kiváló hatása nagyon 
előnyösen befolyásolja az arc 

A % szépségét. A HUDNUT gyárt-
I H L thr„ A ^ mányok kiválósága világhírű. 



Vágó Mary 
kötött ruhája, készült Dr. Visegrády Józsefné 

»TRIVICO« kötöttruha szalonjában 
(Dorottya-utca 3.) 

Fekete vaosorázóruha, a bole ró t és a ruha ^első 
részét azonos motivumú gyöngyhimzés disziti 

(Foto Angelo) 

(Folytatás a 82-ik oldalról) 

felül ér és vagy kis elütő színű 
csokorral fejeződik be, vagy pedig 

.gumival. Van például lila színű se-
lyem kesztyűje, paraszt-rózsaszínű 
csokorral díszítve. 

* 

Délutáni fekete ruhákon ilyen 
paraszt-rózsaszínből láthatunk cel-
luloidszerű anyagból készült öve-
ket. 

• 

Az estélyiruhákhoz fejdíszképen 
a fejtetőn ülő különböző színű ko-
ronakócsagokból összeállított fej-
díszt mutat, amely szalaggal van az 
áll alá kötve. Van egy nagyon ér-
dekes estélyi kalapja: szintén az áll 
alatt megkötött, arcból kihajtott 
fejkötő {az üdvhadsereg uniformis 
kalapjához hasonlít), nagy matt fe-
kete gyöngyökkel kivarrva. Ugyanr 
ilyen fekete gyöngy-hímzés díszíti 
a ruhát kiegészítő bolerót is. 



(Természetesen az én kis 
feleségem — csak a ke- re-
zeit ápolná kissé job-
ban ! Azelőtt sokkal 
simábbak és szebbek 
voltak. (.•••: •-••• ;•• V 

I i Tudhatnád, hogy magam 
látom el az egész háztartást ! 
Tehetek én róla, hogy kezeim 

ilyen vörösek és érdesek ? 

Tükröm, tükröm. 
tükröcskéms ki 

legszebb 
a földtekén? 

Nincs egy biz-
tos szere vö-
rös és érdes 

kezek 
ápolására ? 

Kaloderma-Ge-
lée biztosan se-
\ gít. Estétől- -
•1 reggelig fi-h 

nommá és 
puhává te- : 
szí kezeit '.! 

No nézd csak ! Újra oly fin<> 
mak és szépek a kezeid, t 
mint régen. Hogy csináltad 

ezt ? 
A i/foös h 

étdcs U&zeket 

$ik*ává és 

{/acá^sdia: 

V K Ü L Ö N L E G E S 
K É Z Á P O L Ó S Z E R 



i v a t h a i s o U k 
Párizsban is csak most kezdődött el 

az esős, őszi időjárás. A sportruhasza-
lonokban, vigaszképpen a szomorú, őszi 
esőért, a Riviérára való kosztümöket, 
sportruhákat, szövetkabátokat és renge-
teg síeléshez, télisporthoz való kosztü-
möt mutatnak. A sídivatban ismét a 
knickerbockerek vezetnek. Schiaparelli 
majdnem minden síruhája rövid knieker-
bockerből, esipőigérő kabátból és har-
madik, körülbelül térdigérő hosszúságú, 
elütő színű kabátból áll. Sok kockás 
szövetet használ a téli sportöltönyök-
höz. Élénk sárga, kékkockás szövetből 
mutat nadrágot, unikabáttal, élénk-
színű szvetterrel, vagy mintázatlan szö-
vetből nadrágot, kockás szövetkabáttal. 
A sportkesztyűk vízhatlan szőrméből, 
leginkább fókabőrből készülnek. Érde-
kesek az egész fejet és nyakat védő kö-
tött sísapkái. 

* 
Divatosak idén síeléshez a nadrágszok-

nyák is, vastag lódenszövetből, lóden-
Icabáttal. Rövid sínadrágokhoz néhány 
világhírű síelő nő az idén rendkívül bő, 
rövid szoknyát fog viselni, esipőigérő, 
derékbaszabott mellényszerü kabátká-
val. A kabát alatt természetesen puló-
ver van. 

* 
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Hollán Adrienne 
bemutatja PALUGYAY VIKTOR szűcsnél ké-

szült szürke indiai breitschwanz paletóját 
(IT., Bécsi-utca S.) 

(Foto Angelo) 

Divatfrizura 
Piedl fodrászterméből IV., Váci-utca 10. (udvarban) 

Téli sporthelyekre természetesen nem-
csak az aktív sportoláshoz, hanem sé-
tához, kirándulásokhoz is egészen spe-
ciális ruhákat készítenek. Hermes, aki a 
legszebb sportruhákat csinálja Párizs-
ban, idén nagy sikert vár egy barna 
pantallótól, amelyhez angolos, fehér, 
kézzel letűzött glaszébőrkosztűmkabá-
tot készített. Ezt az öltözetet a divat-
hölgy síelés után a délutáni teához 
viseli. 



A londoni Old Bond Streeten ta lán a 
legérdekesebbek azok a parányi kesztyű-
boltok, ahol két világrész kesztyűtermé-
keimek legválogatottabb remekeit á rul -
ják. Budapest, most ú j színfolttal gaz-
dagodott, mert világvárosi min tá ra 
megnyílt a Viáei-utcában a Corso mozi 
házban a »Hungarian Luxury Gloves«, 
melynek Párizs, Zürich, -Amszterdam, 
London, Stockholm, Johannesburg, 
Capetown, Melbourne és Sidney ben sa-
ját képviseletei vannak. A remek üzlet-
ben feltalálhatók Párizs eredeti modell-
jei, de a pesti elegáns középosztály zse-
beihez méretezett árakon. 

Nem. minden szép és praktikus is, ami a szem-
nek tetszetős! így lehet variálni Beöthynek a 
mondását a »szépről« a szőrmékre vonatkoztatva, 
mert divatlapokban láthatunk olyan tetszetős 
modelleket, amelyeik a mindennapi, praktikus 
életben nem igen válnak be. Ezek ugyanis oly 
prononszált viseletek, hogy a divat legcseké-
lyebb változásával is alakítani kell és bár az 
alakításokat a prém jól tűri, mégis csak költ-
séges és minden alakítás alkalmával kevesebb 
is lesz. Jó meg kell tehát gondolni a vásárlás-
nál, hogy mit veszünk. Legjobb a nem túlságba 
hajtott divatforma. A szolid fazon min 
den időben használható, egy-egy nerz kepp, 
vagy perzsia bundának fazonja olyan legyen, 
hogy legalább is három évig divatos marad-
jon. Az idén igen divatos lett a nutria prém-
ből készült bunda, mely igen könnyű, de amel-
lett tartós és simulékony prém. Egyelőre olcsó, 
de a délamerikai államok kiviteli és vadászati 
tilalmat léptettek életbe és ezért a készlet fogy. 
E prémből főleg a sötétkékes barna és magas, 
dús szőrű az érékes! Nagy divat még a valódi 
biberből készült bunda is. Legújabb divatpré-
mek: a sötétszürke és barna op possum bunda, 
a valódi skunksból készített rövidebb bunda, 
nem beszélve a mosómedve- vagy ezüstmedve-
bundákról, melyek főleg Amerikában igen di-
vatosak, de itt nagyon drágák, mert egy-
egy bunda legalább 1500 pengőbe kerül. * 

Ugyancsak Hermes sportkollekciójá-
ban, téli kirándulásokhoz, hosszú, bo-
káigérő, bő, kényelmes szőrmekabátokat 
láthatunk. A kabátok hosszúszőrű, fehér 
kecskeprémből, opossumból készülnek. * 

A párizsi és londoni ékszerkirakatok egy új 
»drágakővel«, a mélytüzű, vakító gyémánt-
fénnyel szikrázó »cirkonnaU vannak tele. Ezt 
a csodás, fehér fényben izzó ásványt Indiában, 
Ott is egyedül Sziámban találják, s bennszülöt-
tek évszázados titkos eljárásokkal preparál-
ják. Hogy ez az eljárás miben áll, nem tudjuk, 
tény, hogy az így preparált cirkon a briliánst 
is megtévesztő tűzzel ragyogó féldrágakővé 
válik. Leclerc párizsi vegyész, drágakőszak-
ártő szerint egyedül fajsúlyban és fénytörésben 
van csekély eltérés a briliánstól, szabad szem-
mel azonban a különbség úgyszólván észleihe-
tetlen. Különleges gonddal kiválogatott valódi 
Indiai cirkonbél érkezett most egy igen nagy 
küldemény a váciutcai Arkanzashoz, közvetle-
nül az indiai csiszolótelepről és az 1 karát-
tói 15 karátíg rendelkezésre álló cirkonok a 
vevők kívánsága szerint foglalhatók aranyba 
a kiválasztott fazónok szerint. Arkanzas, Váci-
utca 2tl. alatti üzlete már 25 pengőtől kezdve 
ad cirkongyürűt valódi fehéraranyba foglalva. 

parfümériákban 

IV. Váczi-u. 18 V., Dorottya-u. 12 
IV., Kálvin-tér 4 V., Szent IsWán-körút 26 

Szeged M a n h e i m d r o g é r i a 
Győr H a t t y ú i l l a t s z e r t á r 
Miskolc G é z a d r o g é r i a 
Pécs É d e n d r o g é r i a 
Szombathely Singer illatszertár 
Sopron . W i n k l e r d r o g é r i a 
Gyöngyös S u g á r illatszertár 
Pápa K a r c z a g h y illatszertár 
Zalaegerszeg Kuliffay drogéria 
Békéscsaba M a c z á k drogéria 
Székesfehérvár Moskovits illatszertár 
Cegléd P e s t i A. d r o g é r i a 
Tapolca Takács Sándor drogéria 
Salgótar ján László Gy. illatszertár 

Balassagyarmat »Munka« illatszertár 
Szolnok Schwimmer illatszertár 
N a g y k a n i z s a . . Vágó Endre illatszertár 
N y í r e g y h á z a Központi drogéria 



SÖHNE 

ÖLCSO 
aiáutaitutk 

tuudák&cu*, 

tzusteáUákíai* 

és l&zcákáU&au! 

Kérjük a nb. hőU 
gyeket, bunda» 
v. prémoásárlás 
előtt nagyon ér' 
dekes kirak a' 
tainkat és rak' 
tárainkat meg' 
tekinteni sziues' 

ked/enek. 

Jesuit 
szűcs" és 

szSautáculute 
Kirâlyu. 35-37. 
Alapítási év: 1883. 

E heti divatrovatunk címlapján Per-
czel Zita szerepel csodaszép, új nerc-
mókus bundájában. Ez a b-unda — szak-
értők és divathölgyek tanúsága szerint 
is — a modern szörmetechnika csodája. 
Rendkívül lágy és kellemes anyaga a 
legdrágább nerc hatását kelti, holott 
tulajdonképpen mókusból készült és ez 
magyarázza, meglepő olcsóságát is. Egy-
általán az Elkán szűcsszalon ebben a 
szezonban soha nem látott, gyönyörű 
modellekkel jött ki és ezeket főként a 
szokatlanul sokáig tartó meleg időjárás 
miatt igen olcsó árakon hozza forga-
lomba. 

Érdekes, egészen szóles, sok esetben 
színes öveket mutatott fekete délutáni 
ruhákhoz Paquin ú j demi-kollekciójá-
ban. Általában az övek a legfontosabb 
díszei ú j modelljeinek. Láthatunk kéz-
zel hímzett, kézzel festett, vagy külön-
böző, őszi színű antilop levélapplikáeió-
val díszített öveket. Nagyon sok dél-
utáni ruhája van hímzéssel díszítve. A 
hímzések a fekete és a sötétkék ruhá-
kon élénkszínüek. Leggyakrabban meg-
ismétlődő hímzett motívuma nem a vi-
rág, hanem a lepke. A demi-kollekció-
ban is rengeteg rókával prérnezett kabá-
tot mutat. Némelyiknek az egész eleje 
szőrméből készült. A prémezésre hasz-
nált szőrmék között Paquin legjobban a 
világos, beige árnyalatú kékrókát fa-
vorizálja. Sok egyenes, szűk, hosszúujjú 
vaesorázóruhát mutat. Az estélyiruha-
anyagok között legfontosabb a jersey és 
a muszlin. Csipke- és tüllruhája is sok 
van, ezeknek a szoknyája majdnem min-
den esetben húzott, bő. Feltűnő, hogy 
mennyi fekete-fehér kombinációjú ru-
hát hoz Paquin. 

Budapest egyik legelegánsabb ente-
riőrje, egyik legstílusosabb üzlete tesz 
az a finom kis illatszertár, amelyet 
»Smart« néven a tíécst-mca 9. szám aiutt 
Piroska, a pesti asszonyok szépségápo-
lásának egyik legjobb ismerője és leg-
főbb tanácsadója nyit meg. December 
elején nyílik meg a külföldi mintára be-
rendezett üzlet, amelyben London és 
Amerika legújabb arc- es kézápoiósze-
rei, Párizs minden szépségápolószere és 
par főműjdonsá ga kapható lesz. Piroska 
most, az üzlet megnyitása előtt Párizs-
ban és Londonban dolgozik, tanulmá-
nyoz, vásárol, hogy ne hiányozzon a 
pesti asszony toalettasztaláról semmi, 
amit Párizs és London ezen a téren 
nyújtani tud. A pesti társaságban máris 
sok szeretettel beszélnek a december 
első napjaiban megnyíló »Smartróh. * 

A párizsi demi-kollekció legszebb és 
legérdekesebb modelljeit mutatja be e 
héten már a legdivatosabb pesti masa-
mód: Kerékesné, Deák Ferenc-tér 3. 
szám alatti szalonjában, egyidejűleg 
megkezdődött az első idei téli kollekció 
nagysikerű kalapmodelljeinek olcsó ki-
árusítása. 
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Még messze vagyunk a karácsonytól, de van 
egy figyelmes gyár, amely máris karácsonyi 
ajándékkal kedveskedik a közönségnek. A 
»La<ly«-gyár a közkedvelt Chat Noir púderhez 
egy-egy próbaüveg Chat Noir kölnivizet mel-
lékel, a rendes 1 pengő 20 filléres eláru&ítási 
áron. A Chat Noir kölnivízzel illatosított Chat 
Noír púder, taint a legdiszkrétebb szépség-
ápolószer, eddig 1» népszerű volt a hölgyközön* 
eég köréten g ezentúl a »Lady« gáláns gesztusa 
révén még aiagyobb kedveltséigre tarthat 
igényt. 

* 

Mainbocher demi-kollekcióbeli bemu-
tatóján két egymásutáni délután megje-
lent a windsori hercegné is, barátnője, 
Bedaux mérnök feleségének társaságá-
ban. A hercegné rendkívül egyszerű fe-
kete szövetruhában volt, három sor igaz-
gyönggyel, hosszú fekete szőrmenélküli 
kabáttál. A második alkalommal fekete 
szövetkosztümöt viselt, amelynek mind-
két széles reverjét drágakövekkel kira-
kott aranyklipsz díszítette. A hercegné 
megjelenésében annyira egyszerű, oly 
szerény volt, abszolút kikészítetten ar-
cával, hogy feltűnést sem keltett volna 
a szalon nemzetközi vásárlóközönsége 
körében, ha nem nyitották volna 6 és 
barátnője számára ki egy külön termet. 
ahol csak nekik kettőjüknek vonultak 
fel Mainbocher mannekenjei. 

* 
Az őezi divatban dominálnak a finom 

ékszerinu nkiá val kidolgozott aranyozott 
tűk, karkötők és fülklipszek, amelyekből 
szép és nagy választékot találunk Sou-
venirnél (IV., Kígyó-n. és Vácí-u. sarok.) 

BOTÁR 

Nem gonaor, 
lanem hullámos 

hölgyfodrász 
m e s t e r 
ezidei párizsi ta-
nulmány útjáról ha-
zaérkezett és az új 

„£ugénef( 

t a r t ó s 
ondolálásokat 
továbbra is személye-
sen végzi. Hajfestés, 
m ű v é s z i frizurák. 

V., Sz. István-korút 5. 
Telefonszám : 1 - 1 5 6 - 3 0 



napfénylámpa 
frocwl, ûuàùuxi, 

v&rkonyi 
Studio 

CSODÁLATOSAN SZÉPÜL AZ ARCBŐR 
Szükségtelen össze-vissza kenegetni az ar-
cot NEM kellenek házi pakolások és 
egyéb kiábrándítóan ható pepecselései. 
Este egyszerűen megmossa arcát és nya-
kát a Letonszappan krémes habjával. 
Rajta hagyja az arcbőrnek oly jótékony 
habot néhány másodpercig, azután leöblíti 
először meleg, utána rögtön hideg vízzel. 
Ennyi az egész. Reggelre kelve bámula-
tosan üde és fiatalos arc fog a tükörből 
visszamosolyogni. A Leton-szappan krémes 
habja kölcsönzi az arcbőrnek azt a fiata-
los, leányos teintet, melyet a férfiak 

annyira megcsodálnak. 
A Leton-szappan beszerezhető mindenütt, 
96 fillérért. Főraktár: Hunnia gyógyszer-

tár. VII.. Erzsébet körút 56. 
Románia: Royal-illatszertár, jNagyváracL-Oradea. 
Csehszlovákia: D. Engel. Pozsony-Bratislava. 

Külföldi előfizető. Nagyon csinos a stílruha 
taftból. Ilyen fiatal lánynak stílusos lenne hó-
fehér «erfiniben, bő, cl ill Jó szoknyával, kis puffos 
ujjakkal, szép, gömbölyű, kis kivágással. Csu-
kott galléros f az ónt nagyobbstílü ruháhoa nem 
aján'ok. Ha nem áll jól a, kivágás, lebet egész 
magasan is készíteni. A «.oknya szélét akár 
nagy cakoklkal, akár Tűssel fejezheti be. De 
lehetne egészen sz^lies isrcíaiténből piét dolgozni 
a szoknya szélére és ugyanilyen szaténből öv-
szerü beállítással a derékba, ami hátul nagy 
csokorba kötve fejeződne he. Bájos lenne sűrű 
rózsarüss. A esíipke ruhát 'kislánynak nem aján-
lom, egyréüü/t nem nagyon fiatalos, másrészt 
a szép csipke nagyon sokba kerül. Természe-
tesen szép lenne tüllruha taft alsóruhával, vagy 
hogyha nem túl ünnepélye« alkalomra kell, 
fekete bársonyruha, fehér csipkegalléfrral, rövid 
puffos ujjakkal. A taft lenne a legolcsóbb. Ha 
nem szere,tii a rüsst, lehetnie a szoknyába apti-
kálni négy nagy szaténmasnit, olyan formá-
ban. mintha a szalagból lenn© megkötve. A 
szoknya bokáigérő legyen, a bőség tetszétssze-
rinti. — Kismarja. Télikabátot csináltathatna 
sötétzöldet fekete smilszlkinnel, vagy sötét né-
gerbarnát biberettel, esetleg szép fekete téli-
kabátot. de ez csak fekete. rókagallérral ele-
tfáns. Nagyon szép a sportszerű szürke kabát 
is, szürke iuidiai breitschwanzprémezéssel. A 
kalapot választhatja akár a iszőrme szinében, 
akár a kabát szövetének a színében. Hogy mi-
lyen fazónt vegyen, arra sajnos nem tudok ta-
nácsot atlni. Vegye azt, ami jól áll, inert az 
arcon kívüli kalap époly divatos, mint a tok, 
vagy a karimás kalap. Kicsit derékba szabott 
alul kevéssé harangos rubafiaaónt válasszon, ami 
oldalt gombolódik, -vagy elöl a köaépen. Egé-
szen bőhátú kabátot szövetből nem ajánlok. Puf-
fos ujj helyet inkább sima, egyenes ujjat esi 
nàlt&sson. A színes-sarkú harisnyánál sokkal 
szebb az egyszerű, dísztelen. — Peceparti Pá-
rizs. A sealbundát feltétlenül alakíttassa át, de 
nem kell túlságosan kitömni a vállat, mert aa 
már nem divat. A herrenfazón helyett inkább 
hátul négyujjnyi széles, kis gallérja legyen, 
ami elöl mindkét oldalon széles, gloknis rever-
ben foytatódna. A kabátot át kell szabni, hogy 
a háta, ha nem is túlságosan, mégis bő, glok-
nis legyen. így aztán akár .szövet-, akár se-
Cyemruhákhoz. egész télen kitűnően viselheti 

MidauMisuúác / 1 m wS • r-' -
Egészségének őre, F ^ 
szépségének és a <-~ _ 

gyermekápolásnak Kérjen díjtalan bemutatást 
. , ... = Kapható részletre is = fontos eszköze . . _ 

• s r w E n g e l K a r o l y e , e k
g ; r o s 

=============^^ B u d a p e s t , V ö r ö s m a r t y - u . 16. Tel. 14-37-3 
SOMOGYI ÉVA 

(Foto Angelo) 

I D I V A T P O S T T T I 
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A fekete ruhát, ha szereti, ®e alakíttass«, át; 
a boleró divatos, a magas rnyak is. A kis-
estélyiruha bizony már átalakí tásra szorul. 
Persze a kia&ak helyett szebb lenme egybesaa-
bott prlucesszruhia, hosszú azük ujjal, de hát 
s a j m s ez nem telik. A kivágás- jó mély le-
gyen. A vttógosfcék, bársonyrózsiát lcviennéirn 
és a világoskék övet is. Helyette búzakék 
romainböl vegyen övet, elől megkötve, hogy 
az a ruha hosszúságáig lecsüngjön. Ilyen kék 
flitterböl csináltathatna bolerit , bár kazak és 
hozzá, még iboleró is, kicsit sok. Másik meg-
oldás lenne, lia a ruhába szíi.k ujjakat csiná 
tiatna fekete flitterböl ós fekete 
A kivágásba ró®$a»zín virálgot tűzhet fekete 
flitterievelekkel. A strapataabátnak melárt 
angolos szövetkabátot csináltasson és a lá ja kis 
trikókosztümöt vagy jerseyruhát, bordót, zöl'-
det vagy barnát. Ezt mind viselheti tavasszal 
is. — Főtisztviselő. Természetesen a társadalmi 
ólethez nagyobb gardróbra van szüksége, maint 
amilyen falun kellett . De azért néhány jól 
megválasztott darabbal .kevés pénzen is meg-
i'iszibatja az öltözködést. Ha szém fakete szö-
vetruhát csináltat, ezt délelőtt is. délután is 
viselheti. Délutánra aranyövet és aranyklip-
szct vegyen hozzá, délelőttre pedig jó saját-
jából az öv és esetleg élénkítésre kis szines 
bársonysál. Tehát délutáni selyemruha már 
nem kell. Viszont feltétlenül kell hosiszúujjas, 
földigérő fekete selyemruha színházba, h.aïug-
versenyre, vacsorameghívásra vagy vaesora-
utáni feketére. Ez a princesse ruha kiegészít-
hető kis ujjatlan boleróval," akár feketfi. flit-
terböl, akár a ruina anyagából. Ha az anyag-
ból maradt, úgy a szélét szegélyezze kis arany-
hímzéssel, ezüst vagy arany börmotivumú ap-
likáciéval. Persae, az öv harmonizáljon a díszí-
téssel. A fekete szilsakinlkiabátot a szövetru-
hátehoz ós a koszttímruhához egyaránt visel-
heti. Nappalra biztosan vam régi télikabátja, 
amelyet rendbehozathat és ez alá kötöttruhát 
vagy pullóvert és szoknyát hordhat. Fekete, tüllapplikációval és ezüsthímzésü vi-

rágokkal díszített délutániruha 

Ilyenkor nedves, hideg idő-
járás veszélyezteti a bőrét. 
Legyen előrelátó és már ma 
használjon N IV E A-t, mert 
jobb a veszélyt megelőzni, 
mint utólag gyógyítani a 
bőrt. Reggel, este és minden 
fürdés és kézmosás után ala-
posan dörzsölje be a bőrét 
NIVEA-val, a NIVEA ugyanis 
bőrtápláló Euceritet tartal-
maz, amely ellenállóvá teszi 
a bőrt. A NIVEA-val ápolt 
bőr a hidegben nem vörö-
södik ki és nem lesz érdes. 
NIVEA-CREME ára dobozban 
és tubusban P—.30—2.- -ig. 
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Sacelláryné receptjei 
RÁNTOTT MARHANYELV. A friss nyelvel 

sós vízben puhára fő®zük, a felső kemény bőrét 
lehántjuk, utána jól megmossuk langyos vízben 
és tiszta ruhával szárazra töröljük. Vékony 
szeleteket vágunk a nyelvből és tojásba, szi-
tált morzsába forgatva, forró zsírban kisütjük. 
Paradicsommártással és burgonyával adjuk fel 

grape-
fruit 
ínycsiklandó kezdete — 

előkelő befejezése 
minden étkezésnek 
P A L E S Z T I N A I T E R M É K 

asztalra. _ LEBBENCSLEVES. 15 deka szalon-
nát apró kockára vágunk és szép pirosra meg-
sütjük^ .a szalonnát .kiszedjük a zsírból éis a 
zsírba beledobunk egy jó marék lebbencset, ezt 
is szép pirosra, megpirít juk. Egy késhegynyi 
pirospaprikáit szórunk a piritott lebbencsre és 
hirtelen felömtjük annyi vízzel, amennyi le-
vesre van szükségünk, sót adunk bele és ad-
dig főzzük, míg a tészta jó puha Lesz. Az előre 
megpirított szálonn akocká kat visszatesszük a 
levesbe és úgy tálaljuk. — GESZTENYE-
FELFÚJT. Húsz deka megfőtt gesztenyét szi-
tán áttörünk. Három evőkanál cukrot, hat to-
jás sárgájával habosra kikeverünk, öt tojás 
kemény habját, az áttört gesztenyét és egy 
evőkanál finom morzsát gyengén hozzákeve-
rünk, kikent formában egy óráig gőzben főz-
zük. Csokoládémártással vagy tejszínhabbal ad-
juk fel. — CITROMFBLFŰJT. Négy tojás sár-
gá já t három evőkanál cukorral, egy citrom 
levével és reszelt héjával jól elkeverünk. 
Négy tojás habját , két evőkanál lisztet adunk 
hozzá iéls vajjal kikent, szitált morzsával meg-
szórt formában, gőzben '/< óráig főzzük. — 
MANDULAPER EC EK. Huszonöt deka porcuk-
rot, hét deka őrölt mandnlát, egy tojás fehéré-
vel jól elkeverünk. Cukorral megszólt deszkán 
apró pereoeket formálunk Ibelőle és papiron a 
tepsiiben inkább szárítjuk, mint sütjük. Csoko-
ládéval vonhatjuk be, de vaníliás cukorral 
meghintve is jó. — TEPERTŐS POGÁCSA, 
öt deka zsírt, négy tojás sárgáját , 35 deka da-
rált disznótepertöt jól összedolgozzuk deszkán, 
három deka félpohárban áztatott élesztőt 
éís két csésze jó tejfelt adunk ho&zá, 50 deka 
szitált lisztet és egy evőkanál sót. Ezt mind 
kézzel jól összedolgozva pihentetjük egy ne-
gyedóráig. Azután nyujtófával kinyujt juk vas-
tag uj jnagyságúra és pogácsaszaggatóval ki-
szaggatva, sütőpléhre helyezzük és jó meleg sü-
tőben megsütjük. — TÖLTÖTT TOJÁS. A meg-
főtt kemény tojást ket tévágjuk, sárgájá t kis tálba 
kotorjuk bele és vagy borjúmájjal , amit előre 
puhára pároltunk és átpassziroztunk, vagy főtt 
darált sonkával töltsük meg a következőkép-
pen. Az átpasszirozott bor jómája t keverjük ösa-
sze a megfőtt tojás sárgájával fél tejben áz-
tatott zsemlyebéllel, kevés tejfellei, hogy ne 
túliágy és folyós legyen, sóval, egy kávés-
kanál .mustárral. EB a massza hat tojásnak fe-
lel meg, ehhez 15 deka megpárolt passzirozott 
bor júmájat vegyünk, vagy egy kis l ibamájat 
megsütve és átpasszirozwa kever jünk el benne. 
- VAJASTÉSZTA FÁNKOCSKAK LIBAMÁJ-
PÁSTÉTOMMAL TÖLTVE. Nyolc személyre 
negyedkiló vajjal vajastésztáit készítünk. Fél-
centiméter vastagságra kisodorjuk és fánkocs-
káka t szúrunk ki belőle. Ezeket a sütőpléhre 
helyezzük, tojássial megkenjük és szép vilá-
gosbarnára sütjük. Ha fánkocskák megsültek, 
a közepéit kivágjuk és a következő péppel tölt-
jük: két szép libamájait kevés zsírral, meg-
sózva, puhára párolunk, ha jó puha, áttörjük 
szőrsaitán. Kis lábasba kevés vajat teszünk 
kis resselt vöröshagymával és petrezselyem 
zöldjével, megborsozzuk és apróra vágott 
szarvasgombával jól össaekwerjük. Kevés ideig 
pároljuk, azután belekeverjük a májat és meg-
töltjük vele a fánkocskákat, amiket eddig me-
legen tartunk. Tejfeles gombamártást adhatunk 
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külön szóazoscsészében hozzá, de a nélkül is 
jó előételnek. — BORJÜSZELETEK SONKÁ-
VAL, E g y szép szelet borjúhúst jó véíkonyan 
k iverünk , ráhelyezünk ugyanakkora szelet füs-
tölt főtt sonkái és megint egy k iver t borjúsze-
letet. összesodor juk és vagy összetűzzük, vagy 
összekötöztük. Hirtelen va jban Is k i sü the t jük , 
vaigy zsíron párolva kevés vízzel és pirospapri-
káva l , bőven tejfellel leöntve ad juk fel. — 
STRASSBURÖI VESEPECSENYE. Szép állott 
vesepecsenyét szétterí tünk, min t a rolátnál 
szoktuk, mielőtt megtöl t jük. Belerakunk lúd-
májszeleteket , ráhe lyezünk szép tisztított 
gombaszeleteket , fé l vöröshagymát reszelve és 
petrezselyem zöldjével összekeverve kenünk 
rá, töfföttborsaal és sóval h in t jük meg és jól 
összesodorjuk. Az egészet beborí t juk vékony 
szalonnaszeletekkel és összekötözzük. Sütő-
tepsibe helyezzük, diónagyságú va jdarabokat 
teszünk rá és for ró zsírral leöntve, folytonos 
öntözés közben jó puhá ra sü t jük . 

Étlap pályázat 
Az étlappályázat e heti nyertesei: 
I. Ceglédy Irén, EL, Káplár-utca 5. 

Viktória aprító- és passzírozógépet nyert. 
Szállítja Kiss Ernő és Társa háztartási 
szaküzlete, Erzsébet-körút 13. II . Dr. 
Gherasim Viktorné, Románia. Könyvet 
nyert, amit címére postán továbbítot-
tunk. 

EGY HETI ÉTLAP 
I. összeáll í tot ta: Ceglédy Irén, II., Xáplár-u. 5. 

PÉNTEK. Elbád: Hal ikra leves . Sóskafőzelék 
tükörtojással . Burgonyapogácsa . Vacsora: 
Gombapapr ikás . Alma. Pogácsa, 

SZOMBAT. Ebéd: Köményesleves kif l ikocká-
val. Paradicsomos káposzta , darái thúspogácsá-
val. Gyümölcs. Vacsora: Par izer ecet-olajjal . 
Krémsaj t . Alma. 

VASABNAP. Ebéd: Karf iolkrémleves. Sertés-
k a r a j egyben sülve. Tejfe les buTgonyafözelék. 
Zellersalátai. Gesztnyestekercs tejszínhabbal Va-
csora: Kocsonya formában. Ecetes uboitka. Déli 
tészta. Birssaj t . 

HÉTFŐ. Ebéd: Sárgaborsóleves. Sertéspör-
költ tarhonyával . Vani l iakif l ik . Vacsora: P i r í -
tott m á j tört "burgonyával. Beifőtt. 

KEDD. Ebéd: Burgonyaleves. Párolt felsál , 
kelkáposztaifözelék. Túrósgombóc. Vacsora: 
Kelkáposztafőzelék virslivel. Alma. 

SZEBDA. Ebéd: Bableves benne főtt ser tés-
körömmel és füstölt kolbássizal. Túróscsusza. 
Vacsora: Vese velővel. Almakompót. 

CSÜTÖBTÖK. Ebéd: Húsleves csigatésztával . 
Főtt marhahús , gombamár tás , tönt burgonya. 
Lekváros bukta . Vacsora: Burgonyalángos, tö-
pör tyü. Sa j t . Alma. 

I I . összeáll í tot ta Dr. Gheraaim Viktorné. 
PÉNTEK. Ebéd: Sóskaleves csipetkével. Rán-

tottbal, paradicsomsaláta . Grizfelfúj t vanilia-
sodórval. Vacsora: Tökfőzelék, tükörtojás. Saj t . 
Gyümölcs. 

SZOMBAT. Ebéd: Paradicsomleves. Borjúsze-
let gombás rizzsel, uborka. Atoná^rétes. Va-
csora: Rántot t par izer , papr ikasa lá ta . Alma. 

VASARNAP. Ebéd: KacaaapróléMeves. Ma-
joránnás kacsasül t , pároltkáposzta, szálkás bur-
gonya, cékla. Diótorta borsodóval. Vacsora: 
Borjúm á jpás té tom. saláta. Gyümölcs. Saj t . 

HÉTFŐ. Ebéd: Gombaleves. Tőlltöttpaprika. 
Barackgombóc. Vacsora: Karf iolpudding. Saj t . 
Vegyes gyümölcs. 

KEDD. Ebéd: Zöldbableves. Rántott par izer , 
f inom főzelékkel, uborka. Darázsfészek. Va-
csora: Töltött uborka. Alma. Krémsa j t . 

SZERDA. Ebéd: Gulyásleves. Káposztásrétes. 
Gyümölcs. Vacsora: Sült burgonya va j ja l . Kö-
rözött túró. Alma. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: C&irkeapróllékleves. 
Papr ikáscs i rke gaLuskával, Gyümölcs. Rizs fa-
gyasztva. — Vacsora: Vegyes felvágott , citro-
moskáposzta. Lekváros fe l fú j t . 

(Vízvári (ülariska recepije 
MAKARÓNI NÁPOLYI MÖDON 

Akár makarónit, akár spagettit pu-
hára főzünk sós vízben. A vizet leszűr-
jük róla és egy lábasban két kanál ol-
vasztott vajban megforgatjuk, öntünk rá 
jócskán paradicsomot, amelyet legfel-
jebb annyira szabad megcukrozni, hogy 
túlságosan savanyú ne legyen, édeskés-
nek nem szabad lennie és ezt nyilt tűzön 
addig hagyjuk forrni, míg a paradicsom 
egész sűrű lesz. Reszelt páranai sajtot 
hintünk rá tálaláskor. 

JELLEMZI A MODERN 
TESTALKATOT * 
KARCSÚ ÉS KÖNNYED 
LESZ.U^ GONDOSKODIK 

A VÓ 'EMÉSZTÉSRŐL ' 

HASHAJTÓ DRAGEE 
ENYH E ÉS BIZTOS ' 
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AUSZTRIÁBA 

Antik rece 
terítő 

Kötött kabátka filcgallérral 

Filc mellény kötött ujjakkal 

ANTIK RECETERITÖ. A lyukak 
nagyságától függ a terítő mérete és 
az, hogy milyen vastagságú Liana 
filéfoualat és perlét használjunk. Ké-
szülhet asztalfcözépnek vagy rojtozva 
is nagyobb teritőnek. 

KÖTÖTTKABATKA FILC GALLÉR-
RAL ÉS FILCMELLÉNY KÖTÖTT 

UJJAKKAL. Ujjak végén és 
a kabát alsó szélén megfelelő 
szélességben két sima, két 
fordított, a többi részeken 
négy sima, két fordított sze-
meket kötünk. Kabátnál a 
gallér, mellénynél a derék-
rész filcből, antilopbél vagy 
düftinböl készülhet. 

menjünk síelni 
7 napos ausztriai tartózkodás alapján 

4 0 % o d a u t a z á s ! kedvezmény 
4 0 % v isszautazás ! kedvezmény 

az Osztrák Szövetségi Vasutak útvonalain. 
Kisebb téiisporthelyeken penzióárak S 6-tól. 
Számos menedékház. Modem függővasutak. 
E l s ő r a n g ú s l i s k o l á k . 

Színházi Élet Utazási Iroda,vu, Em*b«t-k«rft 7 
Forfait Utazási Iroda, nr., mm« v«iwa-«. 13 

KARÁCSONYKOR 
O L C S Ó 

SÍTÚRÁK 



Horgolt tablettek 

Horgolt tablettek. Ez a két különböző 
nagyságú tabliett egy mintalapról hor-
golható vagy recézhető. Eredeti mintá já-
ról a kettő egybedolgozva 117X117 szem 
nagyságú, tisztán horgolt vagy recézeti 
miliőnek is megcsinálható. Horgoláshoz 
cérnát vagy Mez gyöngyfonalat haszná-
lunk. Leszámoló mintalapja 699-es ren 
dielőszámmal 60 fi l lérért meghozatható a 
Színházi Élet Boltból (Erzsébet-körút 7). 
Postai rendelésnél belföldről 12, külföld-
ről 20 fillér portóköltség előzetes bekül-
dését is kér jük. Kapható még: Jugoszlá-
viában, Putnik hírlaposztályánál. Ára 
7 dinár. Romániában, Journal Importnál. 
Ára 20 leu. Postai rendelésnél Jugoszlá-
viában 1.50 dinár, Romániában 15 leu 
portóköltség előzetes beküldését is kér-
jük. Áz összegek postabélyegekben is be-
küldhetők. 

I Eau de 
I Cologne 

es 
I Parfüm 

MOLINARD 
a Provence költeménye 

PARIS (8-1 



, Részlet a túloldali teritöhöz 

Részletek az antik receterítő] 
A felső a közép mintának egy ré 
az alsó ábra a terítő szélének le: 
molómintája. Mindkettőn tisztán lat 
ható a készítés technikája is, vala-
mint hogy a tömőöltésekhez véko-
nyabb fonál, a többi részhez vasta-
gabb Mez perié való. E terítőnek kü-
lön leszámolómintája nem kapható. 

Arnberg József 

FENYTELEN SZÍNTARTÓ 
HÍMZŐPAMUT 

Részlet az antik receteritőhfiz 


