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SZERKESZTI : INCZE SÁNDOR

Good-bye

New-York!

Lona Massy (Hajmássy Ilona) első amerikai fényképe. A new-yorki Central pályaudvaron
búcsút int a vonatról, amelyen Hollywoodba utazott
(Foto Paál, New-York)

SZÁZ ÉVEKKEL AZUTÁN TÖRTÉNT BEMUTATÁSA
AZ PELESKEI NÓTÁRIUSNAK, HOGY A NEMZETI
THEÁTRUM ELÖSZOß JÁTSZOTTA PEST VÁROSÁBAN
AZ S!,ŐADj(SKÓL SZERZETT ÉLMÉNYEKET VERSBE SZEDTE
oiJaGau
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BEKÖSZÖNTŐ
Szerkesztető uram, alássan jelentem
Az szép theátrumban tennap
megjelentem.
.Az »szeles gavallért«, az Urayt látám,
Az »nyelvpritty«
kisasszonyt, az Oltyt csodálám
Jaj, mily vélemények« ott
következének,
Arszlánok és delnők mint
szövetkezének
A »Kölyök dalműben«, szép tizenkét
képben,
Galamb Sándor uram
jelenítésében.
Látám Megyerit is, Kiss Ferenc úr adta,
Ki ezen szerepben tudását
mutatta,
Nézém Vörösmartyt, akit úgy formáza
Petheő Attila úr, hogy a szemem áza
Könnyűim gyöngyében, ö mi minden kecsest
Bámulhaték tennap! Zenét,
kellemetest,
Csattogányos csindalt, gázfényláng
rivaldát,

— ua 1D1BS ivxttU) un a súouitru us y iwu
Rajnay Gábor és Somogyi Erzsi
Nemzeti Sziníház: A peleskei nótárius

i

(Foto Vajda M. Pál)

Pandúrok, betyárok csapszék
riadalmát,
Látám, ó, Dérynét s Laborfalvy
Rózát,
ö, mi keccsel mondák Gaál úrtól a prózát,
Thern Károlyt, ki zenét építe dalokba,
Pillantám Egressyt, Barthát s hű karokba
Szépséges Anikót, Lendvay úr nejét,
Kit Somogyi Bogyó alakita. Fejét
Oly büszkén tartatá Góth Sándor, ki vala
A bősz szerkesztető: Munkácsy.
Taglala
Gyönyörű szavakat Rajnay és mások,
Gózon, Bodnár, Juhász jó komédiások,
5

Várkonyi, Ungváry, Eöry, Major, Pásztor
Hogyha jól számolám, megtapsolák
százszor
Az nagypeleskei nótárius urat,
Kit Kiss Ferenc uram, úgy, hogy ő is mulat
Mulatságos modor kecses
széptevésén
Jeleníte elénk, hű szívünkbe vésvén .
Ez öreg darabnak minden báját, ékét,
Kívánjuk őreá Isten
segítségét.

*
AZ ESTVE
TAGLALASA
Eljőve hát végre az pénteki estve,
Urak cilinderrel, a dámák
kifestve,
j- Eszem azt a ki^ieikadet^ Nemes méltóságok százával
jövének,
Eöry
at
Nemzeti Szlaházf
°
Benzines fogatok váltig
berregének,
a peieskei nótárius
Szép szegény tselédek, iparosok, mások,
Nyomukban megint csak nemzeti
mágnások,
Ügy tódula a nép, hogy csak úgy csodáltuk,
Orömkönnyű nélkül szinte meg se álltuk,
Miért tódulának? Jó olvasó kérded?
Megmondom magyarom s máris szívvel érted,
Mert száz éve vagyon ezen évben annak,
Hogy örök kapui büsekén
megnyitattak
Az Nemzeti Színház eleji
évének...
Jövének az ifjak, jövének a vének,
A fényes rivaldát könnyűkön át néztük,
Száz évek távolát reszketve
idéztük.
Az jó Peleskei nótáriust
játsszák,
Fanny kisasszonyt férjhezadni.
Éneklék a nemzet himnuszi
fohászát,
Gázon Gyula és Iványi
S Németh Antal uram,
igazgató-doktor
Irén
Nemzeti Színház:
Emlékezést szóla. Tapsolták is
sokszor...
A peleskei nótárius
Ezekután pedig kortina felgörge,
Ott állának szépen, ott szálának körbe
Az mai nemzeti jó komédiások,
Kiss Ferenc, Abonyi, Pataki és mások,
Gárdos, Lehotay, önody,
Iványi,
Jó Kovács, Ligeti, Várkonyi,
Gulányi,
(Nem sorjába mondom, mert azon a gondom,
Ügy sorolom őket, hogy versem nem rontom)
Ottan játsza Juhász, Forgács, Antal, Kabók,
Rajnay, s ugyancsak sok tapsokat kapók:
Kürti, Pásztor, Major Sándor,
Tapolczai,
— Szorongásig teltek az karzat polcai, —
Góth és Kürthy József, Szeleczky,
Apáthy,
Bodnár és Koltay, Ujlaky,
Gabányi,
Olthy, Lukács Margit s számtalanon
mások,
— Jó, jó segítek, csak ne haragudj öletem komlója

Uray Tivadar

és Olty

Magda

Nemzeti Színház: A peleskei nótárius
(Vajda M. Pál íotók)

öh, voltak is rendre tüzes tapsolások.
Them édes zenéjét Turay vezénylé,
Az színpad Zombory tehetségét
fényié,
S mi oly édes vala, gondoljunk felőle,
Ugy játszottak, akár száz évek előtte
Akkori modorral, nem fordítván hátat
Az díszes nézőtér
hölgypublikumának.
Hangzanának nóták, szépen beszélének,
Régi stylt idézvén a színpadi népek,
Vala is oly siker, hogy ott fenn az égben
Nagybizonnyal sírtak, ülvén égi székben,
Régkori zsöllyékben Gaál szerző úr s ajza
Lelkében hálaszót holt direktor,
Bajza....
S mikoron jókésőn theatrumi fények
Mind kialudvának, az ünneplő népek
Távozának pillán
örömkönnyezéssel,
Száz évre elszálló szent
emlékezéssel...
Igen szép ùstve volt, köszönjük is szépen,
Éljen a Theatrum boldogabb száz évben!
*
BUTSU-SZÓ
Szerkesztő uram, kérem,, megengedje,
Mivel hogy így megyen jól a dolgok rendje,
Galamb Sándor urat esmétlem,
dicsérem,
Dicséretim reá bőség-rőffel mérem,
ö volt a rendező s mi szép volt, és mi jó:
Ugyancsák ő volt az utójáték-író,
Istennek áldása tollára és rája
S a nemzet ünneplő, nagy theátrumára
...

— Most pedig ide a pezsgőt, éljen, a menyasszonyi

Lehotay

Árpád, Kiss Ferenc, Szeleczky Zita és Pataky

A peleskei nótérino

( F o t ° Vaida M. Pál)

Két új film, az ősz első hírnökei
köszöntöttek be az elmúlt héten.
Egyik a Madridi expressz című
Grand Hotel pótlék, másik a Mimi,
a gazdag ember lánya című revű.
Beszéljünk előbb a Madridi expresszről, mely a maga nemében érdekes és izgalmas dráma, dacára,
vagy éppen azért, mert Vicki Baum
receptje szerint készült.
Színhely
Madrid, idő: még nem egészen tegnap, probléma: Madridból most indítják útnak az utolsó expresszt
Valenciába. Erre az expresszre természetesen csak passzussál és igazolvánnyal lehet jutni. A passzust
és a-z igazolványt a katonai parancsnokság adja ki, kevés és válogatott személyeknek. Minden egyes
igazolvány
nemhogy aranyat, de
emberéletet ér. Hely az expresszen
— szabadulás a pokolból... Ezt csak
az értheti meg, aki itt is iMgigélte

a forradalmat, aki tudja, mi az, hamis útlevéllel szállni fel a bécsi vonatra, melyet vörös katonák kutatnak át minden állomáson. Néha
még ma is sikítva ébredek, mert
eszembe jut az a majdnem húsz év
előtti út Pest és Bécs közt. Az a
remegés, az a kétségbeesett remény,
hogy nem ismernek rám, az iszonyat, amikor a határon
rájöttek,
hogy az útlevelem hamis és ahogy
ennek dacára, olyan kalandok után,
amelyek moziban is valószínűtlenek
volnának, mégis átjutottam a határon. Az ember ezektől a nyomasztó
és rémtitő emlékektől igyekszik szabadulni. Az idő is megteszi a magáét. Evek múlnak el és nem jutnak
eszembe. Most a Madridi expressz
láttára megelevenedett régi és szörnyű utazásomnak minden mozzanata. Ügy feldúlt a film, hogy utána órákig nem bírtam másról beszélni, másra gondolni.
A történet különben csak
annyi, hogy egyes egymást nem ismerő — egymáshoz nem tartozó emberpárok sorsa, hogyan
kapcsolódik
össze és
bomlik széjjel
tizenkét
alatt. Kik és hojutnak igazolvány... Egy fiatal tiszt,
a nemzetiekhez tarés aki börtönből
meg. Két nő,
szeretik a fiatal
Egyik lány és
nak a menyasszoya, a másik kalandoraki
gyilkosságot
övetett el, hogy a tisztk útlevelet szerezzen.
. . a történet legszebb jelenete: Mikép
menti meg egyetlen ember önfeláldozása a többiek é l e t é t . . .
Gilbert Roland és Dorothy Lamour a
»Madridi expressz« cimü filmben
(Paramount foto)

Másik egy amerikai újságíró. A halál torkából
mentett meg egy kis
spanyol lányt, akinek
apját előző map végezték ki és most furcsa
és szellemes csellel szerzett útlevelet a lánynak.
Utazik egy fiatal szökött katona, aki azért
hagyta ott a vörösöket,
mert nem bírt ártatlan
embereket
kivégezni.
Az ő útlevelét egy sápadt, szomorú kis félvilági lánytól kapta, aki
az utcán fekvő halott
zsebében
találta
az
írást. A lánnyal együtt
menekültek 1és az álloMadelaine Caroll a gazdag lány és Dick Powell, a szegény
más előtti utca sarkán,
revüszinész a »Mimi, g gazdag ember lánya« cimü filmben
egy eltévedt golyó meg(Foto Fox)
ölte a lányt. A katonai
parancsnok tudja, hogy az expresz- egymással, miközben görkorcsolyán
szen egész csomó olyan ember me- sikló inashad szolgálja fel az ebénekül, akinek útlevele hamis. Ezeket det. Apát Dick alakítja, a lányt meg
az embereket el kell fogni és ha- Alice, gyilkos iróniával. Milliárdoa
revűszínházba,
lálra ítélni. A történet végső, legiz- sék betévednek
galmasabb és legszebb jelenete, mi- meglátják önmagukat a színpadon
kép menti meg egyetlen ember ön- és mód nélkül felháborodnak. A
feláldozása a többiek életét. Aki lány felsiet Dick öltözőjébe és vihaüdülni és nevetni akar, az ne a ros jelenet után háromszor pofonMadridi expresszt nézze meg. Vi- vágja a művészt. Pofon vége úgyeszont azI is lehetséges, hogy a fiata- bár szerelem (legalább is filmen az).
lok, akik nem láttak
forradalmat Pillanatok múlva Dick és Mademár együtt
életükben, az egészet kedélyes grand leine, a milliomoslány,
vacsoráznak és a megszédült Dick
guignol-nak fogják fel.
jóváteszi
Ami Mimi-t, a gazdag ember lá- megígéri, hogy kijavítja,
nyát illeti, ez olyan siker, hogy az a sértő revűképet. Másnap délelőtt
esti előadáshoz helyet már reggel a színházban már próbálják a szelíkell megrendelni. A revü három fő- dített kiadást. Csakhogy Alice, aki
szereplője két gyönyörű szőke lány: ugyancsak szerelmes Dickbe, boszMadeleine Carrol és Alice Fay, meg szút esküszik. Amikor este kijön a
a pufók arcú Dick Powell, akinek színpadra, nem a megbeszélt szelíd
szerelméért versengenek a szőkék. sorokat mondja el, hanem még az
A siker oroszlánrésze azonban a első, eredeti szövegnél és szerepnél
Madeleine persze
Ritz-fivéreké, akik olyan szédületes is vitriolosabbat.
számokat produkálnak, hogy a kö- azt hiszi, hogy Dick írta a gonosz
zönség vörösre tapsolja tenyerét. A szöveget — szakit és kitűzi az eskürevü alapötlete is aranyos. Dick vőjét mással. An utoUó jelenet, hoPowell zseniális fiatal színpadi szer- gyan ugrik el Madeleine az oltár
ző és szíriész, revűt írt, melynek ő elől Dick karjaiba. Nekem legjobtetszett.
maga, meg Alice Fay a főszereplői ban Irving Berlin zenéje
szám jobb a
másiknál.
és amely a legnagyobb newyorki si- Egyik
ker. A revű főszáma: családi va- »You're laughing at me« című remecsora gazdagéknál. Ez a szám egy ket minden gramnfontulajdonos sürközismert milliárdost és annak lá- gősen szerezze be.
nyát gúnyolja ki. Apa és lány egy
végtelen hosszú asztal két végébe
ülnek, kristály telefonon éfintkeznek

Érdekes, a minap meglátok, vagyis hogy nem látok egy
ismerős asszonyinak a fülén valamit.
— Magának nem fúrták ki a fülét?
— Nem, azt mondja — osak most veszi észre?
Ezzel az asszonnyal jópárszor voltam már együtt vacsorán, határozottan láttam rajta fülbevalót.
Semmi sem egyszerűbb ugyebár, a fülbevaló clip-pel a
füle cimpájára szerelve.
Ezúttal a strandon volt szerencsém látni, a strandon
általában kevés holmit vesz a nő magára, a fülbevalót a
legnagyobb mértékben mellőzni lehet.
ökegyessége harmincéves, legföllebb harminckettő. S
nincs a füle kifúrva. Fedeztem föl már, igaz, több ilyenkorú
hölgyet is, akinek a mamája már oly modern volt, nem
fúratta ki a gyereke fülét.
Tavaly egy lánnyal témáztunk a fülbevaló felől. Annak
a lánynak sincs a füle kifúrva, persze. Sohse is vesz föl
fülbevalót.
Mondom néki:
— Kár, — mondom — szeretem a nőn a fülbevalót.
— Ugyan, csúnya barbárság.
Azt, hogy barbár, megengedem; a cserkeszek tőrje is
barbár, egy befestett vad indián is barbár, egy tigrist is
barbárnak lehet talán mondani: de hát nem szép ez mind?
En például nagyon szép kis barbárságnak tartok egy,
azaz két piruló piros korallkövet a leány fülecimpáján.
A mai lánynak száz közül tíznek van a füle kifúrva.
Megszokhattam már, igen. De még mindig meglep, ha nem
látom azt az icipici lyukadást a lányok cimpáján. Ügy megszoktam azt a tegnapi világot.
Az én kisfiú koromban, akkor még minden leánygyereknek kifúrták a fülét.
örökké, vagyis míg élek, a szemem előtt lesz az a vérengzés, amit láttam négyéves koromban, mikor a babahúgocskámat kivették a bölcsőből, az ágyra fektették, a bába
néni hosszú tűvel belészúrt a kisbabának a fülecimpájába.
Csepegett a vére az ártatlan babának, sírt-rítt szegényke,

én mint fivér és lovag nekiestem a bába néninek, megráncigáltam a szoknyáját. Bőgtem a szívfájdalomtól, még nagyobbat bőgtem a dühtől, mikor anyám, apám a bábával egyetemben oly csúfosan kikacagtak.
Az úribb házak természetesen erre a műtétecskére a
doktort vették igénybe.
Azután pici húgomnak vékony piros selymet húztak a
fülébe. S mire óvodás kislány lett, igazi fülbevalót kapott,
két bágyadt arany félgömböcskét. Vagy ez a puszta arany
pici domb volt az elemista leányismerőseim cimpáján, vagy
nefelejçskékkôves, vagy pirosköves arany fülbevaló. A szegény kis parasztlánykák fülbevalója is olyan volt, csak ezüst
volt az arany ja. De iskolás korában is némelyik kislány
csak azt a piros cérnát viselte fülbevalónak.
Elcsudáltam kicsi fiú koromban azt a nagy kövér hajdúkáplárt, aki minálunk a piac közepén reggelenkint kidobolta
a napszámot meg a veszett kutyákat meg az eladó házat.
Annak az egyik füle cimpáján ezüst fülbevalója volt, mint
a cigányasszonyoknak. Csak egy kis recés gomb volt az, de
fülbevaló volt. A cirkuszban is láttam a Herkules fülén
olyan ezüst fülbevalót. Meg láttam kutyasintéren is, tengerészen is, kocsison is, meg csaposon, meg mindenféle egyszerűbb emberén azután itthon és külföldön.
Tudtam is már, hogyne, hogy azt babonából hordják
szemfájás ellen.
Babonából dugtak a cimpájukba fülbevalót eleinte őseink
is, Keleteken, Nyugatokon. Olvashatni efelől a tudós uraknál. Babylonban, Perzsiában nők, férfiak egyformán fülbevalót hordtak. Voltak vad országok, ahol csak a táncosok
viselhettek fülbevalót. Es vannak ma is szűz szigetek, ott
csak a hímek viselnek fülbevalót. Dísznek, mint Escamillo.
Szegény odavaló vad asszonyok, hogy irigyelhetik.
Talán megteszik, ha nem látják a vad
urak, hogy páros cseresznyét szakasztanak, azt függesztik a fülükre, ők is kitalálhatják mint a mi gyerekeink. Es
úgy hajolnak a vízre megnézni magu
kat az ingó-bingó mosolygó piros fülönfüggővel.
Nincs is, nem is volt se a renaissance
dámáinak, se Cleopatra királynőnek
gyönyörűbb fülönfüggője, mint a páros
piros cseresznye.

Saljapin mondja: ./-

Még három évig énekelek
Abbazia, augusztus vége.
Giacomó, a veterán halász, aki
egy-egy toscanai szivar érdekében
barátságával kitüntetett bennünket,
lelkendezve újságolja:
— Signor, ha valami csodálatosat
akar hallani, evezzen ki velem éjszaka ia halásztanya felé...
És ' áradozott
és lelkendezett,
olyan temperamentummal, ahogyan
csak olaszok tudnak, akik nem
érvekkel, hanem szívükkel és minden idegszálukkal
vitatkoznak.
Nemi lehetett ellentmondani. Éjjel
tizenkét órakor nesztelenül siklottunk Volosea felé. Csak néhány pillanatig kellett várnunk.
Felhangzott egy dal,, először lágyan és hajlékonyan, mint a holdsugár, aztán dübörögve és harsogva, mint a tengereket korbácsoló
vihar. Lenyűgözve bámultunk a
hang irányába. Azután egy csónak siklott a közelünkbe s a rejtély megoldódott.
Saljaipin ül a csónakban és énekel önmagának, a holdnak, a tengernek. Mint egy éjféli csodálatos
szertartás, olyan volt a jelenet.
Nem is zavartuk meg kíváncsi kérdéseinkkel. Csak másnap kerestük
fel lakásán, ahol inkognitóban tartózkodik. A kertben ülve beszélgettünk.
— A lapok többször írták már,
hogy visszavonul. Mi igaz ebből?
— tettük fel az első kérdést.
— Most már igazán nem sokáig
énekelek — mondja elgondolkodva.
— Legfeljebb két-három évig. Még
szerződés kötelez egy amerikai turnéra. Aztán visszajövök Párizsba
és pontot teszek a mondat végére.
Elég hosszú mondat volt... ötven
esztendeje énekelek.
r- Hol kapta a legnagyobb fellépti díjat és hol a legkisebbet?
— A legnagyobb gázsit természetesen Amerikában kaptam. De nem
színházban. A nemrég elhúnyt Mellon pénzügyminiszter magánesté12

lyére voltam hivatalos. Dollármilliomosok seregszemléjének is nevezhettük volna az estélyt. A házigazda felkért, énekeljek néhány
dalt. Húzódoztam, mert fáradt voltam. Mellon mosolyogva erőszakoskodott. Kérjek olyan összeget, amilyet akarok, de énekeljek. Viccesen
mondtam egy csillagászati számot.
Mellon bólintott s a zongorához kísért. Mikor hajnaltájban hazaindultam, megkaptam a csekket. A
legkisebbet viszont Párizsban kaptam. Orosz honfitársaimnak énekeltem egy kis kocsmában. Persze,
nem fogadtam el fellépti díjat. Sőt.
Én fizettem a nagyérdemű közönség cechét. Jótékony célra számtalanszor felléptem. Főként Amerikában. Igaz, hogy Amerikában ez állandó gyakorlat. Itt minden fizetett
fellépésre egy jótékonycélú estély
következik.
— Hol énekelt legszívesebben?
— Nem könnyű kérdés. Mindenesetre az ön hazájában, Budapesten
szívesen énekelek. Érdekes város ez
a Budapest. Egymillió kritikus él
benne. És milyen szigorú kritikusok! Mondja csak, mi is történt ott
Carusoval és Galii-Curcival?
— Hát bizony, megbuktak •..
— Látja, ezért furcsa város Pest!
Nem akarják tudomásul
venni,
hogy az indiszpozíció nemcsak a
technikai hangot befolyásolja, hanem a művész lelkét is. Lélek nélkül pedig nem lehet énekelni. Még
a legszebb hanggal sem.
— Mi szeretne lenni, ha az életét
újra kezdené?
Saljapin gondolkodás nélkül válaszol:
— Énekes! El sem tudom képzelni, hogy más is lehetnék. Az énekes
élete a legizgalmasabb, legszebb...
Pár pillanatig maga elé mélyed,
aztán gúnyosan folytatja:
— Persze, kevesebb izgalom is
elég lenne. Arról például szívesen

•(Jánossy Viktor felvétele)-

lemondanék, hogy egy-egy szenzáció kedvéért félévenként halálra
ítéljenek a riporterek...
Felcsattan a hangja,
amikor
mondja:
— Nem vagyok halálos beteg!
Egészséges vagyok! És fiatal! Érti!
Fiatal! Alig hatvanötéves!
A drámai feszültséget feloldja
Saljapin nevetése. Nem tehetünk
róla, az volt az érzésünk, hogy ez
a nevetés inkább mefisztói volt,
mint jókedvű kitörés... Gyorsan
másra tereltük a beszélgetést.
— Mondjon néhány szót a gyermekeiről. A fiáról és a lányáról.
Most már őszintén felderül az
arda,
— Büszke vagyok a gyermekeim-

re, mert jók és egészségesek.
— Mit szeretne még elérni az
életben1?
Értetlenül néz ránk.
— Az életnek mindig,
minden
korban csak egyetlen célja lehet. A
boldogság. Továbbra is szeretnék
boldog lenni...
A titkár jelentkezik. Telefonhoz
hívják a mestert. Búcsúzkodunk, de
útközben még megjegyzi:
— írja még meg, hogy egészséges
humorom van, szeretek nevetni és
sokat nevetek is. Legjobban mulatok
a saját vicceimen.
És nevetett Vidám, erőteljes nevetése végigkísért a parkon.

J m j M J m BBVfljB
Pénz, Pénz, Pénz

Angol nyelv : négyes
Egy esztendeje tanulok
angolul. Mielőtt kimentein
Londonba, azt hittem, hogy
már tudok. Odakint az
első napokban
kiderült,
hogy a vidéki szobalányok
egy szavamat som értik,
vigaszként csak az szolgált, hogy én sem értettem
őket. Később persze belejöttünk; én megértettem
őket, de ők engem alig.
Két hónapig voltam Lonr
donban és remélem, hogy
két év múlva, hia szorgalmasain 'tanulok, edmondhatom, hogy most már tudok
egy kicsit angolul.

Az angol konyha szerintem remek, csak ki kell ismerni. Az angolok állandóan esznek; reggel rengeteget, de már
délelőtt
gyorsan teáznak, nehogy
éhenhaljanak. Folyton esznek, irodában, üzletben,
magánlakásban
és
ami
meglepő, még éttermekben
is. A rossz példa ragadós,
én is követtem; s az eredmény: híztam egy kilót. A
vajaskenyérfogyóikúráról
ott' is sokat cikkeztek. A
lapok 'bebizonyították, hogy
ha valaki hetekig »csak«
vajtaskenyeret eszik, az le
is fogy. Mi ebben az újdonság!

u

A világ legszebb pénze az angol font.
Egyszerű,
sima, Ízléses és rengeteget ér. A világ legszebb pénzéből viszont nekem vajmi kevés volt és ami volt,
az is csak volt. Minden pénzemet elköltöttem,
egy
vasat sem hoztam haza. itthon kicsit
»átvizsgáltam
könyveimet« és rájöttem, hogy annyi adóssága nőne,h
tálán még sohasem volt. Autóm is a múlté, mert
amíg Londonban voltaim, Zsozsó, — a bátyám, célba>
vett vele egy lámpaoszlopot és sajnos, el is
találta...
Excuse me, — bocsánat a melléktémáért és menjünk
vissza Londonba. Tehát mindennap észleltem, hogy
pénzem nőttem fogy. Igaz, hogy hatalmas odaikint a
drágaság. Legalább is számomra,
mert az angolok
egész jól bírják. Fodrásznál
hajmosás és manikűr,
cs&kély 16 shilling, továbbá két shilling borravaló a
hajmesternek
és megint továbbá két shilling borravaló a körömszépítő y őrinek. Ezzel szemben csak bejelentésre fogadják az' embert a fodrászok és ha netán nem szárad meg a nő feje ebédszünetig, atbkor
bizony otthagyják száradni őnagyságát a karosszékben. Ha nem láttam volna, én se hinném. Azért van,
ami olcsó. Az a felhajtott szélű férfikalap — odakint
»Eden kahap«-naJc hívják a külügyminiszter
után —
ami Pesten 70—80 pengő és amiről Zsozsó (fentemlített fivérem) mindig álmodozott, Londonban mindössze két fontba került. Hoztam is neki egyet az ßutö.
vezetés emlékére.
A karambolról különben
hosszú
sürgönyt küldött kedves fivérem, mely szerint »ne
higyjek az újságoknak, neki semmi baja sem történt,
a kocsi is éppen csak hogy megsérült,
de két nap
alatt javítható«.
Ennek három hete és négykerekű
kedvencemet azóta is javítják.

Első angliai közszereplésem
lEgyi'k este Wembley-.be
mentem, az »Empire Stadion«-ba, motor- és autóversenyt nézni. A Stadion
igazgatója és felesége meghívtak a »Royal Box«-ba, a
királyi páholyba* Bevallom: nagyon büszkén feszítettem. Nyolcvanezer ember volt jeilen és mikor a
versenyeket m á r lefutottáik, én adtam át a győztes
díját. ISötét este volt, egy
nagy reflektor világított
ránk és a szpíker bemondja
a mikrofonba, hogy: »Lili
Muráti, Hungarian actress«
a d j a most át a serleget.
Fekete selyemkosztűmben

dideregtem a lámpaláztól,
— még sose láttam nyolcvanezer embert együtt —
mikor egy olajos, fáradtan
vigyorgó
fickó
kezébe
nyomtam a győzelmi trófeát. Megijedtem a saját
hangomtól, ahogy a hangszórókon, keresztül visszajött a fülembe, legszívesebben szerettem volna elszaladni. De azért kicsit büszke vagyok a 80.000 emberre.
Hány táblás ház telne ki
belőlük egy pesti színházban? . . . És még egy kis
öröm: »member« (tag) vagyok a stadionban. Kaptam is egy állandó tiszteletjegyet, kár, hogy ritkán
vehetem majd igénybe.

SoLyttfi-iáz

Jlz angol koldus

J^yi/ioUnian

Elutazásom előtt a legnagyobb szenzációt Babért
Taylor érkezése jelentette. A kedves mosolyú Amerikai filmszínészt az összes lapok címoldalon hozták.
Ezernyi nő várta' Tlaylort, a rendőrök alig tudták
őket visszatartani, nehogy darabokra tépjék a fiút.
Többen az ágya alá bújtak, egy elszánt amazon az
ölébe pattant, hogy megtudja, miként csókol az amerikai sztár. Utána nyilatkozott az újságíróknak, hogy
nagy csalódás érte. Különvéleményem van Mr. Taylor-ról; nem tudnék belészeretni, nem értem a londoni nőket.

iCridivat és a hölgyeké
Korán reggel már rengeteg jól táplált urat látni
a Cityben, akik cilindert és zsaikettet hordanak. Eleinte
mindig megbámultam őket, később kiderült, hogy
ezek bankszolgák. Ettől kezdve kevésbé érdekeltek.
Viszont délután hatkor már nyüzsögnek az utcán
az estélyiruháa nők, cilinderes, frakkos avagy szmókingos urak kíséretében. Ezeken eleinte sokat nevettem, mert nagyon kómikusak voltak számomra fényes
nappal. Később magam is követtem ezt a divatot,
mert praktikus. Az ember felöltözik már délután, elmegy koktélre, moziba, vagy családhoz és este. színház, vacsora, vagy dancing előtt már nem kell átöltöznie.
Az urak számára este mindenütt kötelező a szmóking. Csak duplasorost hordanak, csak feketét és
hozzá csak puhainget. Újdonság, hogy az ingmell
pliszírozott.
Uteai ruhában a jobb hegyekre senki sem megy.
Jobb helyek Î Voltam a híres »Fourhundred Clubiban (Négyszázak klubja) — s a j á t italai vannak, állati drága, ragyogó a zene. A »Giro« viszont a legelegánsabb, legjobb és a legdrágább lokál; én azonban legjobban a »Oafé de Paris«-ban éreztem magam,
ahol H a r r y Richmond, az egykori óceánrepülő énekel. Állítólag esti száz fontot kap. Bemutatták nekem, egész este diskuráltunk: értve ezalatt, hogy
folyton ő beszélt »amerikaiul«, én pedig angolul hallgattam, udvariasan mosolyogtam, de közben alig néhány szavát értettem.
Megfigyelésem a londoni lokálokból: lépten-nyomon tizenhatéves lady-ket látni, tizeninyolcéfves gentleman-ekkal. Garde nélkül természetesen, mert ez odakint egy cseppet sem feltűnő vagy elítélendő.
Közlekedés

iKoldust egész idő alatt
egyet sem. láttam. H a már
jelentkezik egy, az is csinál valamit a pénzért. Nagyon rendes, elegánsan öltözött öregúr — angol kold u s — jelenik meg minden
pénteken a Portland- Placeen. Megjelenik és énekelni
kezd, mégpedig éktelenül
hamisan. Az öreg angol addig dalol, amíg kinyílnak
az ablakok és az emberek
dühükben hozzávágnak valami aprópénzt. A koldus
azonban ravasz ember és
nem hagyja abba a hangversenyt, figyeli az ablakokat és bevárja, amig mindenki döb. H a tehát egy tájékozatlan idegen tartózkodna az adakozástótl, a
többiek dobnak helyette,
hogy véget vessenek a zenének.
Az öreg koldus
zsebrevágja a teméntelen
pennyket és szépen odébbsétál. Szerintem röhög magában, mert titokban gyönyörű h a n g j a lehet.
cSj/nesj akt 03 alsóháj
tagja
Alfréd Denvillé-nek
hívják ezt a kollégát. Színigazgató,
színész,
képviselő:
Member of the Parlament.
Kedves, szimpatikus,
jól
konzervált öregúr. Legjobban
az tetszett
nekem,
hogy olyan gyufája
van,
amire
az
6
fényképét
nyomták

óh!

Sokféle közlekedési eszközt
próbáltam
ki Londonban.
Sajnos, 1nem nagy örömömre. Az underground (földalatti) nagyon kellemes, gyors, de én mégsem szerettem.
A bus (autobitsz) kellemes és
olcsó,
ám
mérhetetlenül
lassú'
A
taxi viszont drága, és Imstí. Általában az egész forgalom nagyon
vontatott, a városban alig tehet hajtani, végtelein kocsisorok
mögött
kell
vánszorogni, a Hyde park egyik oldaláról
a
másikra fél óra alatt lehet eljutni.
Az
országúton a keresztezéseknél csáknem le
kell állítani a kocsit. Hét végén a> forgalmasabb útvonalakon
kocsi kocsi hátán lépésben baktattunk,
szinte
idegbeteg lettem tőle. Viszont ügyes dolog,
hogy minden lámpát égetni keU, ha valahol parkol az ember. Egyszer
vezettem csak autót egész londoni
vakációm
alatt, félóra alatt úgy megúntam,
hogy
nem is kívánkoztam többé a volán mellé.

Angol lap fotográfiája a wembley-i körhintáról, ahol Diana Churchill-Iel és Alfrod Den.
ville-lel, a kópvíáelő színésszel utaztunk

15

Színház és mozi

A

skóciai
csak

vadászaton,
statisztáltam

A skót-legenda

Minden este színházban
vagy mozit an voltam és
felelősségem
tudatában
közlöm
önökkel,
hogy
nincs jobb publikum a fagyosnak hirdetett londoninál. Beülnek a színházba,
néha olyan darabhoz, hogy
nekean megáll az eszem:
hát ilyet elő szabad .adui?
— az angolok pedig nevettek és tapsoltak.
A mozikban mindenütt
két nagy filmet játszanak,
rendszerint egy angolt és
egy amerikait. A legnagyobb filmsiker »Mr. Deeds
goes to town«, ez már két
éve fut Gary Cooper-rel,
nagyon megérdemelten. A
sok angol film után szerény észrevételem : nem
szabad lebecsülni a magyar filmeket. Láttam néhány olyan angol filmet,
h o g y . . . iNahááát! — ha
ahol egy angol film rossz, az Ha strandra akartam menai,
legalább agy óráig utazhattam
akkor nagyon rossz . . .
Londonból

halálára

Thornton-ék (a legelőkelőbb skóciai
családok egyike) meghívtak kastélyukba
szarvasvadásza'tra. Forfaxr-ig mentünk
vasúton, onnan kocsin másfél órányira
van a Oastell Glendol, a Thornton-család
kastélya. A High hill-hegységben —
folyton .arra gondoltam, hogy milyen
szép »Ikiilső« filmfelvételeket lehetne csinálni ott — vadásztunk. Illetve, csak ők,
inert én legfeljebb kitömött állatokat vetteim céliba. Fontosnak vélem kijelenteni,
hogy a skótok egy cseppet sem spóroltak. Rettenetesen gazdagok és mindenük
megvan, amiről földi halandó álmodhat.
Margaret
Margaret a titkárnőm és társalkodónőm, illetve kedves angol pajtásom volt.
Teljes nevén: Margaret Stone.
Egyébként verseket is költ, novellákat,
films-tor ykat ír és rengetegbe került. — Te
Lili, — mondtam, olykor magamnak (mert
szoktam néha magamban diskurálni
és
ilyenkor tegeződöm saját becses személyemmel), — te Lili! — mondtam — jó
lenne, ha te tényleg ilyen sokat fizethetnél Margaretmek! Viszont el kell ismernem, hogy Margaret a tökéletes titkárnő.
Főleg, ami a titkokat illeti. Erről az oldaláról kitapasztaltam.
Margaret előzőleg Robert Donát filmművész
titkárnője
volt. Mesélt is annyi titkot Mr. Donátról, hogy alig győztem hallgatni.

NŐK ÉS FÉRFIAK
A londoni nőik többnyire gyönyörűek.
Rengeteg a szép 'nő. Először egész nap
csak csodálkoztam, mindig azt hittem:
nahát ennél szebb aztán már nem is lehet, aztán mindig láttam egy még szebbet. A végén már úgy megszoktam a
szépségüket, hogy észre sem vettem őket.
Az angol férfiak elegánsak és kedvesek.
Nagyon kedvesek. Udvariasak és figyelmesek. De nem lehet róliuk általánosságban
beszélni, mert mindegyik más, mindegyik
egyéniség. Feltűnő rajtuk, hogy kevesen
vannak. Rengeteg Londonhan a nő és
kevés a férfi. Lokálban' a legjobb átlag
egy asztalnál: nyolc nő és öt férfi. Az
utóbbiak közül viszont kettő legalább
hatvanon felüli.

„Szállani, szállani, szállani egyre . . . "
Repülőgépen mentem és repülőgépen
jöttem ij haza. Repülőn utazni
remek
dolog. Gyors, tiszta és drága. Az út oda
szép is volt, jó is volt. Visszafelé annál
nehezebb. Rossz időt fogtam ki, nem is
láttam semmit Európa gyönyörű
térképeiből. Viszont bekaptunk
egy légörvényt és zuhantunk párszáz métert. Én
még külön is leestem az ülésről és alaposan beütöttem a fejemet. Repülni isteni, remek, gyors, úgylátszik
nem is
egészen veszélytelen, — tehát legközelebb
újra csak repülőgépen
megyek.
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Kari Martoll és Zarah Leander a »Première«
szerelmes párja
(Hirsch és Tsuk film)

Jirf

.Aí^

INTIM PISTA, hogyan töltötte el a hatalmas filmvezér, L. B. Mayer budapesti
vakációját?
— Ezt aztán mindennek
lehetett nevezni, csak vakációnak nem. Az irigyelt
elnök Hollywood világhíres »El Bi«-je
többet dolgozott Budapesten,
mint az öszszes magyar filmproducerek egy év alatt
együttvéve.
Mindjárt az elején egy Jcis
statisztikát
közlök: négynapi pesti séjour ja alatt
huszonegyszer
hívta
fel
New-Yorkot,
Hollywoodot
és
Londont,
azonkívül hatvßn üzleti sürgönyt és levelet küldött a világ minden tája felé.
Az adatokat
le lehet kontrollálni
a
Dunapalota
portásánál.
— Minek hell ennyit dolgomia,
mikor
már úgyis olyan sok a pénzel
— Lehet, hogy nagyon sok ß pénze,
de biztos, hogy sokkal több a felelőssége is, mint más embernek. Sokezer alkalmazottja
van, akik lesik az intézkedéseit és ha csak egy hónapra is kikapcsolná
magát,
hollywoodi
gyáraiban
megállna
a munka.
Mit
gondolnak,
mennyit aludt összesen Budapesten az
irigyelt »El Bi<á
— Minek tippeljünk), úgyis
megmondja...
— Megmondom,
de nem fogják
elhinni. Napi három órát.
Nem mintha
nem hidna többet, csak éppen nem volt
ideje. Két nagyon kedves esetet mesél-

hetek ezzel kapcsolatban
az
elnökről,
mind a kettő itt történt vele
Pesten.
Marton György, híres bécsi kiadó éjjel
félháromkor találkozott vele a Dunakorzón és megkérdezte
tőle, hogy mikor
beszélhetnénk? Mayer pillanatig
gondolkodott, majd az felelte: y>Ma reggel hét
órakor/«• Szegétny Marton, aki nem mert
lefeküdni, hogy pontos legyen a randevún, hét órakor álmosan megjelent
a
hotelhallban, ahol Mayer frissen, ruganyosan, ezekkel a szavakkal
fogadta:
»Jöhetett volna korábban is, mert mér
egy óra óta talpon vagyok/«
— Hihetetlen. Es a másik eset?
— Az egy újságíróval történt*, aki mikor végre nagynehezen bejutott
Mayer.
hez, egy félórán keresztül ß legnaivabb
kérdésekkel untatta a filmcézárt.
Utolsó
kérdésnek a következőt tette fel: »Es ha
ennyit dolgozik, mikor alszikf«
Mayer
szemüvege alól ráhunyorított
és csendesen válaszolta: »Most/«'
— Aranyos. Először volt Pestent
— Igen, de reméljük
nem
utoljára.
Hallatlan elragadtatással
nyilatkozott
a
városról, az éjszakai kivilágításról
és a
7)fat gipsy «-ről, Magyari
Imréről.

JuOD ivncnio, a jweiro ouropm
managers és L. B. Mayer
JPálházy foto).
A szálloda erkélyéről Stengerne, a Metro-Scala igazgatónője mutatja meg L. B. Mayernok » pesti D imapart szépségeit
'Kertész foto)

meg fiz elnök nem akart
belemenni.
— Miértî
— Mert a gyakorlat azt
mutatja, hogy a sztárok
éppen a szerződés hatodik
és hetedik évében
adják
munkájuk
csúcsteljesítményét Ekkorra már teljesen összeforrták
környezetükkel, kitanulták és ismerik a művészi
hfütáskeltés
legrejtettebb titkait és tökéletesen össze tudnak dolgozni úgy a
rendezővel,
mint a
szövegkönyvírókkal. Mondanom sem kell,
hogy mint mindig, El Bi
álláspontja
győzött.
— És
Európa
megint
szegényebb lett egy nagy
énekesnővel.
il* B. iMiayer a Hunniában meglátogatta mind a két kint dolgozd produkciót. Itt a »Leány a talpán« című új film vezér— Európa
szegényebb
karával és főszereplőivel van együtt. Bob Ritchie, Falus
lett, de a világ gazdagoIstván, Pataki, Szepes Lia, Gaál Béla, Vidor operatőr és
dott.
L. B. Mayer
(Faludi foto)
— Hßlljuk,
hogy
kint
járt a Hunniában
is.
— Igen. Meglátogatta a szépen
fej— Ki mutatta meg neki Budapestetf
lődő magyar filmgyártás
fő telepét.
A
— Csodálkozni
fognak, két
külföldi.
vezetőség természetesen
nagy
ünnepéEgy hölgy és egy úr. A hölgy
Jarmilla
lyességgel fogadta, maga a
filmgyár
Novotna volt, akit Mayer
Budapesten
szerződtetett
fantasztikus
gázsival
hét
egyetlen nagy izgalomban égett, még az
évre Hollywoodba, a másik
Budapest
utolsó statiszta is reszketett
a titkos
régi szerelmese, Bab Ritchie, a Metro
reménytől,, hogy az elnök szeme éppen
európai menedzsere, aki évenként
legrajta
fog megakadni.
El Bi
megßläbb négyszer látogatja meg a mi szép
nézte mind a két produkciót,
amely
fővárosunkat. Ritchie, egyébként a Metro
most odakint dolgozik, a »Leáxny a talhíres nőszerződtetője. A csüws,
filmszípán«: című filmet és ß »3:1 a szerelem
tiész külsejű
fiatalembernek
Novotna
javára* címűt, majd kívánságára
levetisem tudott
ellenállni,, —
ne gondoljanak
mindjárt
rosszra hölgyeim — as! ő
kedvéért engedett a gázsijából.
— Novotna persze boldogan aláírta ß hollywoodi
szerződéstf
— A dolog
nem ment
olyan simán, mint a hölgyek gondolnák. Az elnök
hét évre szóló
szerződtetési tervezetet tett. az énekesnő elé, aki — mint az
európai sztárok
általában
— sokallta ezt az időt.
Férje és birtokfii, van itt.
hon, mármint
Csehszlovákiában és
ha a férjével
való gyákrabbi
találkozást
A másik produkció a »3:1 a szerelem javára«. Eiben Istmeg is lehetne oldani, nem
ván, Zsoldos Andor, Kiss Manyi, Vaszary János, L. B.
akar olyan sokáig
elszaMayer, Vidor Lajos, Hortense Raky, Dénes Oszkár, Ábrakadni a birtokától,
ötéves
hám Pál, Robert Ritchie
szerződést proponált, ebbe
(Foto Pálházy)
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Louis B. Mayer, a Melro Goldwyn einöke budapesti tartózkodása alatt vidám estét töltött társaséigával a Kis Royalban cigányzene mellett. Társaságában volt Jarmilla Novotna, a világhírű
énekesnő, aki most szerződött le a Metrohoz. Jirl Daubek, a színésznő férje, Bob Ritchie, a
Metro európai manager», Dr. Koretz a Metro európai ügyésze lés Incze Sándor

Az Ostende kávéház világhírű rajkói és Kalmár Pál magyar
nótákkal szórakoztatják az elnököt és Jarmilla Novotnát
(Pálházy fotók)

tették
Hajmássy
Ilona
próbafelvételeit.
Percekig
a legnagyobb
elragadtatással figyelte
a Metro új
sztárjának
néma
felvételeit és végül így
szólt:
»Elragadó! Csodálatos! Hát
még ha majd énekelni is
fog a filmen!«
— Hallotta már az elnök
Hajmássy t énekelni?
— Igen, Párizsban, ahol
Lona Massy
hajóraszállása
előtt bemutatkozott
neki.
— Szövßl ez a végleges
neve Hajmássy
Ilonának?
— Igen.
A
keresztneve
elől elhagytak egy
a
vezetékneve elől a »haj«,-t.
Szóval az első
fogyókúrán
már átment: Haj nélkül
érkezett Hollywoodba.
Az
elnök egyébként
elmesélte,
hogy nem volt még európai sztár, aki ilyen szerencsés startot
vett
volna
odßkint.
Jóformán
meg
sem
érkezeti
és
máris
nagy szerepet kapott. Tudniillik éppen
megkezdjék
a -»Rosalia«, című film forgatását, a vezető női szerepben Eleanor
Powellel.
A másik fő női szerepet
Greta Natzler bécsi szí-

nésznőnek
kellett
volna
játszatnia, de ő közvetlenül
a felvételek előtt megbetegedett és Lona Mfissy lépett a helyébe. Az elnök
eddigi értesülései
szerint
tündöklő
sikerrel.
— Talált az elnök Pesten régi hollywoodi ismerőst?
— Dénes Oszkárt, akivel
szívélyesen kezetrázott.
A
filmgyárban
bemutatták
neki Ábrahám Pált, a, 3:1
Az elnök első
gatójának,
zeneszerzőjét,
akiről
és
akitől már sokat
hallott
eddig is. Ábrahám leült az
egyik zongorához és eljátszotta El Binek »Cigánymuzsika«
című,
Bécsben
rövidesen
színrekerülő
új
operettjének slágereit. Amikor a
produkciónak
vége volt, az elnök így szólt: siNolvát,
Mr. Ábrahám„
önnek
Hollywoodban
van a helye.
Decemberben
jöhet?« »Boldogan/« — felelte a zeneszerző
és néhány óra múlva már aláis írták a szerződést.
— Hfllljuk,
hogy
Hatvany L/ilit, Vadnay Lászlót
és Békássy Istvánt is szerződtette.
— Kitűnően vannak informálvai hölgyeim.
Vadnayt és Békássyt
egyelőre
erős angol tanulásra fogta.
Már útban van Londonból
két nyelvtanár, akik napi
nyolc órát fognak gyako-

pesti utja « Metro szanatóriumban fekvő igazGuttmann Károlynak betegágyához vezetett
(Foto Bojór)

rolni Hollywood legújabb két akvizíciójával.
— Ki ment el vele) Budapestről?
— Legjobb európai barátja, Incze Sándor, aki nélkül Karlsbad óta egy lépést
sem hajlandó tenni. Amikor
megérkeztek
Pestre, Incze, aki hat hét
óta angol-amerikai
környezetben él, tréfásan panaszkodott is: »Akár
hiszitek,
akár nem, amióta
itthon
vagyok, fár/iszt a magyar
beszéd.« »Miértfat — kérdezték.
— -»Csak
nem
akarja azt mondani, hogy
ennyi idő alatt
elfelejtett
m/igyarulf«
nAzt nem, —
felelte a főszerkesztő — de
angolul az elnök
beszélt,
magyarul
pedig
nekem
kell beszélnem.«
Kezeiket
csókolom.

Louis B. Mayer, a Metra pesti
sajtóíőnökónek, Erb Benitónak
magyaráz valamit a sajtófogadáson
(•Foto Pálházy)

A Metro-Goldwyn Mayer elnöke ós társasága a Parisien Grillben. Incze Sándor, Jiri Daubek,
Jarmilla Novotna, L. B. Mayer
(Foto Pálházy)

Látogatás a havasok költőjénél,
Nyirő Józseínél
Ha az ember a csodálatos könyvekre gondol: A Jézusfaragó emiber, Uz Bence, Isten igájában, Az
én népem, Havasok könyve — és
emberi arcot próbál idézni mögéjük: nem sikerül. írójuk hétköznapi
arca álarc, csa!k érezni lehet mögötte a titokzatos, megközelíthetetlen embert, akit csak a madarak,
fák, füvek, havas ormok ést. tűznél
mesélő vén székelyek, hallgató legények látnak — a félhomályban,
zengő hangja, sziveket nyitogató,
cirógató szavai mögött. De ha feljön a nap és belenézel az író józan
szemébe, az értelem és álarc természetes, hideg és vizsgálódó keménysége mögött elvész a megfoghatatlan, amit keresel: a havasok tköltője.
Szemben ül velem és mosolyog,
beszél. Bíztat, ne sajnáljam a paprikáscsiíkét, arravaló az. No, még.
Beszél, pedig .tudom, nem nagyon
érdekli, amit mond, de nem hagy
szó nélkül. Házigazda.
Késő este van, most futott he a
vonat Udvarhelyre. Majd holnap.
De már a fülemben cseng valami
eibbőtl a sajátságos székely világból:
a Nyirőné utánozihatatlanul kedves
székely ibeszéde.

*

Másnap megismerkedem a kis
család büszkeségeivel, Csabával és
Ildikóval. A nagyobbik leányka,
Réka, sajnos, nincs itthon. <3t nem
ismerhettem meg, pedig... és felcsillan a Nyirő szeme.
Csaba 16 éves. 180 cm. magas, szé-

lesvállú, nagy erejű ifjúember. Ember a szó szoros értelmében. Nyílt
és közvetlen. Melegszívű és őszinte,
összebarátkozunk. Mérlegel, vájjon
kihívjon-e birkózni, de aztán mégis
meggondolja. Csak ennyit mond:
Gyuri bátyám is erős ember lehet..
Nyirő mosolyog. Ismeri a fiát.
— Birkóztunk — mondja. — Nem
hitte, hogy még erősebb vagyok. Ötször egymásután vágtam a földhöz,
de még mindig nem hitte. Megkísérelte hatodszor is. iS hogy akikor is
keményen odavágtam, szinte a
csontjai törtek össze, akkor elismerte, hogy egyelőre még erősebb
vagyok.
—1 De nem sokáig, öreg tata — elegyedik bele Csaba.
Hogy a kis epizód érthetőbb legyen, meg kell említenem, hogy
Nyirő nagyon erős ember. Nem látszik rajta, Inas, vékony, sudár. De
egyszer Pesten is, nem is olyan régen, rettentően megroppantott egy
százkilós, hencegő »kollégát« a Fészek Klubban.
Ha komoly dologról folyt a szó
köztünk, Csaiba néha-néha közbeszólt Bölcsen, mint Udő Marci bácsi, az erdők apja. Olyan dologhoz,
amit nem ismerhet puszta ösiztönből, vagy imibői. Ördög tudja.
De a beszélgetés megállt egy pillanatra.
— Hát te ezt honnan tudod,
Csaba?
— Ugyan már, — szégyenkezett —
miért ne tudnám, ha egyszer így
winEs vállat von
olyan fölénnyel, mint
aki restelli, hogy feltűnt, amit mondott.
Olykor odamegy az
apjához és szeretettel
összeborzolja s megrángatja a fejét
— Hej, tata, tata,
nagy kópé vagy te.
Mint egy medvebocs.
Megdördül az ég. Pillán atoík múlva már zuhog az esős csapkodnak
Ildikó felolvas a
Havasok
könyvéből. Nylrönó,
Csaba.
Nyirő József és Ildikó
(Foto Kováts)

a mennykövek, bevág az eső a filagóriába. Bevonulunk a házba.
Ildikó fekete szemében komolyság.
Apja megtanította tisztelni a vihart . . . Odabújik az asztalhoz.
Ildikó...
Nyirő tartja az Attila rokonságot: gyermekeit Csaba, Réka, Ildikó
névre kereszteltette...
Ildikó tizenhárom éves, bájos és
finom, okos és nő. Szépség és szeretet melegedik minden szaván, nézése az őzikéé, hangja behízelgő,
szava okos és szivhezszóló. Becsülésében nincsenek fokozatok. Vagy
szeret, vagy nem szeret Esi akit
nem szeret, az nincs. Legalább is ránézve nincs. De akit szeret, azért
tűzbe megy. Valamikor majd tökéletes asszony lesa.
— Újságírónőt nevelek belőle —
mondja tréfásan Nyirő. — Jó lesz?
— Ha apuka mondja, jó lesz.
A villámok egymást követték. Ittunk a vihar egészségére. Nyirő
megkérdezte.
— Ism ered a Vihart ?
Hogyne ismerném a Havasok
/könyvét...
— Az semmi. Hol a Havasok
könyve!
Ildikó már hozza is.
Nyirő felüti. És az égzengésben,
zúgó esőben, cikázó villámok ijesztgetése közepette elkezdi olvasni
méíy, zengő hangján, mint a hegyek
papja
Ildikó közbeszól.
— Ne olvasd, apuka Most... —
Es kifelé int a cikkázó éjs&akába.
Közelebb 'bújik az anyjához. Nyirőné is megkockáztat egy csendes tiltakozást.
— Talán ne olvassíuk... m o 3 t .
Nyirő mosolyog.
A novellát jól ismerik a Nyirő-családiban.
Ki tudja, ki hányszor
olvasta. Először úgyis
ők hallják az iró minden irását. Felolvassa
nekik. Csaba a főkritikus. Rá hallgat leginkább az író. Es javít,
ha Csaba kifogásol valamit.
A

Nyirő-család kedvencével:
Kusza kutyával
(Foto Kováts)

Olvas. Es szavai mögött életrekél
a vihar, a havas. A fekete, villámtól, mennydörgéstől terhes felhők, a
vápában rakott szekérrel lefelé
igyekvő ijedt ember, a bika a hegytetőn, szembefordulva leszegett fejjel a hömpölygő végítéletnek, az
embert átkozó medve, elhullott nyulak, (kitépett fák — az Isten (haragja.
Tényleg félelmetest így, vihar közben, az író ajkáról... •
A villám beleüt valahol a vezetékbe.
iSötét lesz. Ildikó halkan mondja:
Jaj.
Nyirő nevet.
— Na gyere Csaba, tegyünk új
biztosítékot. .
Aztán folytatja.
»Az emberért v a n . . . az emberért
v a n . . . — dörmögi .a medve.«
Háromszor aludt ki a villany. Háromszor tettek új biztosítékot. Nyirő csak nevetett
— Ahol én vagyok, oda nam üt a
mennykő.
Befejezte. Kár. Soha ilyen élvezetben nem volt részem. Lassan ketten maradtunk. Egyre többet látok
a havasok költőjéből. Hol megnevettet egy székely történettel, amit
székelyül mesél, hol zavarbahoz a
meghatottsággal, ami egy-egy mondata nyomán feltolul bennem. Ezt,
ezt a Nyirőt szeretném lefotografálni. A hétköznapi élet áLarca lehull róla Szemei nagyok, arca nevet, hangja zúg és omlanak belőle
a csodálatos élmények, történetek,
hangok, gondolatok. Es valamii feloldó szeretet. Kedvibe fogadott
Megmutatta magát.
De ez már maradjon az én kedves titkom.
Patkóé György

hogy a lánynak nem a férfi a fontos,
hanem a pénze, ezért ravasz ötlettel
megfosztja Sámsonát erejétől, a pénzétől. A levágott h a j ú pénztelen Sámson
persze már nem kell a lánynak.
A Vígszínházban
a »Viktória királynődre készülnek. Lawrence tíz képből
álló történelmi játékában a nagy angol
királynő életéinek főbb mozzanatai vonulnak végig. A tizenkilenc éves, szigorúan nevelt Viktória hercegnő angol királynő lesz. Egész életének legfontosabb problémája, hogy megfelelő férjet találjon. Persze, szerelemből
szeretne férjhez
menni, bár miniszterei ellenzik ezt az elhatározását. Mégis sikerül Albert
herceggel házasságot kötni. A szerelmes királynő
rendkívül féltékeny természetű. De a féltékenység ördöge elől is férjéhez
menekül. A nagy királynő egész élete átvonul a
darabon késő öreg koráiig,
amikor csendes mosollyal
A Pesti Színház szezonnyitó darabjának a »A Delilá«-nak
fogadja
miniszterelnökélegérdekesebb Jelenete: Mátray József, Keleti László, Mály
Gerő, Darvas Lili, Somlay Artúr
nek, Disraelinek hódolaA pesti színházak tedjes erővel készülnek az induló szezonra.
Végignéztük a próbákat és dióhéjban
itt közöljük a szezonnyitó újdonságok
tartalmát.
A Pesti Színházban
Molnár Ferenc
»DeliLa« című diarabját próbálják. Ebből
a következőt »zabad elárulni: Egy autócsárda tulajdonosa beleszeret a kiszolgálód ányba. Szökni akar vele. A felesége
azonban, ia modern Deliig jól tudja.

tát.

A Vígszínház első darabjának, a »Viktoria királynö«-nek
egyik jelenete. Bulla Elma és Páger Antal
(Pálházy fotók)

u

A Művész
Színilázban
Lengyel Menyhért »A királyi vér« című darabja
lesz a bemutató újdonság.
A darab a híres nyaklánc-pert tárgyalja. Tizenhatodik Lajos alatt, közvetlenül a francia forradalom előtt játszódik le a,
történet Párizsban. Rohan
herceg szeretné megnyerni
Mária Antoinette kegyeit
és Jeanne de la Motte közvetítését kéri. Bövidesen
kiderül, hogy a megrendezett találkán álkirálynő
játszotta
Máriia
Antoi-

nette szerepét és a kétmilliós értékű nyaklánc is az
ál kir álynő birtokában van.
A per izgalmas főtárgyailása adja meg a darab
cselekményét.
A Magyar
Színházban
»A 101 éves asszony« bemutatója lesz az első újdonság. A darab középpontjában
a
101 éves
nagymama áll, akinek két
fia egy lánya és öt unokája van. Valamennyien
dédelgető szeretettel veszik körül a inatrónát, abban a reményben, hogy a
jelentős örökséget megkapják. Érdekes és izgalmas
jelenetek során jut el a
darab a végkifejtlődéshez,
amikor kiderül, hogy a
várva várt örökséget az a
kis unoka kapta, akitől
senki sem léit, akiiről
mindannyian a legroszszabb véleménnyel voltak,
hiszen művész hajlandóságú, zenekedvelő, csendes
és visszavonult fiú.
A Belvárosi
Színházban
Bókay János »iSzakíts helyettem«
című
darabja
lesz az első bemutató. A
cselekmény
középpontjában egy százszínű asszony
áll. Szegedi Miklós ügyvéd
kétségbeesetten fordul orvos barátjához, hogy adjon tanácsot neki, mert
nincsen szíve ahhoz, ihogy
szakítson az asszonnyal.
Végül is megkérdi barátját,
hogy sziakítson helyette.
Az orvos ezer fordulatos,
mulatságos jeleneten keresztül teljesíti b a r á t j a kérését, még pedig olyam. sikerrel, hogy — ő maga
veszi feleségül az aszszonyt.

Nagyjelenet
Baróthy,

a Belvárosi Színházban színrekerülő »Szakíts
helyettem« cimü Bókay-darabból
Rátkay, Mezey Mária, Pálóczy, Dobos Annie

A Magyar Szinház újdonságának »A 101 éves asszonyénak
haldoklási jelenete
Törzs Jenő, Vaszary Piri, Főidényi László, Kabos Gyula
(Pálházy fotók)

A Művész Színházban próbálják Lengyel Menyhért »Királyi
vér« cimü darabjának nagyjelenetét
Mihályffy, Titkos Ilona, Góth Sándor, Makláry
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Alpár Gitta, Biró Imre, Gizella Werbezirk, Oszkár Bäsch, a
karlsbadi színészek futballmeccsén
(Foto Beer)

Alpár Gitta és Julika
Karlsbadban

Ölvedy Zsóka, a Vígszínház fiatal művésznője, felgyógyult
súlyos betegségéből és már taauljla is új szerepét
Wi^.MfliilBIlMSfllEliiiJil l i t f l f a i i T O '
(Foto Buges)

Ráday
Rigó
Magda az Operaház
tagja a Mont Blanc lábánál

Imre

Abbáziában
(Foto Jánossy)
Kondor Ibolya
kislányával
Marinkával Balatonlellén
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A Semmeringen évrőlévre megtalálhatjuk azokat,
akik értik és
értékelik ezt a
csodálatos helyet. Természetesen a modern fejlődés léptem-nyomon megmutatkozik itt is. Egész, sereg szebbnél
szebb penzió van a Semmeringen, amelyekben már hét-nyolc schillingért gyönyörű erdei villában szobát és kitűnő
ellátást lehet kapni. A pestieket elsősorban érdekli ez, hiszen Pesthez közel
nem igen található nyaralóhely, amely
ennyi szépséget, kultúrát, sportlehetőséget tudna nyújtani, mint a Semmering.
A1 ezerméteres, kitűnő klímájú, modern
Semmeringen már a strandélet is meghonosodott. A két nagy hotel, a Síüdbahn és a Panhans remek strandfürdőket építtetett. A Südbahn Hotel, amelyben főképpen a konzervatív előkelőségek laknak, csodálatosan szép golfpálya-

val is rendelkezik, a Panhans pedig a
mondain világnyaralóhelyek minden lehetőségét nyújtja. A kis Meyereiben,
amely a Südbahn együk depandansza, a
legelőkelőbb külföldi és magyar nyaralók laknak, akik főképpen a golf kedvéért rándultak fel a Semmeringre. A
magyarok közül itt lakik Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter felesége is, aki
egyike a legszorgalmasabb semmeringi
golfozóknak. Egyébként a semmeringi
pályán játszik Lauber Dezső, Üjlaki
Müller Pálué és Domány Ferenc. Ott
láttam még a híres stockholmi golfozót, Dr. Franz von Meissnert és Mrs.
Anna Lindhurst Townt Amerikából.
A Panhans állandóan zsúfolva van,
ami érthető is, mert mindent nyújt
sportban,
mondain
szórakozásokban,
amit csak a legelőkelőbb nyaraló igé-

Comte

Qallo, Forbáth Erzsébet és
Dezső a Semmeringen

Lauber

Pauline v. Winter és csepeli Weiss Alfonz
báró a Südbahnhotel golfpályáján

ságok
sztárjai
Gergely
Vilmosné és Forbáth Erzsébet. A strandon mindennap ott láthatjuk Pető
Félixnét, Wolff Lászlónét,
Salacz Oszkárnét, Markovits Bélánét és Bónyi
Adorjánékat. Majdnem az
egész nyarat a Semmeringen töltötte Nagy Endre az előkelő és exkluzív
Kurhaus csöndjében. Teljes visszavonultságban a

Schönburg-Harteníjtein herceg vezérezredes
a semmeringi golfpályán

nyelhet. Ebben az épületben van a
semmeringi játékkaszinó is, amely talán áz osztrák kaszinók között a legelőkelőbb. A Panhans legutóbb
rendezett
Szent István-ünnepségén, amelyeu csodálatos tűzijátékot is láthattunk, a legelőkelőbb nemzetközi közönség jelent
meg. Többek között ott láttam Bethlen
Gábor grófot, Salgó generalkonzult, Dr.
Hans von Holzert, Kohner bárónőt, Vajda vezérigazgatót, igmándi Hegyessy
Géza tábornokot, Jeszenszky Tibor bárót, Wolfner bárót. Valóságos magyar
bál jelleget kapott az esti táncmulatság. De egyébként is a Semmering tele
van magyarokkal. A semmeringi társa-

Plller

Vera a Panhans

strandján

Semmeringen volt Sipőcz Lászlóné és
Lonkay Józsefné is és a Kurhaus vendége Eszterházy László gróf családjával együtt.
Űgylátszik, a magyarok száiüára a
Semmering még mindig éppen olyan
vonzó, kellemes és elegáns nyaralóhely,
mint a békében volt.
Mussger
polgármester a legteljesebb intenzitással fáradozik azon, hogy minél kellemesebbé tegye a semmeringi szezont.
Már most gyönyörű téli programmot
dolgozott ki és a jövő nyári semmeringi
meglepetések is kialakultak.

*

Michael Arien • világhírű

íré a

Südbahnban

Semmering testvérhelye a Bécs melleti Baden. Nemcsiak a bécsiek, hanem
a pestiek is valósággal második otthonuknak tartják ezt az ősrégi, romantikus várost, amelynek címere nagy, lapos fakádat ábrázol, amelyben egy soppos frizurájú, régimódi
fürdőruhás
hölgy és egy hosszúsziakállas fürdőző úr
ül. A kád közepéről pedig a magasba
szökik Baden híres kénes gyógyforrásának vize. Ez az ősrégi címer egyben
szimbólum is ennek a bűbájos fürdőhelynek, amelyet már a római légioná*riusok fedeztek fel.

a magyar szótól. A szanatóriumokban
is nagyon sok magyar orvossal találkoztam. A magyarok legkedveltebb helye a Lakatos-szanatórium,
amelyről
joggal mondhatjuk, hogy a művészvilág
találkozóhelye. De nemcsak a magyarok, hanem a nemzetközi mondain világ nevezetességei is szívesen tartózkodnak
a
Lakatos-szanatóriumban,

Hei« Malinowska, a lembergi Stadttheater
tagja a Lakatos strandján

Évszázadok óta teljesíti nemes hivatását Baden és sokszázezer ember nyerte
már vissza egészségét a
tizennégy
gyógyforrás városában. A badeni Gutenbrunnban nemcsak Európa
minden
nemzetiségű vendégeit találjuk, hanem
amerikai, indiai és ausztráliai vendégeket is. A Gutenbrunn ötholdas régi
park kastélya ihíven őrzi Beethoven emlékét, ki gyakran és szívesen időzött
itt. Idei attrakciója Ferdinand bolgár
cár volt.
Mint mondottam, Baden visszhangzik

Weiss Sándormé, sehreyer lOszerKesztö neje
és Aginska a badeni Lakatos szanatórium
parkjában

amely a teljes és tökéletes szanatóriumi
rendszer mellett a nagyvilági szórakozások előnyeit n y ú j t j a vendégeinek.
Éppen ez az előnye Badennek, hogy
a szigorú gyógykúra mellett Bécs báj á t és romantikáját is megtalálhatjuk
benne. A heurigerek minden este zsúfoltak a jókedvű badeni kúrázókkal. A
nagy kávéházakban^ a helenenthali híres Sacherben remek jazzmuzsika mellett táncolnak azok, akik délelőtt kénes
fürdőkben ültek. Érdekes specialitása
Badennek, a csodálatosan szép sportuszodával egybekapcsolt gyógyforrású
strandfürdő, amelyet óriási erdős park
övez, úgyhogy nemcsfak a homokban lehet strandolni, hanem az ősrégi, árnyas
fák alatt is.
Bónyi Adorján feleségével és
ff Semmeringen

fiával

íi megmondom, Iii vagy
í r t a : ANGELO
Sokféleképpen próbáltak már közelférkőzni az emberi karakterhez. Megfigyelték az alvó, étkező, dolgozó embert
Én most a táncolókiat figyeltem meg és
úgy hiszem, hogy a táncoló ember arcán, mozdulatán, magatartásán a táncos egész lelki élete visszatükröződik.
Az éjszaka varázsában, a zene hangulatánál, az ital zsongító mámorában
őszintén mutatkozik meg a hamisítatlan
karakter. Tessék csak figyelni, milyen
érdekes típusok forognak a parketten.
A beszélgető pár
a leggyakoribb.
Ezek nevetve táncolnak, nem fontos
számukra, hogy miről beszélnek. Fő a
csevegés. Még szerelemről is szó eshetik . . .
A fölényes táncospár a társadalmi kiválasztottság és előkelőség
tudatának
gőgjével vonul a parkettre és látszik
rajtuk, amint
jóindulatúlag eltűrik,
hogy kívülük más is táncoljon.
A sürgősek. Aranyos típus. Mindig
ők az elsők. Már a zene első hangjainál felugranak, mert egy másodpercet
sem akarnak muiasztani .
A szorgalmasak. Ezek százszázalékos
táncolók a slowfox és a foxtrott után
le sem mennek a parkettről, tovább
táncolják a tarkót, azután a rumbát,
sőt a bolerót is. Ha lehet, még kikönyörögnek egy bécsi valcert ráadásul.
A bosszankodók. Ezek szenvednek, de
— táncolnak. Szenvednek a parkett zsúfoltsága miatt, szenvednek, ha valaki
hozzájuk ér, ha hangos a zene, ha hirtelen elhallgat. Szenvedélyes szenvedők.
Az éneklők. Nincs az az ú j amerikai
sláger, amelynek ne tudnák a szövegét.
Mikrofönénekestől vesznek órát. Büszkék a tudásukra és igyekeznek lehetőleg egy taktussal előbb énekelni, mint
ahol a zenekar tart. Nehogy véletlenül
észre ne vegyék műveltségüket.
A specialisták. Főleg a tangónál állanak fel és ú j lépéseket kreálnak. Legjobban szeretnék, ha mindenki
más
abbahagyná a táncot és elragadtatott
extázissal figyelné művészetüket.
A sétálók. Mindenkinek útjában állanak, lehetőleg mindenkit megzavarnak'
A civil profi

és fölényesen lenézik azokat, akik szabályosan, szépein táncolnak.
A civil profik. Filmekről lekopírozott
ötletekkel önállósítják magukat. Elnyomott művészi ösztöneiket a parketten
élik ki.
A csencselők. Minden táncot mással
táncolnak. Türelmetlenek. Tánc közben
már a következő partnernek intenek,
pislognak,
kacsintanak.
Nem éppen
szimpatikus típus.
A szerelmesek. Főként az orrcimpájukkal táncolnak, összesimul tságukban
felolvadnak a mozdulatok ringásában.
Két test egy
léleknek hatnak.
Tánc
után elmaradhatatlan a kézcsók és a
hálás szemek összjátéka.
A szerepelni akarók. Csak azért táncolnak. hogy mások lássák őket. Nem
a táncukra büszkék, hanem a ruhájukra. Nem a szórakozás fontos számukra, (hanem az, hogy ismerőseik tudomásul vegyék: milyen jól megy nekik. A zenekar tányéros embere ezeknek
köszön a leghangosabban.
A jóságosak. Valahogy olyan apucimamuci módon táncolnak.
Odaadok,
gyöngédek, háziasak.
A pedagógusok. A parketten tanítják
egymást. Nincsenek tekintettel a közönségre. A szandálok és cipőorrok elsőszámú közellenségei.
A profik. Kötelességből
táncolnak,
mosoly nélkül éberen figyelnek, i szerződés pontjait illedelmesen betartva.
A híresek. Egyet lépnek, egyet köszönnek. A zenekar tagjait és a pincéreket nevükön szólítják. Ha kevés ismerős van a lokálban, sürgősen eltávoznak.
A szégyenlősek. Nehezen határozzák
el magukat a táncra. Kivárják,
míg
teljesen letompítják a világítást. Csak
amikor már nagyon sokan vannak a
parketten, merészkednek a tömeg közé.
Az egoisták. Minden csak
miattuk
van. ök rendelik a zenét, ők irányítják a hangulatot.
A half and halfok. Az idegenforgalommai egyszerre jöttek divatba. Külföldi ú r és hivatásos táncosnő és külföldi hölgy hivatásos táncossal. A külföldiek beszélgetni szeretnének. A hivatásosak nem tudják, szabad-e? Ebből aztán zavarok keletkeznek. A nagyérdemű
közönség szívesen mulat rajtuk.
íme — reggelig lehetne felsorolni a
különböző táncoló típusokat. Legkevesebben vannak azok, akik simán, egyszerűen, elegánsan l'art pour l'art táncolnak.
A profik
(Eric rajzai!

Férj, feleség és a harmadik:
Harry Baur, Jean Tissier és
Marcelle Chantai a »Nicsevo«
három főszereplője

Elmondja-e múltját a feleség
a férjnek?
®z a probléma
kisért Marcelle Chantal
új
filmjében
a
»Nicsevó«-ban.
Marcelle Chantal a feleség,
Harry Baur a fórj, a multat
pedig Jean Tissier és Ivan
Mosjoukine képviselik
(Reflektor fotók)

A SZÜLŐK HIBÁJA

—
—
—
—

Hogy mehettél feleségül ahhoz a borzalmas
Ne engem okolj, hanem a szüleimet.
Kény szeritettek, hogy
hozzámenjf
Sőt, az volt a baj, hogy makacsul ellenezték

emberhezt
a

házasságot.
(Passióig

A REJTVÉNYKIRÁLY
ÉS BARÁTJA
Ez a kis történet arról szól, hogyan
kötött fiatal
korában életre-halálra
szóló barátságot Grätzer József, a későbbi rejtvénykirály egyik önkéntestársával.Egyszer az oroaz fronton a századparancsnok meghívta Grätzert és két másik önkéntestársát a fedezékébe. A három önkéntes pontosan megjelent. A századparancsnok, aki tréfás ember volt,

Show)

egy előre
elkészített likőrösüvegből
tiszta vizet töltött a fiúk poharába.
Elsőnek Grätzer ivott. Rögtön észrevette a tréfát, de a szeme se rebbent.
A második önkéntes fölemelte a poharát, lehajtotta a vizet, ntána erősen
köszörűié a torkát és azt mondta:
— Khe . . . khe . . . isteni volí!
A harmadik csalódva így kiáltott:
— Hisz ez tiszta vízi
Ezt a harmadlkat kidobták a társaságból, míg Grätzer és a második önkéntes ma is tartják a barátságot.
M

A LUSTA POSTAGALAMB

VtootimfUàtX,
A J ó KERESKEDŐ

A szentistvánheti sokadalomban egy parasztgyerek babát árul a Körúton.
Egy hölgy érdeklődik:
— Hogy aüod, fiam?
— Egy pengő nyolcvan
— mondja a gyerek.
— Az előbb ott a sarkon
még azt mondtad, hogy
egy pengő negyven l
— Ja, — feleli a fiú —
az a végső á r . . .
Beküldte: Wittenberg Tivadar
Budapest.

KÖZLEKEDÉSI
BALESET
Az úrvezető
majdnem
elüt egy gyalogjárót.
Dühösen
rákiált:
— Nem tud
vigyáznil
Némely
gyalogjáró
úgy
viselkedik, mintha az övé
volna az utca.
Mire a másik:
— És némely
úrvezető
úgy viselkedik, mintha az
övé volna az autói
Beküldte: Miklós Gyula
Budapest.

BOLDOG NYARALAS
Kohnék nyaralni indulnak és Kohnné örömmel
jelenti az urának:
//• <4a£K//V6 • j — Minden rendben van!
A p a p a g á j t a nővérem
(bustig« Blätter)
vette magához, a gyerekek
a nagymamához mennek,
A LEGÜJABB TALALMANY
a kutya Móric bácsiéknál
lesz, a gramofont és a rádiót kölcsönadtam négy
hétre Sáriéknak.
Mire Kohn így sóhajt:
— Mondd, nem volna
okosabb, ha ezek után
szép csöndesen itthon maradnánk?
Beküldte: Kármán Imre
Fclsőgöd.

EGYSZERŰ
MAGYARAZAT
— Miért
olyan
rekedt,
nagyságos
asszonyi
— Az uram későn jött
haza az
éjjel...
Beküldte: Kovács Miklós
Szombathely.

A KIS TUDATLAN
— Miért lopta el az
órát?
— Nem akartam ellopni,
nagyságos elnök úr, csak
az időt akartam megtudni.
— Az időt? Azt én is
megmondhatom magának.
Hat hónap.
Beküldte: Eleki
Budapest.

Anna

A TITOK

STRAND

A kövér Szenest a filmgyár udvarán egy újdonsült színházi riporter ostromolja.
— Drága művész úr,
mondjon nekem magáról
valamit, amit senki sem
tudl
Szenes odahajol a fiatal
újságíró füléhez és súgva
mondja:
— J ó színész vagyok!

KÁRÖRÖM
Vasárnap
délben,
amikor
Latabár
Kálmán esküvőjére
készült
a budapesti
színésztársadfidom, ko-mor felhők
borították
el az eget.
•Az előjelek után ítélve
azt kellett hinni, hogy
olyan vihar lesz, amilyen évtizedek óta nem
tombolt
Budapest
fölött.
Egy
rosszmájú
pesti kinézett a kávéház ablakán és tettetett
sajnálkozással
így
szólt: \
— Szegény
Latabár!
A tulajdon
esküvőjére
se tud telt házat csinálni!

— Kisasszony, mentsen meg!
— De hiszen maga egész jól úszik.
— Ne< értsen félre. A hozományára
gem.

A PESSZIMISTA

van

szüksé(Esquire)

A TAXI-KENGURU

is*

(Ballyhoo)

— Jónapot, kedves barátom. Beszélhetnék önnel
néhány percig négyszemközti

*

A TOLMÁCS

megjelent egy fiatal angol szerző és nagyobb hatás
céljából magával hozta Marton Györgyöt, a színházi
irodatnlaj donost.
— Mr. Korda! — szólt lelkesen — van egy szenzációs filmtémám, már közöltem is Mr. Mártonnál,
akinek szintén nagyon tetszik. Tekintve, hogy Mr.
Marton jobb előadó, mint én és önnek is jobban fog
ízleni a történet, ha az anyanyelvén mondják el,
fölkértem, hogy ő közölje a tétanát!
Korda, aki nagyon dühös volt a korai látogatás
miatt, félárbocra engedte füstölgő szivarját ée így
szólt Marionnak:
— Gyurikám, mesélj p á r jó pesti viccet és én
majd a végén azt fogom mondani, hogy nem nekünk való.

A KÉT HOLLYWOODI

AZ ÖNFELÁLDOZÓ
FŐPINCÉR
A régi Salamon—Radó rivalizálásnak egyik kései
hajtása:
A Radó-turné augusztus elején befutott Balatoinföldvárra,
amely akkor már átvészelte
a legkülönbözőbb művész-fellépéseket. Jártak ott
Békeffiék, Haesek és Sajó, a
Salamon-társulat, kisebb
és
nagyobb művészi
alakulatok,
szóval a terep meglehetősen
le volt tarolva. Az impreszszárió pontos
számadatokat
tudott a lezajlott estékről. Radót ebből mindössze az érdekelte, hogy hány ember volt
Salamonéknál?
—
Száznegyvennégy! —
mondta az impresszárió.
— Édes Istenkém! — sóhajtott Radó. — Nem törődöm
semmivel, csak nálam se legyenek kevesebben, mint Salamonnál!
Jött az előadás estéje, Radó a pénztárnál állt és számolta a közönséget. Már százan jöttek, aztán
megint
húszan, aztán csak
egyenként szállingóztak az emberek. Az előadás tiz órára volt
hirdetve, de tiz után tiz perccel még mindig csak száznegyvenhárom főnyi közönség
ült a nézőtéren. Radónak öltöznie kellett, de nem akarta addig elkezdeni az előadást, amig a száznegyvennegyedik el nem jön. Egyszerre lihegve szalad az öltözőbe
a főpincér, aki különben Bársony Rózsi fivére.
— Radó úr, lehet kezdeni!
Megváltatták a száznegyvennegyedik jegyet!
— Ki volt az illető? — kérdezte Radó örömmel.
A főpincér szerényen meghajolt:
— ßn!

MODERN LEÁNYKÉRÉS

L. B. Mayer, a Metro elnöke, tudvalevőleg
leszerződtette Hollywoodba
Vadnay Lászlót és Bék&ssy
Istvánt. A két boldog ember a szerződés
aláírása
után a hallban
találkozott.
— Figyelmeztetlek,
— mondta Vadnay
Békássynak — hogy ebben a kabátban ne utazz ki Amerikába!
— Miértt
— Mert ott őrült magas vámot vetettek ki a
vattára.

— Elza, te jobban értesz
a gyémántokhoz. Melyikhez mennél feleségül?
(Everybody's

Weekly)
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Págerék

útikalandjai

Budapesttől

Abbáziáig
A napfényben szikibécsi országúton
kis túrakocsi
a kilométereket
a benzint. A ben: Páger Antal és
Komár Júés Vitéz Miklós. A
kirándulás ötlete Vitéz Miklósé, az
autó Páger Antalé. Mjály Geresinek
is van valamije, egy rejtélyes zsák,
amit a térdei között szorongat.
Az osztrák határon kiderül, mi
van a zsákban? Tíz kiló szalámi és
két sült kacsa. A finánc elkobzással ési bírsággal fenyeget, Gercsi
viszont kijelenti, hogy amennyiben
elveszik az elemózsiát, rögtön visszafordul és akár gyalog is, de hazaimegy Budapestre. Hosszas kapaoitálás után mindkét fél enged. A finánc elengedi a bírságot, Mály elengedi a zsákot, amely így a másik
három kiránduló szabad prédája

les®. Eredmény: 4:2 a társaság javára, vagyis négyen a helyszínen
megettek két kacsát.
Bécsiben Páger és Mály mélyreható változáson menteik át: tiroliakká vedlettek. Másnap már a
Katsehiberg lejtőjén robog az autó
és befut az első pech: eltörik az
autó differenciálja. Gáz nélkül gurul a kocsi az első faluig. Négynapi tengés-lengés, unalom, míg az
autót megjavítják. Közben trömi.
Mály Gerosi szerencsiesorozata tovább folytatódik: egy ülőhelytében
négy kiló szalámit ad le. Végre
Spittelben megjavítják az autót.
Továb'b a Gro&si-Glocknerre, majd
egy futamodással St. Johannba.
Erre a helyre nagyon fente a fogát Páger. önkéntes korában itt képezték !ki a menetszázadát és itt történt vele az a vérlázító eset, hogy a
íhelyi kocsmában nem szolgálták ki.
Megyünk elégtételt szerezni az egy-

Komár Julia mint idegenvezető mutatja a tájat Vitéz Miklósnak ós Mály Gerönek

A

Komár Júlia a St. Wolfgang

taván

Két vérbeli tiroli: Mály Gerö és Páger Antal

Gross-Glockner, mint háttér
határozottan
jól lest Komár Júlia mögött

kori sértésért. Előkerül a koesanárosi, kiderül, hogy neki is van egy
elintézetlen ügye a magyarokkal.
Annakidején Páger menetszázada a
harctér felé igyekeztében elszöktette
a tehenét. Szeretné ezt a tehenet
valahogy visszakapni.
— Hát akkor kvitt! — mondja
nagylelkűen Páger és már száguld
is az autó tovább.
Salzburgban egyetlen nevezetes
esemény, hogy Komár Júlia is tiroli ruhát kap. öriási siker. Több
nézője van, mint a Festspielenek.
Innsbruckban Málynak nem ízlett
a koszt. Aztán szavazás következett:
az olasz Riviérát keressék-e föl,
vagy a Quarnerói-öblöt. A többség
Abbazia mellett döntött. Es nem is
volt rossz a választás: amint a
szálló halijába léptek, egész sereg
pesti ismerős borult a nyakukba:
Herman Lipóték, Kemény Skncnék,
Székely Mihályék, Honthy Hanna.
Ezen a napon fejezte be földi pályafutását Mály Gerő utolsó rúd
szalámija. Herman Lipót birkózni
kezdett vele és legyűrte.
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Latabár Kálmán és
Walter Kató házasságot
kötöttek
Van szerelem, ami holdfénynél születik, olyan is, ami a bálák andalító, vagy
pattogó ütemű muzsikájánál rohamozza
meg a szíveiket. Ez a szerelem gulyással
kezdődött.
Ügy történt, hogy Walter István építészmérnök egésa családja megjelent az
óbudai színház egyik előadásán, ahová
Latabár Kálmján vendéigfellépése vonzatta a nagyérdemű Iköaönséget. Előadás
után Kolozsváry Andor filmíró bemutatta a ikis Latyit Walteréknelk és mindannyian betértek egy óbudai kocsmába,
ahol már Câ^JCttiïÀat IráttmTttlTiíh az éhes
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vendégeik. A gulyás ehetetleniül rossz
volt. Az építészmérnök felesége szerényen
megjegyezte:
— Hit művész ú r igazán jó gulyást
aitar enni, látogasson el hozzánk.
Latyi ellátogatott. Vacsora után megtudta, hogy a gulyást Katika kisasszony
főzte. Ezekután már csak az esiküvő terminusáról kellett dönteni. Mikor ez is
megtörtént, megtartottáik a lakodalmat.
Az após alzt akarta, hogy a nászebédcr.
gulyás legyen.
Latyi kétségbeesetten
csapta össze a keaét:
— Az Isten szerelmére, csak ezt ne
Utálom a gulyást!
Az após értetlenül néz rá. Latyi leh a j t j a a fejét, elpirul é® szégyenlősen
mondja:
— Be
én a

AKADÉMIA
Vidéktan
Előadó tanár: SZITNYAI ZOLTÁN
hogy péMául »még egy rendes kávéháza
sincsen«. Csalódottan érnek haza, keveslik a látottakat, sokalják a port, a
hőséget és s a j n á l j á k az utazásra fordított fáradságot. E g y napot töltöttek a
vidéken, de nekik ez is elég volt. Nem
A vidék az a hely, ahol szülét tűnik. egyhamar mennek ismét oda.
Méltóztassanak megtanulni, — ez. első
Budapesten egymillió ember lakik, de én
alig ismerek közülük néhányat, aki nem szabálya a vidéktannak — hogy vidéken
nem azt kell keresnünk, a m i t Pesten mega vidéken született. A leg jell,egzetesebb
pestiekről megállapítható, hogy tulaj- szoktunk és főként nem a kávéházat. Aki
doniképpen vidékiek. Az egész arisztokrá- a pesti kávéházaklkai való összehasonlícia, a politikai világ. Miniszterelnökein- tás szerint méri a városok értékét, az
ket kivéted néllkül a vidék ladta. Úgy- például világéit se keresse fel Olaszorszintén az összes nagy írókat, talán az szág gyönyörű, régi városait, mert azokban is hasonló csalódás foigja érni. Nem
egy Molnár Ferenc kivételével. A színészek közt fehérholló az olyan ízig-vérig mintha a magyar vidékem nem flenne
kávéház.
Nines is olyan magyar város,
pesti- eredetű művész, mint Gaál Franahol ne lenne legalább egy. De az más
ciska. A gyárosok? Mielőtt pestielkké lettek volna, vidékem kezdték e g y kis üzem- célokat szolgál, mint a pesti. Nem heűnél. Százéves kereskedőcégekről derül ki, lyettesíti se az otthont, se a hivatalt.
hogy csak a firma százéves pesti, az ú j Oda tényleg kávézni mennek az emberek. A vidéki kávéház nem is szórakozótulajdonos m é g néhány éve vidéki volt. hely,
n e m a vidékiek szórakozóBöngésztem hires pesti orvosok, ügyvé- helye. főként
A vidéki úriember újságot oldeik életrajzát — túlnyomórészt vidéken vasná, kártyázni
is inkább a kaszinóba
születtek. A szerkesztők? A nagy budaszépasszonyok pedig véletlenül
pesti lapok szerkesztői? Egyről s,e tu- megy,
sincsenek a vidéki kávéháziban, legfeldok, aki Pesten született volna.
jebb késő este, h a társaságból, társaságDe h á t akkor, kik a pestiek? Ki tudná
gal t a r t a n a k hazafelé és az urak berezt megmondami. E n Pesten is csak vi- zenkedésére még egy feketével megnyújtdékieket, ismerek.
ják az együttlét idejét. Egyébként biNyelvhasználatunk azonban tele van zony a vidéki kávéház elég sivár hely,
mégis olyan kifejezéssel, mint vidéki em- kirakat mögött unatkozó férfiak kopár,
ber, vidéki ízlés., vidéki légkör, vidéki
kiállítási csarnoka, ahol kétségbeesésükpor, sár, tunyaság és minden egyéb, ben végigolvassák az összes lapokat,
amivel személyes kicsinyléfíüket érezte- esetleg kártyáznak, még ritkább esetben
tik azok, akik valami magasabbrendű- IbiUiárdozanaJk és mielőtt éjfélt kiált f ü ségét latnaik a pesti emberben, a pesti lükbe a közeli magytorony órája, sietve
ízlésben, pesti légkörben, pesti porban, kimenekülnek az elnéptelenedő helyisárban, tanyaságban. Egymillió pesti
ségből.
lakos és hétmillió vidéken élő ember
Talán valamelyik kiskocsmába? Szó
kerül szemíbe ezzel az osztályozással. A
sincs róla. a kiskocsmák ilyenkor m á r
távolságok megszűntek, a postai, távíró,
rádió pillanatok alatt viszi a gondolato- zárva vannak s h a akad i s egy-kettő,
kat ide-oda s a vasút, automobil, repülő- ahová még betérhet az ember, ott is
gép magát az embert órák alatt az orásítozó, türelmetlen pincérek lesik, hogy
szág legtávolabbi zugából Pestre és- on- mikor fizet végre é s szánja el magát tánan visszia. Pesten és vidéken közös a vozásra az utolsó vendég. Akkor talán
divat, mozi, irodalom, technika, amit
valamelyik bárban szórakozik tovább?
ott tudnak, azt tudják i t t isi ós mégis
Qlyan meg egyszerűen nincs. Ahol volt,
yanmiak a pesti utcán m á r messziről felmár rég megbukott, ahol netalántán
ismerhető, 'tétova vidékiek é s vannak a
vidékre leereszkedő pestiek, akiket fő- még van, ott hamarosan meg fog bukni,
mert alig téved be oda valaki. Hogyan,
'•-kőrrt bántó fölényük miatt szintén már
hát & vidéken nincsenelk táncot kedvelő,
láessziről meg lehet ismerni.
éjszakai mulatozók? Hogyne lennének,
Ez az írás azoknak a »pestiek- sőt sehol annyira nem kedvelik az éjnek« szól, akik nenn ismerik a vi- szakába nyúló mulatozást meg táncot,
déket, vagy m á r elfelejtették, oly- — m á r csak ősi hagyományképpen is —
kor egy filléres vonattal le ruccan- mint a vidéken. De a vidéki ember, akinak valamelyik városába s rövid nek effélére telik még, többnyire maga
ottlétükből olyan mélyreható meg- is bortermelő, van egy (kis szőleje és
figyeléseket
hoznak
magukkal, nem szívesem fizet pengőket azért az
i2

italért, amit ő maga fillérekért kénytehonokat, hangulatod .tetőfokán, ne télen eladni. Meg a vidék szigorúbb is veszd össze valamelyik pesti bárral. A
ebben, a bár az általános vidéki felfoháziasszony nem direktrisz, a házikisaszgás szerint nem az a hely, ahová úri
szonyok nem lokálnők s a vendéghölnők is betérhetnek, nélkülük meg mit ér
gyek sem démonok, akikkel a bemutataz egészÎ
kozás után már a másnapi kalandról
suttoghatsz. Az efféle tévedések könyDe hát akkor hol keressen szórakozást
nyen zúdíthatnak p á r b a j t a nyakadba,
a Pestről vidékre le ruccanó ember, ha
vagy a jobbik esetben — egy feleséget.
se arra alkalmas kávéházat, se kiskocsÉs az Istenért ne a k a r j »felvágni« azzal,
mát, se 'bárt nem talál!
E r r e felel meg a vidéktan második hogy pesti vagy, ez itt m á r rég nem
érték s pórul is járhatsz, mert kiderül
szabálya, mely szerint a vidékre ruccanó
a végén, hogy több úji színdarabot látpestii embernek
okvetlenül legyen ott
tak, több j ó budai vendéglőben vacsovalaki atyafia, barátja, másként gyáráztak, sőt talán több pesti pletykát is
moltálanabbul fogja érezni magát, mint
ismernek, mint te.
külföldi helyen idegenvezető nélkül. A
magányosan kóválygó pesti embernek
Elleniben nem árt, h a a bridzsen kívül
azérfc is kényelmetlen a helyzete, mert
részit tudsz venni tarokk- és alsóstmérő ugyan nem ismer senkit, de benne kőzésekben ís. Van neked fogalmad arról,
mindenki felismeri az idegent. Szinte hogy milyen kedves az, amikor öregebb
reflektorfénybe van állítva minden cseleurak maguk közé fogadnak s m í g a
kedete, szem előtt van, állandóan figyekonyha felől a készülő vacsora csirkelik és míg ő maga kegyetlenül unatkopaprikás illatát hozza egy-egy fuvallat,
zik, nézői egész jól elszórakoznak az ő te hűs szőlőliugasban, csöndes borozgatás
unalmán. .Kényelmetlen szerep, sokszor
közben bemondod az ultimét, vagy — s
nevetséges is. Arra pedig semmi remélny,
ez a szebbik eset — általános örömet
hogy hirtelen «barátságot köthessen. A
okozva engeded, hogy öregebb bátyád
vidéki ember bizalmatlan az idegenhez,
bajusza alatti boldog mosollyal bekeamire épp elég keserű tapasztalás tanírítse a XXI-esedet. Általában szeresd a
totta meg.
vidéki öregeket, mert tőlük hallhatod
meg azokat a jóízű történeteket, amiket
Elleniben akinek van valakije, aiki már
•majd te fogsz továbbadni öregedő korodaz állomásépület perronján v á r r á szivese& mosolygó ábrázattal, hogy autón, ban, a te utánad következő fiataloknak.
kocsin; vagy akár gyalogszerrel vezesse Ezekben a történetekben él és lebeg a
magyar kedély lellke,
ami bennünket
el otthonába, az aztán úgy élhet, mint
Marci Hevesen. Csak ellenkeznie nem minden más nációtól megkülönböztet s
amit vidéki borozgató asztaloknál újbólszabadi és se hossza, se vége a szórakoú j r a ültetnek el a szívekben, minit & vizásoknak, a vidám borozgatást és táncot
rágzó illatos akácot, mindenütt a m a is beleértve. Az első napon még engedik
megpihenni, korán lefeküdni, későn fel- gyar ég alatt. Es még egy tanács. H a
kelni, álommal táplálják, mint a hízó azt akarod, hogy máskor is szívesen lássanak maguk között, n e nagyoin haszlibát kukoricával, hogy birja majd elálnáld és főként ne közismert leereszkemosod ás (nélkül a reá váró feladatokat.
déssel, azt a szót, hogy »vidéki«. Ne félj
Először is a háziak hívnak össze néhány
attól se, hogy szürkébb leszel azzal, ha
ismerőst barátságos vacsorára, aztán, az
részt veszel helyi gondjaik, küzdelmeik,
ismerősök közül valaki, harmadnap egy
vágyaik és problémáik világában. Taszőlőbe kell kikocsizni, negyednap meg
nuld meg, hogy főváros és vidék között
véletlenül verődnek össze valahol, regcsak az arányokban van különbség, de
gelig tartó »összeTŐffenésen« . . . E s így
a lényegben nem, amint a tenger egy
tovább, ha nem is éppen minden, inap,
cseppjében is feltalálhatod az egész tende legalább is minden másodikon alkad
ger minden tulajdonságát.
egy-egy vendégszeretettel
kinyíló, úri
porta az idegen számára, ha azt egyszer
Végül, amit talán .a vidéktan első szamaguk közé fogadták. S a pesti ember
bályaként kellett volna felállítanom, de
megtanulhatja a vidéki életnek azt a
utolsóként is jó, hogy súlyt 'adjon az
szép szokását, hogy ott nem kell elhagyelőbbiekmiek: ne a látnivalókat keresd
nia az otthon falait annak, iaki szóra- elsősorban, hanem magát az embert, mert
kozni akar, sőt éppen hogy a szórakozás
az ember m a g a mindenütt a legmegy házboz, hangulattal, j ó borral,
érdekesebb látnivaló s a vidéken
tánccal, sőt ha kell, még cigánymuzsia legkedvesebb is.
kával is. A vidéki életben az a legszebb,
Akik megfogadják útmutatásai
hogy a vidéki ember még tud társasmat, bátran »leruccanhatnak« a
életet élni otthonának falai 1 között.
vidékre, fájó nosztalgiával és felCsak jól vigyázz, fiatal pesti arszlán,
üdült lélekkel fognak onnét visszahogy ezeket a kedves, vendégszerető otttérni.
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Párizs-pályazatunk a
mnlt héttel tulajdonképpen véget ért. Tíz
héten (keresztül ugyanannyi pályázatot közöl
tünk és a tömérdek be
futott váliaisz közül bizony nem volt mindig
egyszerű dolog kiválasztani az aránylag
legjobbat. Majd, ha öszszegezzük az eredményt,
— mert a tizedik győztes személyét még csak
a következő héten tudjuk megadni — közöljük azt is, hogy kik éltek közülük a Párizsba
való utazás jogával és
kik váltották meg a jutalmat valamely más,
egyenértékű szolgáltatással? Itt csak annyit
akarunk örömmel konstatálni, hogy a pályázók hetven százaléka
jutalmat érdemelt volna, olyan tehetségesen
oldották meg a kitűzött
feladatokat
A mult heti pályázatot dr. Sándor Gyuláné,
Pozsony (Durikovitsova-ul. 2/a.) nyerte, mint
abszolút győztes. Százszázalékos találatát főként a Maeterlinck drámai költemény tömör
tartalmi leírásának köszönheti. A nagy töbibiség általán olyan részletekbe ment bele, amelyek egy távirati tudósítás lényegét messze
meghaladják. Ebből a
szempontbél egyébként,
szinte azt mondhatjuk,
nevelő hatású volt ez a
pályázat. A közönség
4»

^MAÁOK

megtanult röviden válaszolni, megtanulta a
koncentrálás művészetét, ami a többi feladat
megoldásánál is jótékonyan hatott. így elsősorban a hetenként megismételt társadalmi problémák megvitatásánál.
Aki sokat markol, keveset fog — tartja a közmondás is. Kevés szóval
sokkal markánsabb jellemzést lehet adni, ha
az ember csak a lényegre - törekszik.
Ugyancsak örvendetes jelenség, hogy a pályázók nagyrésze sikerrel vette az utolsóelőtti
nagy akadályt, a detektív-játékot is. Ez a logika vizsgája volt, a jó
megfigyelőképesség és
a következtetés művészetéé. Bár szándékosan
nem választottunk túlnehéz feladatokat, vigyáztunk arra is, hogy
az olvasó ne találhassa
ki első pillanatra a
megfejtést.
Elmefejlesztő sportnak kitűnő
volt a játék és arra enged következtetni, hogy
iaz ilynemű fejtornának
sikere lesz a jövőben is.
Mindent összegezve: reméljük, hogy azok sem
csalódtak, akikre a szerencse ezúttal nem mosolygott rá. Hétről-hétre
megismétlődő
kedves,
nyári szórakozás volt a
Párizs-pályázat,
amelyet kellő izgalommal
fűszerezett az eredményhirdetés.
Ezek után pedig kö-
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zöljük a győztes dr.
Sándor Gyuláné megfejtéseit:
Első feladat: Day ka
Margit.
Második feladat: Sok
férfi természete, éppen
úgy, mint sok nőé is,
megkívánja
időnkint
azt, hogy kizárólag vele
egyneműek társaságában legyen. Az ilyen
férfinak éppen úgy jár
a kimenő, mint ahogy
az ilyen asszony is magától értetődően résztvehet asszonyzsúrokon.
Harmadik
feladat:
Szomory Dezső.
Negyedik feladat: Széles e világon nincs, aki
szeret...
ötödik feladat: Kis
gyermek halálára. (Vörösmarty Mihály.)
Hatodik feladat: Perczel Zita és Csortos
Gyula a Dunaparti randevúban.
Hetedik feladat: Péchy Blanka, Bátkai Márton,
Sennyey
Vera,
Törzs Jenő és Vaszary
Piroska a »Hölgyek és
Urak«-ban.
Nyolcadik
feladat :
Szimbolikus drámai költemény, mely két gyermek élményein keresztül fejezi ki azt, hogy
az álomvilág kék madadara, a boldogság a valóságban szürke és halott.
Kilencedik feladat: A
jobbról-ibalra
leadott
üzenet mutatja, hogy az
arab a tettes.
Tizedik feladat: Radó
Sándor.

HANGOS HETI HÍRADÓ
SZERKESZTI: KUTHY GYÖRGY
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a „ Segítség,
Ez az új film épp olyan
rakoncátlan
pajkosságú,
, ,,
gamin-vidámságú,
mint a
\m
többi filmbohózat, amely a
magyar filmgyártásnak
már-már szabadalmazott különlegességévé
vált, de témájában eljutott az elhihetőség legszélső
határára. Ábrázolási módjában még a
legelvontabb revue-film is mindig naturalista, mert ha sikerülne is Kulisszákból
egy e\gész stilizált világot
megteremteni,
maga a színész mindig mint földönjáró
eleven valóság szerepelne benne. A filmírónak t tehát vigyáznia
kell, hogy bármennyire csábítja is csapongásra az ötletessége, ne rugaszkodjék el végleg a lehetőségek talajától. Pláne ha igényt tart
arra, hogy a vaskos bohózati
helyzeti
közben
olykor úgynevezett
»mélyebb«
emberi érzelmekkel is megszöpögtesse a
közönséget.
Hálásak lehetünk ennek az új filmnek, ha ezt a tanulságot sikerül a magyar filmgyártással elfogadtatnia.
Mindézek után nagyon örülnék, ha fölmentenének u feladat alól, hogy részletesebben
számolják be erről a darabról. Nagyon
mulatságosnak látszik Indig Ottó ötlete.

orokolhm!'réi
hogy a kis vasúti vendéglős
váratlanul
fényes palotát, szakácsot, inasokat, főkomornyikot ördköl azzal a végrendeletileg
kikötött
kötelezettséggel,
hogy e főúri
keretekhez illően kell élnie. De ha már
a tközönség nagylelkűen
belemegy ebbe
a játékba, huzamosabb ideig csak akkor
tudna megmaradni a veszedelmesen tótágastálló bohózati helyzetekben, ha sokkal mélyebbről faüaadó
konfliktusaikkal
kötnék le, mint amilyenekkel ez a könnyű
bohózat rendelkezik. így aztán a kitűnő
Székely István rendezői ötletessége és a
nagyszerű szinész-gárda
játéka
kísértetiesen lebeg mindvégig a légüres térben.
Aggodalommal látom a már-már elgépiesedett modort, amellyel a
dialógusokba
mindúntalan a közhasználatban
meglehetősen elkoptatott öncélú vicceltei illesztgetnek »mazsolá^-nak.
A közönségnek
tiszta szívvel ajánlom,
hogy nézze meg ezt a filmet. Talán egy
kis meghat ódás félét is fog érezni, ha arra
gondol, hogy most búcsúzik
véglegesen
egy egész műfajtól. Azonkívül
megismerkedik egy Főidényi nevű színésszel, akire
— ha nem csalódom — még nagy esélyek
várnak a
filmművészetben.s

I. megismerkedik egy Főidényi nevű
színésszel, akire
még nagy esélyek várnak
Uray Tivadar, Agay Irén és Lehotay
Árpád, a »Segítség örököltem« című
film egyik jelenetében
(Globus fotók)

íj A i : a MM loath"

Ax e g y i k férfi vidám és szellemes . . .
Melwyn Douglas és Claudette Colbert

a másik csinos és szentimentális . . .
Robert Young és Claudette Colbert

Robert

Young, Claudette
Colbert és
»Párizsban szerettem beléd«
—„

Melwyn Douglas, a
főszereplői
(Paramount főtök)

Húsz gyönyörű toalett ós
két férfi között toll választania Claudette Colbert-nek
ú j filmjében. A film cime:
»Párizsban szerettem beléd« (I met bim in Paris),
a toaletteket a legjobb párizsi ruhatervezők (kreálták, a két férfi pedig, akik
közül választani kell: MelWyn Douglas ós Robert
Young. Claudette Colbert,
természetesen először a ruháikat választja, de a két
imádó problémáját már
nem ily könnyű megoldani.
A »Párizsban szerettem beléd« Lubitsch felügyelete
alatt készült, úgynevezett
»•Lubitsch Touch«. í g y hívják Amerikában a szellemes, Ötletes vígjátékokat,
a »Becsületes megtaláló«
világsikere óta

Ez a kislány: „Leány a talpán"
írta: FARKAS IMRE
»

Ez a kislány, akiről szó esik most itt: Szepes Lia. Ragyogószemü ifjú szép leány, szinte
provokálja a sablonos jelzőket. Ilyeneket például, hogy: május virága, élet hajnala!
Ez a kis művésznő azzal lepett meg legjobban, ami biztos ismertetőjele a tehetségnek;
nem pózol, olyan természetes, mint egy szál
szekfű. Egyszerűen, kedvesen beszámol eddigi
kis virágéletéről:
— A »Leány a talpán« a második filmem.
Első a »Mámi!« (Ez osak most fog a közönség
elé kerülni!)
— Először mozgá'sművészetet tanultam. Azután lettem csak Bárdos Artúr növendéke. Első
színpadi szereplésem az »Eltévedt báránykák...«
— Elhatároztam, hogy soha nem idegeskedem. Tanulok és megyek előre a pályámon. ..
— Még egyet! Nagyon-nagyon boldog vagyok.

*

A »Leány a talpán« a fiatalság filmje lesz.
A »beérkezettek« Dayfoa Margit és Kun Magda

Ma Kde ós Szopás Lia tudják, hogy
akármit beszél Gyergyay István, ebből a
tárgyalásból
úgyis
házasság lesz
(Budapest Film —
Faludi foto)

Cläre isznak a happy-end-re, a »Leány a talpán« cimü film női főszereplői: Szepes Lia, Dayka
Margit, Biró Éva, Kun Magda, Gábor Magda ós Donátb Agnes
(Budapest Film — Faludl foto)

— de ezenkívül egész osokor ifjú
szép leány mosolya ragyog fel a
vásznon; köztük Donát h Ágnes, Gábor Magda, Biró Eva, aki a két év
előtti Korda-pályázaton tűnt fel.
*
A mese? — Dióhéjban elmondom:
ö t leány alakít egy lafcberendezővállalatot A főhősnőt mindenáron
férjhez akarják adni, százszor inkább túl akarnak tadni rajta„ mint a
lakásbútor-üzlet összes székein-asztalain.
Sikerül a tervük. A főhősnő, aki
»leány a talpán«, férjhez megy. Persze, a többi négy leány sem marad
pártában. Szerencsére maradt annyi
bútor a nyakukon, hogy — berendezhetik mind az öt lakást
*
Gaál Béla a rendező. Csupa lelkesedés, amikor a filmről beszél :

— Mai dolgozó lányok a filmen.
— Mai nők játszanak benne, akik
— meg akarnak élni a maguk emberségéből.
— Csupa tréfa, móka, nevetés, dal,
tánc az egész.
— Vidám happy-end! Virágos vasárnap!

*
A szerzők? — Erre válaszolni kissé
komplikált feladat. Próbáljuk meg
elmondani:
A forgatókönyv Földes Jolán :
»Férjhez megyék« című regényéből
készült. írták: Aszlányi
Károly,
Vaszary Gábor, Vaszary János, Mihály István, Lőrinc Miklós, Vasi
Pál. Az egészet átírta: Harmath
Imre, Gaál Béla és Gyergyay István.
*
Bégen írt ilyen sok szeírző ilyen
kedves, egységes daraibot.
4y

Maureen 0'Sullivan és Allan
Jones karikatúra versenye
A hollywoodi sztárok igen jelentős része nem a színpadról került az operatőr
gépe elé. A közönség, de maguk a filmszínészek is érthető
érdeklődéssel
találgatják, milyen pályáról startolt
egy-egy
újonnan
feltűnt
sztár. Allan £ones, a
népszerű új •»film Caruso« rejtélyesen
mosolygott
valahány7
szor a múltja felől érdeklődtelci
Persze, a
titkolódzásnak
az lett a
következménye,
legfantasztikusabb
hogy ß
kitalálások
keringtek
róla.
Most azután meghalt minden '
legenda. Kiderült
a
valóságé
A dolog úgy történt, hogy ay
»Botrány a turf on« című film piaJ
kát jóhoz karikatúrát
kerestek a hí-1
res komikus
triászról:
Gaucsóról,^
Csikóról és Harpóról. A beérkezett
raj?
zok nem nyerték meg az illetékesek
tetszését,, mire a •»Botrány a turfon«* másik
két főszereplője,
Maureen O'Súllivan
(a
Tarzan-filmek
állandó hősnője) és Allan
Jones tréfás rajzversenyt
rendeztek
egymás között.
A tréfa komoly éredményt
hozott. Kiderült, hogy Allan Jones nemcsak kitűnő
színész,
nemcsak
pompás
megjelenésű
férfi, nemcsak nagyszerű énekes, hanem
remek rajzoló is. Karikatúrái
szenzációsan sikerültek.
így aztán
nem lehetett
tovább titkolózni. Allan Jones
kénytelen
volt bevallani, hogy mielőtt
filmsztár
lett, festőművésznek
készül

öt slágert énekel
Allan
Jones
a
»Botrány a turfon« című filmben
(Metro foto)

L

§< A »film paruso« karikatúrája,
a / Gaucso, Csikó és Harpo
triászról, üj filmjük: »Botrány
>
a turfon«
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EGY OBßZAGTTTT AUTÖDEFEKT HOZZA ÖSSÍZE ÉRDÉL YI MIDIT ES RÁDAY IMRÉT »EDES A BOISBZŰ« CÜMÜ
ÜJ FILMJÜKBEN. ERDELYI MICI DÜSGAZDAG ÜRILANYT, RADAY PEDIIG EGY SZEGÉNY MÉRNÖKÖT JÁTSZIK. EBBEN A JELENETBEN DERÜL KI, HOGY A SZEGÉNY MÉRNÖK EGYETLEN SZÁIZPENGÖSE TÖBBET ÉR
A GAZDAG ERDÉLYI MICI CSEKKÖNYVENEL, MERT
ARRA, EGY TŐZSDEKRACH MIATT, EGY KRAJCÁR FEDEZET SEM MARADT A BÍANKBAN".
(Uía-Objektiv

foto)
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Két jelenet
két új magyar
«
filmből
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I l y e n m e r e d e k út v e z e t a » H e t e d i k m e n n y o r s z á g « - l>a. S i m o n e S i m o n é s J a m e s S t e w a r t a h ő s e i
a v i l á g s i k e r ű n é m a f i l m ú.j h a n g o s v á l t o z a t á n a k . Sim o n e S i m o n , aki m i n t k i s f r a n c i a s z í n é s z n ő f i l m e zett n é h á n y é v v e l e z e l ő t t a H u n n i a f i l m g y á r O s s o
f i l m j e i b e n , e d d i g c s a k m a g y a r s z e r z ő f i l m j e i b e n .játszót t. E l s ő a m e r i k a i f i l m j é t , a z
Érettségi«-t Fodor
L á s z l ó írta, a m á s o d i k S i m o n e S i m o n - f i l m U n s F e kete László »Szerelemből elégtelen« c í m ű regényéből k é s z ü l t és a f r a n c i a s z t á r h a r m a d i k h o l l y w o o d i
f i l m j é n e k , a ».Toe a n d J o s e l t c « - n e k p e d i g V a d n a y
László a szerzője.
Simone
Simon
a »Hetedik
m«'nnyország«-beli
s z e r e p é v e l n e m lelt a z é r t h ű t l e n a m a g y a r s z e r z ő k höz, m e r t l e g k ö z e l e b b i s z e r e p é t m e g i n t l i t i s F e k e t e
L á s z l ó v a l Íratják.
(Foto Fox)

... A Metro két modern
vígjátéktémát
rendelt GreAz
ta Garbo számára.
egyiket Lengyel
Menyhért
írja, a másikat pedig: Bus
Fekete László...
A pingpong olyan népszerű ma
Amerikáiban, bogy elaz első rövid pingfiim is. Egy női és
fórfibajnok mufcataz asztaliten isza »port
összes
Bemutatták
Harlow
posthumus
a »iSairatoga«!-t. A
méreg« halála után
kellett átírni a filmet,
H.arlow dublőze, Mary Dees
játszotta el a hiányzó jeletteteket. A filmnek Amerikában nagy sikere vem...
Claudette Colbert és Carole Lombard szerződésükben kikötötték, hogy ruháikat csak Travis Bianton
tervezheti. Claudette és Carole is ragaszkodnak hozzá és producereik most
10.000 dollárt fizettek fejenként sztárjaik ranhamodelljeiért — a Paramoumtnak, ahol a ikitűnő
divattervező
kizárólagos
szerződésben van . . .
*

Békebeli esküvői kép: ALMADY MIETTE (Bajor Gizi) és
TAKACS PETER (Jávor Pál) házasságot kötöttek, a most
készülő »Két fogoly« cimü Zilahy Lajos filmben
(Rex film — Hajnal foto)

. . . Éjjel-nappal dolgoztak a mult héten a Hunniában, hogy az osztrák
Hans Holt jeleneteit befejezzék. 1800 pengő volt a
repülőgép bére, amelyik ia
fiatal színészt következő
filmje külső felvételeihez,
Nápolyba,
szállította . . .
Külföldi tanulmányútra készül Eiben István. A kitűnő
magyfxr
operatör
Hollywoodba is
ellátogat,
hogyha lehet? — valamit
tanuljon az amerikaA kollégáktól is ... Négy mapig
dolgozott az egyik rendező asszisztensének segédje
mellett — utolsó fullajtári
rangban egy fiatalember.
Az ötödik napon ú j névjegyet nyomatott s ez állt
r a j t a : X. Y. »filmrendező« . . . A legtöbbet
filmező színész ma kétségtelenül: Jávor Pál. A Film-

Friedrich von Oentz, a nagyhatalmú német államférfi és Elssler Fanny, a csodálatos táncosnő
szerelméről szól a most készülő »Elssler Fanny«
cimü film. Elsaler Fanayt Lilian Harvey
játssza a filmen, partnere pedig Gentz tanácsos szerepében; az ú] német férfisztári Willy Birgel
(Foto Ufa)

irodában most, elhalasztót,
ták egy új film
felvételeit,
mert Jávor a *Nosz>ty-fiú«.
cimü film miatt nem vállalhatta a főszerepét. Megvárják ...

*
. . . Carl Brisson, a »grübe r 1 is« sztár, néhány napot tölthetett csak Pesten,
ímert Dániába szólította
egy filmszerződése. Brisson a s a j á t életéről szóló
filmlben játssza a főszerepet . . . Prágában
forgatták le mult héten Lubitsch
új Claudette
Colbert-filmjének, a »Kékszakáíl
nyol.
cadik
felesé gé«.-<nek néhány külső felvételét..
A
film cselekménye egy nász.
úttal
kapcsolatos,
amely
Párizsból Cannes-on és Bécsen át vezet
Prágába...
Macbaty híres első filmjét, az »Extázis«-t most
fogják bemutatni Londonban. Az angol cenzúra az
egyik jelenet eltávolítása
után engedélyezte csak a
filmet...

vidám sarkutazót játszanak a »Ritz Brothers«-ek a
»Mimi, a gazdag ember lánya« című filmben
(Foto Fox)

o o o o o

... Charles Vidier és fe.
leség e kétheti
tartózkodás
után
elutazott.
Előzőleg
teljes inkognitóban
végignézték a-»Madridi express«
című filmet, amiben Vidorné — Karvn Morley is ját- l
szik. A filmszínésznő csak 1
most látta először ezt a
filmjét, amelyet
Amerikában még nem mutattak be.
. . . Adolf Wohlibrüok, illetve most m á r Woolbrook,
befejezte londoni filmjét, amelynek hősnője Viktória királynő, akit Ann
Neagle alakít. Mr. Woolbrook Hollywoodba utazott fiimezml Első amerikai filmjében ú j színésznővel játszik együtt,
a neve: Miargot Grahame.
. . . Korda derihami telepének legnagyobb részében
amerikai
gyárak
dolgoznak. A Fox
Annabellával
csinál egy filmet, a Metro
pedig most kezdte forgatni
Robert
Taylor,
Maurean
O'Sulliwm és Lionel Barrymoor közös filmjét. Kordának jelenleg egy saját filmje készül Merle Oberonnal, akit Hollywood
kölcsönadott erre a szerepre...
*
. . . Sonja

tHenie,

közel

Elkészült Pola Negri új filmje, «melyet Flaubert leghíresebb
regényéből a »Bovaryné«-ból írtak. Pola Negri partners a
filmen. — amelynek még nem találtak megfelelő magyar
címet, —J Aribert Wäscher
(Kino foto)

kétéves hollywoodi filmezés után
hazalátogatott
Norvégiába és meglepetéssel tapasztalta, hogy senki
sem fojgadta a hajóállomáson. Az ok: Sonja Henie
egy svájci leányt játszott
első filmjében és ezt rossznéven vették h o n f i t á r s a i . . .
Amelie
Erhart, a végleg
eltűnt rekordrepülőnö
életéből is film készül.
Az
RKO gyártja
és Amelie
Erhart szerepét
Katherina
Hepburn fogja játszani. . .
Fritz Lang legközelebb a
Paramountnál rendez Ame-

rikában, Most készíti elő
a filmet, amelynek címe:
-»you amdíMe« . . . Londonban a legnagyobb
operettsiker a »Balalßjka«.
Az
egyik amerikai gyár most
megvette az operett muzsikájának filmjogait 22.000
fontért...
Bolváry Géza
most állítja öss^e az ú j Eggerth—Kiepura-filmet.
A
»Zauber der Boheme«-t 50
napig forgatí á k . . . Willy
Forst
Berchtesgßdenben
dolgovîk. Ûj filmjének,
a
»Szeremád«-nak ott készülnek a külső
felvételei...

Bármily hihetetlennek létszik, ez a remek tanulmányfej Bársony Rózsiról készült. Uj filmjében a »3:1 a szerelem javára« című zenés vígjátékban öltözött ebbe a maszkba Bársony Bózsi és fogadásból elvegyült a statiszták között. A
fogadást természetesen megnyerte, mert senki sem ismerte
fel ebben a maszkban
(Mannínger foto)

S Z E R K E S Z T I «
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ZSERBÓ-BÓ-BAN

— Mit tudtok ti, angyalom, a
leányfalusi törzs nagy kabaréjáról,
amely utoljára gyűjtötte össze a
dunamenti nyaraló publikumot kedélyes mulatozásra.
— Finom és kedves verses prológ
nyitotta meg a műsort, amelyet Takács Babszi szavalt el finoman, kedvesen. Pétery László derűs énekszámai után Stromszky Dénesné vidám
aktuális strófái következtek,
amelyeket saját karikatúráival
illusztrált, — úgy a strófák, mint a rajzok óriási derültééget keltettek, maguk az áldozatok tapsoltak legjobban a tehetséges produkciónak. Elmés konferánsz után a hagyományos nagy revű zárta be a műsort,
a revü lelke és írója:
Marschalkó
Teofil pompás maszkjával és szépséges partnerével:
a
feleségével
aratott sikert, a revü girljeit pedig
— egytöl-egyig a legszebb műkedvelőnők — Wninden színházdirektor
azonnal leszerződtette volna. Epp
ezért a 'névsorukkal is szolgálunk:
Zsigmondy Ancsi, Komjáthy Edit,
Ratkóczy Magda, Taikács Babszi,
Mikecz Suzy és Vámossy Klári.
— No és a revű-zenekafí?
— A zenekart Va&zilievics Jánosné
képviselte a saját személyében a
zongoránál, elejétől végig
mindent
kotta nélkül játszott és ugyancsak
kotta nélkül kísérve Pártos Gusztáv
énekszámait is, aki surányi vikendpqlotájából ruccant át leányfalui
vendégszereplésre. Derűs és komoly
énekszámai nagy hatást
keltettek,
fellépése jutalmául ott a helyszínen
nyafkába akasztották a leányfalusi
törzs griff-rendjének
nagykeresztjét. Sok tapsot kapott még Mannó
Ferike, aki kedvesen énekelte el a
füge-áriát.
— Hajnali befejezés?
— Vgy van. Műsor után tánc következett kivilágos virradatig, a hagyományod strand-sörözés azonban
elmaradt, mert a strandot elvitte a
Dr. Damjanovich Lajos miniszteri tanácsos
leánya Magdi Dr. Hetényi Imróné unokája

E N DRÖDY

BÉLA

Duna. így ért véget a leányfalusi
nyár és lassan alkonyul már a Balaton mellett is, Földvár 'és Siófok
angoljai és németjei már útra készülődnek, csak a siófoki M AC-telepen élénkebb az élet, mint bármikor:
Máry Dezső vezetésével óriási előkészületek folynak a siófoki sporthétre, amely bizonnyal meg fogja
hosszabbítani a balatoni szezont.
Földvár őszi szenzációja viszont egy
»másodvirágzás«, az immár lankadni
látszott szerelem új életre 1kelt, hogy
hogyan, azt még a legjobb dizőz sem
tudná eldalolni.
— Ahá! Már tudjuk, hogy kikről
van szó. Es mi lesz Lillafüreden?
— Szeptember 16-tól 19-ig rendezik
a Lillafüredi Sporthetet, amely hét
ugyan csak három napból áll, de
úgy telezsúfolták programmal, hogy
így is kitesz egy hetet,
Tenisz-,
ping-pong- és bridzs-versenyek tar-

kítják a műsort, a sporthét
társadalmi eseményeinek hivatalos programja pedig a következő: szeptember 16-án este fél tíz órakor hangulatos táncest a lillafüredi PalotaSzáUó bárjában. Szeptember 17-én,
pénteken este fél tíz órai kezdettel
nagyszabású víziműsorral és tűzijátékkal egybekötött garden-party a
hámori tavon. Szeptember 18-án este
fél tíz órai kezdettel
nagyszabású
táncestély ia Palota Szálló
összes
termeiben, tánc-, táncakadályés
pólóversenyekkel egybekötve. Szeptember 19-én este fél nyolc órai kezdettel díjkiosztávacsora, utána tánc
a bárban.
— Szóval, verseny után édes a mulatság. No, és egyébként?
— Egyébként ez a legrosszabb időszak, amennyiben még nem is ébred
a szezon, csak nyújtózkodik. Aki már
kinyaralta magát, az nagytakarít,
aki most ment nyaralni, az nincs
itthon s aki még nyaral, az már a
nyári szezon és még az őszi szezon
szempontjából nem számít. Az Astuto-esküvő majd csak elindítja a
szeptemberi napokat, de azért az
őszi csend egyelőre
állandósulni
fog, hacsak a szüreti lárma nem
veri majd fel egy kissé.
— Az őszi csendben egy hatvanadik születésnap vidám zaja keltett
mozgalmat a héten: Üjházy
Béla,
Pestnek és különösen a pesti lóver-

Báré Benz Éva és dr. Haviár Lajos Békésvármegye tb. főszolgabirája e héten tartják
esküvőjüket
(Konkoly Tibor felvétele)

senytérnek örök és derűs gavallérja
rendezett vacsorát hatvanadik születésnapja alkalmából
nagyszámú
baráti körének. Pompás ételek vonultak fel és minden meghívott terítéke mellett egy korsó sör és egy
üveg pezsgő szolgált koccintanivalóval. A mégjelentek természetesen lelkes ünneplésben részesítették a házigazdát.
— Valami érdekes külföldi vendég?
— Maharadzsák találkozása zajlik
a szemünk előtt, a kapurthalai és a nepáli maharadzsák
tartózkodnak
Magyarországon,
Lady
Astor és barátnője, Talleyrand hercegné minden este még egy-egy
táncot is ellejtettek a
margitszigeti
parketten.
— Esküvők?
— Az
Astuto-esküvőn
kívül még egy galamblövőpár
egybekelése
esedékes szeptember negyedikén: dr. Haviár
Lajos oltárhoz
vezeti
Magyarok a tiroli Obladisban: Farkas Elemér országgyűlési
Benz Eva bárónőt Ezképviselő, dr. Schumacher Hermann egészségügyi főtanázel aztán be is fejezhetcsos, Farkas £ lemérné, Petrovácz Gyuláné, Petrovácz Gyula
jük a heti krónikát, —
országgyűlési képviselő
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ember odahaza, eszik,
mindössze ennyi eseiszik, alszik és várja a
mény és érdekesség volt
jobb időket.« 3. Alkoholaz ősz-i csendben.
rekord született meg az
— Viszont ebben az
említett fiatal gróf megőszi csendben négy kis
jelenése alkalmából: ildolgot \hallottunk elsutlető két barátjával éjtogni, amelyeket ezenféltől hajnali ötig, anélnel tovább
suttogunk,
kül, hogy hölgyvendéíme: í . Az egyik kisebb
geik lettek volna, összebalatonmenti
fürdőhesen három üveg malyen az elmúlt vasárgyar konyakot és egy
nap hajnalán éjjelizeteljes üveg angol gint
ne muzsikált az egyik
fogyasztottak
el. Felvilla
zsalus
ablakai
jegyzésre érdemes, hogy
alatt. A múlt időknek
közben vizet nem ittak
immár kiveszőfélben leés a végén a saját lávő szerelmi vallomása
bukon távoztak el. 4. A
meglehetős feltűnést kelhárom ivóbajnők gróf
tett a fürdőhelyen. — 2.
közül az egyik csak röEgy fiatal gróf, aki még
Perén yi István és Garas
vid szabadságra érkekét év előtt ismert alakMagda házasságot kötöttek
zett haza külföldi dipja volt a pesti éjszaká(Foto Vajda M. Pál)
lomáciai
állomáshelyénak, sok adósság és a
nehéz idők terhével ugyancsak két ről. A szabadságos gróf, mióta ittév előtt visszavonult ősi birtokára s hon van, nagy pusztítást visz végazóta ott »nyomorgott« hatvanszobás hez a női szívek között, minden este
kastélyában. Vasárnap este az egykor más hölggyel látható és minden héÁllínádszálkarcsú gróf váratlanul meg- ten mással megy vikendezni.
jelent az egyik szórakozóhelyen s a tólag egy rosszmájú báróné, aki rohajlongva csodálkozó főpincér »hogy kona az ifjú gróf közvetlen főnömeghízott a méltóságos gróf úri« kének a külföldi követségen, segítfelkiáltására kedélyesen
megsimo- ségért táviratozott a nagybácsinak
gatta a visszavonultság
éveiben s a sürgöny szövege hitelesen így
szerzett pocakját s kedélyesen vá- szól: »Hívják vissza, mert különben
elpusztít valamennyiünlaszolta: »Hja, kedves
ket!«
barátom, a nyomor hizlal, mert mit cs'inál az
— Köszönjük: Adieu!

Minden

külön értesítés
helyett:
Berkovits Dezső és Trösler
Inks
Dávid János és Gáspár Irén
Kuti Lajos és Kelemen Etelka
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
(Rozgonyi fotók)

Stnandrevü-pályázatuiuk további sorsa
az időjárás kezében van. Sajnos, augusztus második felében kevés igazi, ezép
strandnapot kaptunk, a belküldött anyag
is bágyadtabb valamivel a szokottnál. Az
© heti első díjat, a Színházi Elet Boltjába szóló 10 pengős vásárlási utalványt
Kőrösy József (Budaipest, Hungária-középkorút 116.) nyerte. A többiek díszoklevelet kapnak.

Körösy József: Spül a gát

Prof. Dr. Biren: Elég meleg a víz?
Dr. Radó Károly: Tengerparti hangulat

Jung Nándor: Odadobjam?
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Jelics Gyula: Jobb mint a strandon 1
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Az első gél a Ferencváros—Nemzeti

meccsen

(Pálházr fotó )

Qólözön

A második gól; a kapus csak nézni tudja a labdát

Nagy vihar volt vasárnap a futballfronton. A gólmeteorológiai intézet ugyan
derült időt jósolt, elvétve
gólcsapadékkal.
Amikor
azonban megkezdődték a
mérkőzések, Újpest felől
vészes gólfelhők Ikeletkeztek. Egyszerre csalk megindult a gólözön... Újpest
nyole góllal eláztatta Kispestet. A Szürketaxi FC
elgázolta a Phöbust, amely
a gólesőtől
rövidzárlatot
kapott. Annyi bizonyos, az
idei futballszezonban az

Ezt a gólt Sárosi lőtte még
pedig úgy, hogy a
labda
irányt változtatva jutott a kapuba. Angyal a másik oldalra
vetődött

Negyedik gól; szerző Kiss

(Pálházy

újpesti
csatársor a kapusok réme lesz ...
Zsengelléréktől irtó sok gól bugygy&nihat k i . . . A gólfelhők
Újpestről átvonultak az
Üllői-útra.
A
Törekvés
minden törekvése góllal
j á r t A Budaiak bőrig áztak a gólokban 1 Később a
Ferencváros—Nemzeti
mérkőzésen Lehel sípja sem
tudta elűzni a gólfelthőlket.
Ekkor már dörgött és vill á m l o t t . . . Háda és Angyal nyakig álltaik & gól-

Futball kabaré: »A gróf. a gróf vízbe fult«. Énekli a Nemzeti dalárda

ban. A játékosok sósborszesznek nézték a m&ecsveaetőt, mert
felrázták.
Párperces
futballkabaré
következett s utána 5 :4
lett az e r e d m é n y . . . A
meccs alapján Tátrait leszerződtetik
rendőrnek.
Kisalagit kétszer is gólba
kísérte...
Szaladt színésznek viszik,
ö tud a legjobban beugrani. Erről Hámori is tanúskodhat.
A Hungária kirándult a
debreceni nagyerdőbe. Kitűnően érezték magukat a
kékfehérek
és négy gólt
adtaik emlékül a Bocskainak, amely, az utóbbi időben szenvedélyes gólgyüjtőnek csapott fel.

Szabadtéri jelenet a Ferencváros—Nemzeti mérkőzésen

Dr. Darányi Józsei bajnok. Toldi Géza a feleségével a
tribünről nézi a meccset
(Pálházy foték)
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A SZÍNHÁZI ÉLET TELEVÍZIÓJA

Erdőd y János ta Várkonyi Zoltán »BET ország eladó« címtt
rádiók omédíá ját
szeptember negyedikén este 8 érakor
játssza a stúdió. A fiatal szerzők már írják következő darabjukat, amely egyik nagy macánszínházuukban kerül
színre. Műfaja: gangszterszatira

Pázmán György
zongoraművész nagy sikerrel szerepelt
a pesti rádióban

gâcher Eugenie ismert olasz
költőnő »Idegen virágok* címen érdekes felolvasást tartott a pesti rádióban. Ady,
Holtai, Kosztolányi és Ignotus olaszra fordított verseit
adta elő

.
ottani

Farnadt Edith zoatgoramüvégznő, aki augusztus folyamán
már
fellépett a rádióban,
szeptember 12-én újra hangversenyt ad

rádióban,
_
mint as
filharmonikusok szólistája. A kép •
rigai tengerparton kétsült

Csermely Qyula, a kitűnő író
két novelláját olvaata föl a
rádióban

Káldy Izabella, a csehszlovák
rádióban
gyakran
szereplő,
népszerű magyar énekesnő

A

hús,

amit

becsomagol, megvan

vagy

letes ház készült el a közelben, az
egyik sarokház. Mióta az ú j lakók beköltöztek, még meg is növekedett a
forgalom. A pirosra lakkozott mérlegek szorgalmasan dolgoztak, billegtek
a mutatók, csengtek a tányérok a rájukkoppanó csontoktóL De mit ér
mindez? Petanek seimminek nem tudott örülni. Még az oklevélnek se, amelyet a téli kirakatért, a zsírból és kolbászszeletekből
megépített
országházért kapott.
Igaz lehet, hogy ez a Gyula különb
nála! Igaz l e h e t ! . . . ü g y látszik, igaz.
Sose hitte v o l n a ! . . . Az ember elhízik,
megkopaszodik, mire megtudja,
hogy
kicsoda.
Akármennyit csöngessen is az ellenőrzőpénztár, akármit mondjon is a betétkönyv, jni haszna, ha belül úgy érzi,
hogy nincsen semmijei És hiába zsúfolódnak a azalonnatáblák, füstöltnyelvek
a finom, krómozott horgokon, ha belül
ürességet érez, semmi mást, csak nagynagy ürességet I . . .
Hogy ostobaság, amit tervezi Talán
nem is azl Ki t u d j á l . . . Egy bizonyos:
nem lesz nehéz leiadat. Születni az
igen, az nehéz, de (meghalni!... Elég
vért látott, megszokhatta ezt a pirosságot. Nem fog hát megijedni attól a
kis piros pataktól se, amelyik a pukkanás után elindul majd a- halántékán.
— Pénztár kettő h ú s z ! . . . Főnök úr,
pénztár!
— I g e n . . . — mondta fáradtan. (Leült
és szenvtelen (hangon, a megszokott műmosollyal mormogta el a »köszönöm«-öt.
A húsok és felvágó ttaik nehéz, látiható
szaga most csaknem
megöklendeztette.
Pedig éveik, bosszú évek óta élt már ebben az illatban, szinte a bőrébe is ibefuraíkodott, nemcsak; a ruhájá'bas. Irigykedve gondolt a kínai gyöngyhalászokra,
akik perceikig kibírják a víz alatt, anél-

kül, hogy lélekzetet vennének . . . Az erdész fák
között él, a kertész virágok között, a hentes hússzagban. Ez tmár így van,
Petanek!
Kimenekült a bolt elé.
Ott mégis csak más ai levegő. Azi aszfalt széléin most
bomlanak a gesztenyefáik, a
nagy zöld tenyerek között
pazar
kis
gyertyatartók
díszlenek. A sarkon (gyöngyvirágot árui egy svábaszszony. Gyöngyvirág . . . Ennek is jobb szaga van, mint
a párizsinaik!
À kirakat előtt toprongyos
koldus áll, sofanapos szakállal. A fényes orját
nézi,
a meleg, gőaölgő vacsorahúsokat. Az oldalas hosszú
szalagjába éppen most döf
másfél kiló
bele az egyik segéd, gazdag,
zsiros lé buggyan ki ásókból a mélyreiható kis sebekből, amiket a
villa e j t e t t A koldus nyelve nyugtalanul fészkelődik, munkanélküli fogai
össze-összekoccannák, a nyeldeklője is
megmozdul.
Nem ú j látvány, a hentes mindennap
láthat ilyet," h a akar. Mi az, hogy most
mégis olyan elemi erővel hat r á ! Mi afi,
hogy a lélekzete is elnehezül?
Besiet a; pult mögé, nagy darab húst
dob r á egy papírra és kiviszi a k i r a k a t
elé.
— Fogja! — mondja.
A koldus ijedt, zavaros szemekkel néz
rá, mond' is valamit, de nem hangokkal,
csak szájmozgatással. A hentes utánanéz, amíg csak a rongyai el neon tűnnek a mellékutcában.
— Húsa deka t a r j á t kérek!
A sovány napszámosasszonynak, aki a
pult előtt áll, csecsemő van a keblén.
—• Majd én adok! — mondja Petanek.
A hús, amit becsomagol, megvan' vagy
másfél kiló.
Józsi, aas öregsegéd eltátja a száját.
— Nem tévedett a főnöik ú r ! — súigja
i jedten. '
— Nem, fiam!
Petanek h a n g j a erős és határozott.
— Te gyerek, ezt a kis sonkát beviszed
a vicinénelk!
Az inas ránéz:
— Mennyit k a p o k !
— S e m m i t ! . . . Megmondod neki, hogy
gyógyuljon meg minél előbb!
8.
Petanek az egész éjjelt átaludta,
az
asztma egyszer se kínozta. Kipihenten,
jókedvűen ébredt. Lassan, ráérőn lépegetett a napsütéses utcán, a személyzet
rég az üzlet előtt állt már, mire odaért.
Józsival kezetfogott, az inas barackot
kapott a fejebúbjára.
Nyitás után a hentes kiállt a bolt-

lomszor is fönt j á r t m á r a gondnoknál,
hogy r á í g é r j e n a ibér re, Hiúsvágóbárdok
helyett ollók csattognak m a j d benne. A
hófehér majolikacsempék helyére n a g y
tükröfk kerülnek. A »Meleg vacsorahúsok« felírást l e v a k a r j á k a kirakatüvegről és ú j a t p i n g á l n a k r á : »Manikür
30 fillér«. A manikürösiány, szőke, v a g y
barna, talán éppen azon a helyen ül
m a j d , ahol Bözsi ült, körmöíket n y í r és
lakkoz és h a nincs vendége,
színházi
lapoikat nézeget, v a g y a s a j á t szfemöldökét tépikedi.
A hentesbolt körül e g y r e nőtt a csődület. Józsi dúlt-fúlt, de tehetetlen volt.
H a ez a roham még soikáig t a r t , etgy
szál kolbász se m a r a d a horgokon!
— Te gyerek, átszaladsz a huszonhatba, mégmondod a Bözsi kisasszonynak, hogy jöjjön ide azonnal', naigyon
fontos dologban akarok vele b e s z é l n i ! . . .
Megértetted?
Miikor a kirakaton keresztül meglátta
a lányt, azonnal o t t h a g y t a az ingyenvevőket és kisietett hozzá. Könyökkel
Is alig tudott u t a t törni a tömegben.
— Tessék csak nézni, ml v a n i t t ! —
Kaplkodva, lihegve mondta el a z ntolsó
két n a p történetét. — Bözsi kisasszony
érti e z t í Bözsi kisasszony, tud e r r e m a gyarázatot!
A lány elsápadt.
— Menjen csalk vissza^ J ó z s i ! . . . É n
is jövök!
Azztal bement és leült az ó r a alá.
— A hiúsosztásnak v é g e ! . . . Osaik a
vevőik m a r a d j a n a k bent!
A tömeg zúgott, de engedelmeskedett.
A vonakodókat, a habozók&t a személyzet terelte a k i j á r a t felé.
— Pénztár nyolcvanhat !
Petanek lenyűgözve állt a sarokban és
szó nélkül tűrte, hogy a lány parancsok a t oszitogasson a személyzetnek, ellenvetés nélkül,
ahogyan rendezkedett és
intézkedett.
— Most
megérdemelné,
hogy jól ö s s z e s z i d j a m ! . . .
Ez m á r neki szólott.
— Mi a célját Szántszándékkal tönkre alkarja
tenni ezt a k i t ű n ő ü z l e t e t !
Azt hiszi, én ezt enged e m ! . . . Holnap
nyitáskor itt vagyok!
Holnapu t á n is és mindennap,
amiig csak meig n e m
jön
az e s z e ! . . .
Petanelknek zúgott a feje.
Túlsók
esemény
ez!...
Olyan egyszerű agy, m i n t
az övé, nem is t u d j a egyszerre f e l d o l g o z n i ! . . . A
lényeg; holnap megint láth a t j a Bözsit. Es
holnapu t á n is. No és G y u l a ! Ne
gondoljunk Gyulára!
Ne
gondoljunk semmire.
— Zárunk, u r a k ! —
mondta
vidáman. — Záleült az ór a alá
(P. Hauswirth Magda rajzai)
runík!

ajtóba és — nem tudni m i ütött beléje —
sorra szólongatta az arramenőket. Hogy
nem éhesek-e, hogy szeretik-e a gyerekeik a vadászkolbászt, hogy van-e odahaza zsír a bödönbent
Fogyott a tepertő, a disznósajt, a nyáriszalámi, de az ellenőrzőpénztár pihent,
m i n t h a csak elromlott volna a szerkezete.
A személyzet bámult, hüledezett.
Mi
van i t t !
— Főnölk ú r k é r e m . . . — kezdte az
öregsegéd és remeigett a h a n g j a .
— Maga csak végezze a dolgát, Józsit
•— mondta a hentes szigorúan.
Az utcában h a m a r h i r e szaladt, hogy
Petaneíknél milyen olcsón -lelhet vásárolni és a z üzlet zsúfolásig megtelt koldusokkal, csavargókkal, munikanélkiitielkkel. Petanelknek nem kellettek Igazoló
papírok, környezettanulmány se kellett.
Aiki kért, kapott. Olyan mindegy. H a d d
fogyjon, ami v a n ! . . . Úgyse viszi magával! . . .
A helyiséget biztosan az a dülledtszemű borbély veszi m a j d ki, aki há-
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írta:
PÁSZTOR BÉLA
Az éj mohos kútjaiból
Felleng a Hold vödTe.
Aranyvödör, csordult vödör
Kiloccsant a földre.
IS úgy hull le a homály vize
Nagy csöppekíben róla,
Mintha aranyhasa színig,
Sötétséggel volna.
Ébredjetek testvérkéim:
Buja fiúk, lányok!
Tartsunk tenyeret feléje
S igyunk éji lángot!
Kigyúl tőle üveg-tesitürik,
Mint átlátszó serleg,
Benne csillag-moszatok és
Lidérc-lények lengnek.
Aikit mi most megölelünk:
Átlátszó lesz menten.
Nincsen lelke, mérges szive,
De (halála sincsen.
AMt mi moist megcsókolunk:
Hold lesz annak Napja.
A virágok kelyheiben
Szárnyát mosogatja.
Akit hívunik: sugár-hágcsón
Lépked annak lába.
Nem hallja, hogy apja-anyja
Sikoltoz utána
S akire mi ránevetünk:
Mindörökre részeg.
Táncra kel, mint lápon a nád,
Nyirettyím az ének...

1
ŐLUmA;
írta:
FEKETE LAJOS
Eláruljam hát titkos vágyamat?
Nincs messze innen almom ligete,
hol ősszel hervadt tölgyek állanak
s az árva tölgyek lombja didereg.
Titkos helyemet mohó szem elől
úgy rejtegeti erdei homály,
mint rózsafáknak gonddal telelő
rügjjét, amelyet kéz bebagyulál.
Már építgetem csipkés váramat,
amelynek karcsú szeszély-tornyain
szép gondolat-galambok szálUmak
s a galambturbékolás csupa rím.
Es házam kőben zajló ritmusát
hiába rejtik hallgatag falak,
a mélyben zajló nagy lelkitusák
vágy alakjában felmorajlanak,
S egy vágy kitölti egész életem:
Két gyermekem, mint két pipacsmagot
a tündérkert szivébe ültetem,
vidítsák lelkem szép kis pipacsok.

t j j d
írta: GAÁL BÉLA

í r t a :

LÁZÁR JÁNOS
Oda a nyár, a vig komédia.
Színpad volt ez a föld, melyre az Ég
legördíti most
felhőfüggönyét.
Az egykor derűt sugárzó helyek:
napfényes utcák, virító terek
úgy állnak, mint megkopott díszleteik.
Járunk közöttük búsan, egyedül.
F eltűrt gallérú statiszták
vagyunk...
s eszünbe jut: majd egyszer
meghalunk.

Fehér fátyolát leng a néttna holdnak
A fény ai tornyot halk ezüstbe vonja,
A fáradt percek titkokkal omolnak
Valahol kong egy éra baritonja.
A kert fölött a sejtelmes sugárban
Fekete lepkék lomha kéjjel szállnak
S mint zord kísértet édontornyú várban,
Hajlong alz árnya a jegenyeszálnak.
Pengeni kezd a titkok mély koboza
És kezd a lelkean zokogni és félni
S döbbent szívem egy kérdés ostorozza,
k i volna most jobb: meghalni vagy élni!
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SvcJccuMíc
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Ezt alcülönös, álom és szakadék
mesgyéjén játszódó történetet voltaképpen Mac néni indította el. Mac
néni indítványozta, amikor augusztusban Londoniban járt, hogy Peggy
nála üdüljön Leithgillingben. A család beleegyezett. Apa mindössze
annyit mondott, amikor Mac néni
lelkesen áradozott a gyönyörű kilátásról, ami a Leithgilling városkát
szegélyező hegyekről nyílik, hogy
Peggynek vigyáznia kell, nehogy
eltévedjen a skót ködben és belezuhanjon valamelyik szakadékba. Mac
néniben feltámadt a akót nemzeti
önérzet és kijelentette, hogy a skót
szakadékok
felülmúlják minden
egyéb nemzet szakadékait és bármilyen mélyek is: valóságos élvezet
beléjük potyogni.
Vidám, kis gőzhajón utaztak.
Peggy és Mac néni tközös kabinban
aludtak. Éjszaka Peggy nehéz ál-

T.

DAVIS

mot látott. Hangosan beszélt, segítségért sikoltott, sírva ébredt. Dgy,
hogy reggeli után, amikor fekvőszékükön feküdtek a védett sarokban,
közvetlenül a fedélzetre nyíló kabinok ablakai alatt, Mac néni mindenáron tudni akarta, hogy húga
miről álmodott Mert Mac néni hitt
az álmokban, még a lidércnyomásokban is. Földöntúli hatalmak jós
intését látta bennük.
— Nos ; — kiáltotta Peggy, mert
nagy szel fújt és fel kellett emelnie
hangját, hogy nagynénje meghallhassa szavát — azt álmodtam, hogy
felkapaszkodtam egy hegyre és ...
Es egy férfivel találkoztam... Es
éppen idejében érkeztem, Ihogy megmentsem, nehogy belezuhanjon a
szakadékba.
— Megmentetted? Istenem! Talán
tényleg meg fogod menteni. Vagy
azt is jelentheti az álmod, hogy téged ment meg valaki, nehogy belezuhanj a szakadékba. Tudod, az álmok
néha éppen fordítva teljesednek be.
De mondd
csak,
miért zuhant volna
férfi a szakaNem

Fekvőszékükftn feküdtek
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védett sarokban . . .

tudom.
álom
beteg
Ügy
hogy
volt

— Es azután mi történt?
— összebarátkoztunk. É s . . . igen,
nagyon össizebarátkoztunk é s . . .
— Ês .te beleegyeztél, hogy feleségül mégy az álombeli férfihez —
mondotta Mac néni. — Mert menyasszonyi kelengyédet emlegetted álmodban.
— Ilyen értelmesen beszéltem álmomban? — csodálkozott Peggy.
A beszélgetés itt félbaszakadt,
mert az utasokat villás reggelűhez
hívták. Mao néni és Peggy együtt
üiltek egy kis asztalnál, az ebédlő
sarkában.
— TTgy hiszem, ez az álombeli házasság nem sikerült — .tért vissza
előbbi beszédjük tárgyára Mac néni.
— Kétszer is kiáltottad: »Ö, miért is
mentem hozzá.« Bizony, szórul-szóra
így mondottad. Valóságos lidércnyomásod volt.
— Azt hiszem, túlsókat ehettem
vacsorára. Es egyébként sem hiszek
az álmokban. Ostobaság az egész —
védte álombeli' férjét Peggy.
— En, — jelentette ki ünnepélyesen Mao néni — feltétlenül hiszek az
álmokban. A szakadék határozottan
aggaszt. Természetesen fel kell menned a hegytetőre, de vigyáznod kell,
nehogy eltéveszd a turista utat és
óvatosan távol kell maradnod minden szakadéktól. Nem, ez a szakadék sehogy sem tetszik nekem.
Peggy leithçillingi tartózkodása,
második napján megmászta a hegyet. Mac néni még egyszer megismételte gondos
figyelmeztetését.
Peggy a meredek, de cseppet sem
veszélyes úton (felért a kis sziklafensíkra, ahonnan már nem mehetett tc/vábib kötél és vezető néláül.
Kitaposott ösvény helyett veszedelmes sziklahágó meredt a magasba.
Peggy kényelmesen letelepedett a
sziklafal tövében. A fölséges kilátásban gyönyörködött, miközben
buzgón nekiesett Mac néni veleadott szendvicshegyének. A nagy
csönd és magány kissé nyomasztotta, úgyhogy csakhamar visszafelé indult. Bár folyvást hangoztatta Mac néninek, hogy nem hisz
az álmodban, mégis egy kis csalódást érzett, ihogy nem találkozott a
sziklafensíkon az álomlovaggal. Am
ahogy lefelé haladt, az első fordulónál fiatal férfivel találkozott. A fiatalember lassan, bizonytalanul, szinte tapogatózva járt. Mellékösivényre
tért, amely elkanyarodott a turistaúttól. Peggy nem tudta, hogy hová
vezet ez a mellékösvény, de Mac
néni annyira szívére kötötte, hogy
ne hagyja el a főutat, hogy önkéntelen szorongással nézett erre a gya-

lassan, bizonytalanul, szinte
tapogatózva járt
(Ballá rajzai)

nús ösvényre. Valósággal megborzongott. Ismét felrévlett benne álma
és szinte akarata ellenére utána sietett a férfinak. Az ösvény egyre
meredekebb és szabálytalanabb lett,
itt-ott sízinte megszűnt, mintha nem
is aikarna megérkezni oda, ahová
vezet. Valóságos lidércnyomás-ösvény volt. A magas* karcsú, szőkehajú, shortba és sötétzöld pulloverbe öltözött fiatalember meghallotta
a háta mögött siető lépéseket és a
gördülő kövek zaját. Megállt ós bevárta a feléje igyekvő lányt.
— Ö, — és a hangja kifejezetten
angol volt, nem beszélte a skót tájszólást — volna olyan szíves megmondani nekem, hogy a jó turistaútón megyek-e lefelé?
— Nem — mondotta kifulladva és
álmát szinte újra átélve Peggy. —
Azért szaladtam maga után, mikor
láttam, hogy letér a jó útról, hogy
figyelmeztessem. Nénitkiém megmagyarázta, hogy minden mellékösvény veszélyes.
— Ö, nagyon köszönöm. Akkor
vissza kellene fordulnom. Képzelje,
milyen baleset ért. Amikor meg
akartam .törülni a szemüvegemet,
leesett és összetört a köveken.
— Milyen szerencsétlen véletlen —
mondotta Peggy és egyre jobban
borzongott a beteljesülő álom izgalmában.
— Az ilyen rövidlátó ember, mint
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én, teljesen tehetetlen a szemüvege
nélkül — mondatta (bocsánatkérő
mosollyal a fiatalember.
— Megnézem, hová vezet ez az ösvény. Maga jöjjön óvatosan utánam — szólt határozottan Peggy.
Az ösvény sűrű. bokrok között vezetett. Hirtelen megszakadt, ötszáz
méteres mélység tátongott Peggy
lába előtt. Odalent éles sziklák meredeztek. Az álombeli szakadék...
Peggy dermedten bámult a szakadékba. Istenem, ha most megcsúszna
a lába. Halottsápadt arccal ugrott
vissza a mélység széléről.
— Azt hiszem, — hálálkodott a
fiatalember, amikor elmondotta neki, hogy hová vezetett az út, — azt
hiszem, hogy megmentette az életemet. Az ilyen rövidlátó, szemüvegétől megfosztott ember, mint én,
egyenesen helesétált volna a mélységbe. Igen, így történt volna.
Igaza van Mac néninek. Vannak
jósálmok, amelyek .beteljesülnek —
gondolta babonásan Peggy.
Leültek egy (bokor aljáiban. Csokoládét ettek, ^amelyet a fiatalember hozott magával.
— Ha ráérne ma este, igen boldog
lennék, ha moziba jönne velem —
indítványozta a fiatalember.
—• De hiszen összetörött a szemüvege.
— ö, van velem még egy szemüveg. Csak nem képzeli, hogy rövidlátó ember egyetlen szemüveggel
utazik.
— Nagyon sajnálom, de nem mehetek — mondotta határozottan
Peggy. — Bár nagyon szeretnék és
szabad vagyok ma este, mégsem
merek.
— Olyan ellenszenves vagyok magának?
— Nem, dehogy, igazán n e m . . . Ellenkezőleg — rebegte Peggy.
— Mondja meg az igazi okot. Legyen őszinte.
— Ha őszintén bevallók mindent,
úgy kinevet. Talán én is nevetek
önmagam felett, mert nem hisizak
igazán az álmoikiban.
A fiatalember felkapta az álomszót. Valóságos vallatásba kezdett.
Keresztkérdéseket tett fel. Gyakorlott jogász lehetett, nem nyugodott,
míg Peggy el nem mondotta neki
álmát. A férfit, akivel a hegytetőn
találkozott, akit visszarántott a szakadék széléről. Peggy zavartan elhallgatott
A fiatalemlber így szólt:
— Valóban igen különös. De eddig
semmi rosszat nem látok elbiben az

álomban.

Nos-, é3

azután mi tör-

téUtî

Peggy hallgatott. Félelem szorongatta. Ügy érezte magát, mintha
Kísértet mellett ülne.
— Nos, — faggatta a fiatalember
— nyilvánvaló, hogy még valami
történt, amit nem akar elmondani
nekem. Hadd lássam csak. ö , tudom
már, bizonyára összebarátkoztunk,
eljegyeztük magunkat és összeházasodtunk. Persze, hogy így álmodta.
Természetesen kellemetlen magának,
hogy bevallja egy idegen embernek,
hogy hozzá ment feleségül. De a házasságunk igen boldog volt, úgy-e?
A lány felugrott:
— Ellenkezőleg! Igen boldogtalan
házasiság lett belőle.
A fiatalember is felugrott:
— ö, maga csal! Fogalmam sem
volt róla, hogy szerencsétlen lett a
házasságunk. Az utolsó szó, amit a
hajón .hallottam, az volt, hogy maga
azt mondotta a nénjének, hogy feleségül ment az álombeli emberhez.
Es azután lementek villásreggelizni.
Látja, én a kabinban voltam, amelynek ablaka alatt a fekvŐ3zékeike t
elhelyezték. Minden szót hallottam,
amit a nénje fülébe (kiáltott. De azt
is meg kell jegyeznem, hogy észrevettem magát, amint felszállott a
hajóra. Abban a percben feltettem
magamban, hogy bármilyen módon
megismerkedék magával.
— Es maga olyan merész v o l t . . .
— Nem merész. Csakis találékony.
Valóra váltottam az álmát. Ezzel bizonyára megszereztem Mac néni
pártfogását is. Kérem, kérem, álomfeleségem, jöjjön velem a moziba
ma este.
Peggy ránézett a fiúra. Atlétatermetű, erős állú, inágis ábrándosszemű fiatalember volt Nagyon tetszett Peggynek. Megfájdult a szíve,
amikor az álombeli rossz házaséletre
emlékezett. De hirtelen eszébe jutott
Mac néni magyarázata: hogy az álmok néha éppen fordítva teljesednek be. Megnyugodva kezet nyújtott
megálmodott jövendőbelijének,
A mi házasságunk ideális házasság lesz — gondolta.
— Ha mindenáron akarja, úgy
moziba megyek magával ma este —
mosolygott a fiúira.
A fiatalember el sem engedte itöbbet Peggy kezét Karonfogva, egymáshoz simulva mentek lefelé a
meredek ösvényen. A fiatalember
erős, biztos kézzel vezette Peggyt.
Kitűnően látott szemüveg nélkül is.
Fordította: Berend Miklósáé.

firdekes selyem és bársony kombinációjú ensemble Creedtöl. A szoknya és a nyitott kis kabát
nehéz csikós selyem. A kabátbélés és rever bársony, a kabát alatt fekete bársony angol kosztümkabát, az alatt fehér-fekete mintás emprimé blúz. Kalap Ros Valois.

A

kosztüm

A sok új ötlet és újdonság között,
amit az őszi divat nyújt, legnagyobb
szenzáció erejével az hat, hogy minden típusnak, vonalnak, anyagnak,
fazonnak szabad teret enged. Mintha
a párizsi tervezők összefogtak volna, thogy minden ízlés, elképzelés helyet kapjon. Ha egy-egy szalon kollekciójában nem is teljes ez a lista,
a második, vagy harmadik tervezőnél (biztosan szerepel a másutt mutatkozó hiány. Az első

karrierje
letes szemlélődése után, szinte minden darab ismerősnek látszik és
csak az őszi gardróbé összeállítása
deríti majd ki, hogy mennyi szellemes, ötletes újdonsággal kedveskedik ez a divat.
A kosztüm, a pesti nő kedvence,
soha nem remélt karriért futott be
az idén. Minden anyag-változatiban,
az egyszerű szövettől a díszes, pompás anyagokig, megtalálhatók a pátervezők kollekcióiban. A nappal minden órájára mutatnak Ilyen kosztümszerű ruhákat, amelyek
ősszel és télen késő estig hordhatók. Schiaparelli rengeteg háromrészes ensemblét mutat.
A kétrészes, kosztümszerű .ruha selyemből,
vékony szövetből készül
és nehéz posztókabátok
egészítik ki a toalettet.
A kabát minden elképzelhető típusát láthatjuk a párizsi anyagban.
A legnagyobb
figyelemre számíthat
Molyneux
»koktélkabátja«.
A bokáig érő kábát teljesen
sima
vonalú,
mely szinte harisnyaszerűen simul a testhez.
Saját anyagból készült
ornamensekkel, keskeny
szőrmepántokkal,
feltűnően kis álló, vagy
bubigallérokkal d'iszíti
ezeket a kabátokat, amelyeken majdnem kivétel nélkül titkos cippzárakat találunk a iszőrme alatt
elhelyezve.
Schi apa re Iii hosszú kabátjai mellett feltűnően
sok
csípőhosszúságú
kabátot is mutat, de
van sok egész hosszú
és rövid kabátja is.
Nagy
népszerűségre
A legnagyobb sikerű Creed-kabát, zöld, szürke, fekete kockás
tweedböl, egyenes bő háttal.
Kalap Rose Valois.

tarthat számot nálunk Rochas nagyon fiatalos, érdekes kollekciója.
Kombinált kosztümjeiben egészen
új, finoman merész színhatásokkal
dolgozik, amelyek
természetesen
nem a tavasz élénk színei, hanem
finom tónusú, meleg őszi színek. Csíkos, illetve kockás, azonos árnyalatú, egyszínűvel kombinált kosztümjei az ősz slágerdarabjainak
ígérkeznek.
A bőhátú és simahátú kabát egyforma arányiban szerepel, míg a derékba szabott kabátot kevés szalon
mutatja. Nagyon érdekes Creed
beigeszínű kabátja, fekete zsinórdísszel, melyhez fekete szoknyát és
piros blúzt mutat. Mainbocher
legérdekesebb
darabja egy fekete kabjit
magas reverekkel, fehér
és fekete lapos szőrmediszítéssel, fehér-fekete
duplasoros
gombolással.
A zsinór és paszomány minden szalon
kollekciójában szerepel.
Nagyon gyakori díszítési még a paszpolírozás. Ennél a színfavorit: a lilás rózsaszín.
Az őszi divat első
szemmel látható megnyilvánulása a világos
színek eltűnése az utcai
divatból. Ezek a színek
az estélyiruha divatban
nyernek
kárpótlást,
amely csillogásiával, ragyogásával, élénkségével régi elmúlt idők
pampáját, luxuriőzitását eleveníti fel. Túlzott lenne azonlban az
estélyi divatról bármit
is száz százalékig jellemzőnek nevezni, mert
erre is, mint a divat \
minden egyéb ágára, |
elsősorban is a változa- ^
tosság jellemző.
Az úgynevezett vacsorázóruha megszámlálhatatlan öltletét valóFekete filz toque, korálszíni
bársonydísszel
Patou kollek
dójából.

színűleg a pesti nő is értékelni fogja. Ez a típus nálunk eddig meglehetősen mostoha sorsú volt, az estélyiruha és a délutáni ruha között.
A vacsorázó- és az estélyiruha kapcsán ismerkedünk meg, egy új fogalommal: az ujjhosszúságú
ruhával.
Ezzel az elnevezéssel jelölik a
rövidebb, bokáig érő estélyiruíhákat, mely a névvel együtt természetesen elhelyezkedést is kapott
az új divatban. Mindegyik párizsi
nagy szalon mutat ebből a rövidebb
estélyiruhából, a rend kedvéért még
azok is, akik az összes sláger estélyi-

ruhákat földigérőnek kreálták. Sok,
pikánsán
kedve® ötlettel vonulnak fel ezelk a ruhák. Legtöbbjük
öv nélküli, kihangsúlyozott mellrésszel. 'Sok a magasnyakú, ujjatlan
és ennek egyenes ellentéteképpen a
hosszúujjas, merészen dekoltált toalett. A mélyen dekoltált ruhák mindegyikéhez saját, vagy elütőszínü
hosszabb-rövidebb kabátot mutatnak. Maggy Rouff tervezett egy
gyönyörű esíkosi lamé-kabátot, amelyen a csikókat azonos színű paillette-himzéssel hangsúlyozza ki.
A paillette és a zset nagyon kedvelt díszítése az estélyi divatnak.
Teljes ruhafelsőrészeket, kabátokat,
kepeket készítenek belőlüik. A kep
egyébként is váratlanul nagy favoritja lett az őszi és téli divatnak.
Schiaparelli estélyi kollekció jániák gazdag hímzésű posztó kabátjainál meglepő gyakran találkozunk
olyan motívumokkal, amelyek feltűnően emlékeztetnek a magyaros
hímzésekre. Ezek közül legjobban a
tulipánszerű motívumokat kedveli.
Egyik ilyen posztó estélyi kabátjának bélése bárányból készült.
A drapdrozáá egyaránt kedvelt az
utcai, délutáni és az estélyiruháknál. Gyönyörű vonalaikat kreál Alix,
a népszerűvé vált vonal úttörője.
Hallatlanul dekoratívak sima fekete ruhákhoz a gyöngyhímzéssel
beborított ujjak. A gyöngy és paillettehímzés kisebb mennyiségben, de
jelentékeny fontosságban kap szerepet, mint virág, övdísz és redőzéseket kihangsúlyozó csillogás.
Az idei divatban végre szerephez
jutott az estélyi kalap la, amely régi
vágya a párizsi masamódoknaik.
Zsinórozás, excentrikus tolldíszítés,
strassz, ívirág és madárminták díszítik az estélyi kalapokat. Stíhiaparelli a kétféle anyagú és színű csiavart turbánokat favorizálja az estélyi-kalapokhoz.
Gyönggyel kivarrt

estélyiruha. Viseli Gloria
Stuart
(Foto Metro)

Bársony Rózsi
az ú j t i p u s ú rádiók k ö z ü l választotta

ezt

Szállította

a készüléket.

S t e r n b e r g hang-

szergyár VII., Rákóczi-út 60
Philips, Standard, Eka, Telefunken kiállítás

(Foto

Angelo)

Egy este a deauviïlei
Irta: DÁN
A Párizsból Deauvillebe vezető országút körülbelül 240 tkilométer. Egyegy péntek-szombati napon úgy öszszetorlódnak ezen az úton az autók,
mint nálunk déliben a Váci-utcai
korzón. Még az országutat szegélyező füves térségeken is autók .táboroznak. Gazdáik kedélyesen ebédelnék az autó mellett felállított öszszehajtható asztalokon. Zsúfolva
vannak az útmenti autócsárdák is
és tucatszámra állnak az autóik a
benzinkutaknál. Izgatott, vidám, elegáns tömeg igyekszik Párizs Siófoki a, Deauville felé.
Deauvilleben legérdekesebb a kaszinói élet, de mielőtt ide eljutnánk,
érdemes kissé körülnézni a plâge-on
is. Még véletlenül sem látni itt a
Balaton mentén, vagy dunaparti
fürdőhelyeken megszokott, kacér,
kis shortokat. A közönség legnagyobb része a pláge színes sátraiban
pihen, kötöget, újságot, vagy regényt olvas, csak néhányan merészkednek a vízbe. Ügy látszik, ez itt a
strandolás módja.
De amilyen aránylagos egyszerűség uralkodóik a strandon, olyan
nagy luxust fejt ki Deauville közönsége este. Ilyenkor káprázatos dolgokat látni, nem annyira toalettcsodákban, mint ékszerekben és prémefeben. Gyalog csaik azok a szegényebb osztályhoz tartozó párizsi aik
ós környékbeliek járnak, akiket
weekendre idecsalt Deauville híre,
egyébként a nagy többség a saját
kocsiján robog s a portás aszerinthajol mélyen, vagy felületesen, hogy
milyen márkájú kocsiból száll ki a
vendég. Persze, csodálatos luxuskocsikat látni a világ minden nációjának rendszámaival. Sok a Rolls
Royce, a Bently, a Hotckiss, de
persze rengeteg van az olcsóbb fajtákból is.
A Casino a legjobb párizsi és internacionális
sztárokat
hirdeti:
82

kaszinóban

FÜLÖPNÉ
Cecil Sorel, Chevalier, Elvira Popescu lépnek itt föl és a híres amerikai énekes: Harry Richman. A
belépődíj mindössze 10 frank. A
játéktermekbe való belépés azonban külön 40 frankkal terheli meg
a szerencse megkísértőit. Az asztaloknál chemin- és rulett-csaták
tombolnak. Az asztalok körül valóságos tömeg várja, hogy egy-egy
hely megürüljön. Az egyik asztalnál, ahol a legkisebb tét 500 Louis,
Aga kán játszik a feleségével. Az
asszonyon hófehér szatén estélyiruha van, a lehető legsötétebb
orosz eobolykeppel. A híres Jenny
is itt játszik, könyökig fölékszerezve brilliáns karkötőkkel és mesés ékkövekkel. Hosszú, fehér rókaképp takarja a vállát. Ezüstrókakeppeket, kabátokat tucatszámra
láttam a legkülönfélébb fazonokban.
Egy idősebb angol hölgyön szürkére festett hermelin estélyiköpeny
volt, rövid ujjal, minden gallér
nélkül. A herjmelinek keresztben
voltak eldolgozva.
Meg kell jegyeznem, hogy nemcsak a kaszinóban láttam prémeket, hanem a plázson is, ami azért
nem hatott nevetségesen, mert a
parton, bármilyen nagy is a meleg,
mindig hűvös szél lengedez. Valamit még az úri divatról is: igen
sok fehér szmókingot láttam. Majdnem kizárólag amerikaiak, vagy
anigolok viselték, fekete nyakkendővel fés fekete díszzsebkendővel.
Ez a divat már csak azért sem
özép, mert az ember az ilyen fehérbe öltözött urakat minden pillanatban összetévesztheti a mixerekkel, vagy a kiszolgáló személyzettel.
A legszebb szőrmemodelleket leskizzeltem és magammal is hoztam.
Alkalomadtán
bemutatom
majd azokat a Színházi Elet olvasóinak.

II fiatal liny garderobja
A sok; simavonalú, egyszer ütípusú ruiha
naigy választékot biztosít idén aj fiatal
lányok .gardróbjának. A kétrészes ruhák,
a kodkás, csikós anyagok minden változtatás nélkül ideálisan megfelelnek; a
fiatal leánjoknaik, úgy, ahogy azokat
Párizsban bemutatják. Mégis azi apró
árnyalatok, díszítések határvonalat szabnak a fiatal leány és a fiatal mama
gardróbjában.
A virágdísz, ami legjellemzőbb dísze
volt a dáma kosztümjének még tavaszszal is, ebben a (kollekcióban szerényebb,
igénytelenebb színes muszlin- vagy batisztzsebkendővé egyszerűsödik, amit a
kosztüm vagy r u h a ezerféle, ötletesnél
ötletesebb zsebeiben helyeznefc el.
A cipzár itt is nagy szerephez jut. A
kabáton rendszerint a fiatalosabb, élénkebb gombdíszt választják, de a háromrészes koszitümök blúzain sok kollelklcióban szerepel a cipzár és pedig nem a
szokott módon elől, hanem hátul, a
nyaktól a derékig. Az elütő színű cipzár nem elegáns, nem is előnyös a tompább őszi színezéshez, hanem még az
esetleges mintás blúzokon is abban a
színben választják meg, amelyik az alapszínhez, vagy ai t a r k a tónusú blúzhoz a
legjobban illik. Ezeknél a eipzáras blúzoknál a magas nyák elöl,
egészen
könnyed,
finom
drappírozású díszt kap.
A kockás kosztümölket, a
skótos anyagú enaemblékat,
kabátolkat mintha egyenesen a fiatal tanuló lány részérő találták volna ki. A
szoknya egy-két hóllal, rakással díszített, a kabát
csípőiig, vagy derékig érő,
bőhátú. Ezt is díszítheti
hátul egy-két ügyesen elhelyezett ránc. Nagy zsebeikkel díszített, hosszú, esetleg
raglánszabásúak is ideálisak őszire, átmeneti kábátoknak.
Az
egyszínű,
kétrészes
vagy egybeszabott
ruhák
élédkíthetők sportos, fiatalos bőrövekkel, élénkszínű
vagy skótos sálakkal. Gyakoriak az ellentétes színekből rávarrt nagy zsebeik; is,
amelyek a r u h a színével
azonos fonálból vannaik sűrűn steppelve. A felsőrészen
elhelyezett
három
tégla\ alakú zseb, Mégen csíkos
ínyagból készült u j j a k is
előnyösen élónikítik a divatos rufhát, ínelynek legfőbb
feladata, hogy kihangsúlyozza atanak a korát, aki
"viseli.
Kockás skótos raglánkabát, a
domináló csíkozással
azonosszínű kihajtóval

IMI

becsüli legtöbbre a rádiót minden
háznál. Szívesen hallgatja meg a jó
recepteket, divatcsevegéseket és az
„asszonyok tanácsadóját ' épen úgy
mint az egyéb szórakoztató műsorokat, mert emellett a háztartás ügyeit
is kellemesebb elvégezni. Rádión
még a gyerekek számára is juttathat
egy-egy kellemes órát.Természetesen
zavartalan élvezetet csak jó rádiótól
várhat. Vásároljon tehát Orion rádiót.
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Nagy és nívós ide g en for g alom
volt az idén Ausztriában.
A két
Glocknerpólus: Salzburg és a
strasse
rekordvonzerőt
fejtettek
ki. Jóleső érzés volt
megállapíthatni, hogy a magyar hölgyek eleganciában az amerikaiak
mellett
a legelőnyösebben
tűntek fel. A
hegyek között gyakori hűvös időben Ikülönösen a kosztümök
és
köpenyek nyugodt eleganciája érvényesülhetett
jól. Ez a nyári

AGAI IRÉN fekete nyúlszőr tokja,
TAKÁCS
BÖZSI kalapszalón Őszi kollekciójából (Váci-u. 9.)
(Foto Angelo)

reminiszcencia
tért vissza bennünk a
napokban a Váci-utcad
Dünn-szalónban,
ahol próba közben láttuk
az
alakuló
kollekció egy-két darabját. A
benfentesek előtt már ismert remékül
öltöztető
új Rochas, Schiaparelli,
Molyneux-vonalakat és Paquin ötletes
szőrmehatásait.
Különösen megkapott egy füstkék kabát
lux szőrmézéssel,
egy fekete
kompié
drapírozott breitschwanzzal és bleu royal
színkombinációval.
Az idegenek
fokozódó érdeklődése
a magyar
divatprodukció iránt valóban
érthető.
Rövid volt az idei nyár, úgy elmúlt, szinte
észre sem vettük. Hazaszállingóznak a külföldi utasok is, akik sok érdekes újdonságot
hoztak magukkal, — főleg a hölgyek, hiszen
ők szeretik legjobban az apró külföldi »különlegességeket«. A párizsi világkiállításról sok
érdekes újdonság került Pestre: A legnagyobb
sikere annak a kis tizcentiméteres utazókoffernek volt, amely apró szállodai címkékkel
teleragasztva valamilyen liliputi kis utas bőröndjének látszik, csak ha a zárját felpattant«
juk, derül ki, hogy egy komplett elegáns púderdoboz. Bájos az a kis púderdoboz is, amely
hajszálra olyan, mint egy pénzeslevél, még a
címzés sem hiányzik r ó l a . . . Ha Pénz nincs
is benne, a belseje, a gusztusos kis púdergarnitúra mégis kárpótol érte. Londoni ismerős
ESZTERHAZT ILONA szürke indiai perzsabundája
PALÜGYAT
VIKTOR szűcs
idei
modellje (Bécsi-utca 5.)
(Foto Angelo)

BÉKÁSSY ISTVÁN
SIRÁLY CIPŐ, Budapest, VII., Erzsébet-körút 41
(Foto Seidner)

hozta haza a legérdekesebb kis szerencse-karkötökeit, amelyeket
eddig láttunk,
egészen
más, mint az eddigiek, már csak azért is, —
mondják a londoniak — mert ez biztosan szerencsét hoz. De nemcsak Párizs és London,
hanem Berlin, Brüsszel, Bécs is
képviselve
van egy-egy
kis jellegzetes
újdonsággal,
amelynek mégis csak azok örülnek legjobban, akik ajándékba kapják őket. Ez pedig
könnyen megvalósulhat, mert ARKANZAS »a
disztingvált ajándékok háza* a világ összes
újdonságát elsőnek kutatja ki és prezentálja
különleges izlésü vevőkörének Váci.utca 20.
alatti üzletéhen.

*
A zset, az idei díszítések között nagy
szerepet jászik. Virágdikat készítenek belőle, estélyiruhcúdíszek,
estélyi
kalapok,
estélyiruhák
teljes dereka készül belőle.
*
Molyneuxneik van egy estélyi ensemble ja, mely teljesen a századforduló div a t j á t idézi. A testhezálló ruha szoknyája erősen slicceit, ami alól elővillan
az élénkszínű alsóruha. Széles, felihajtott
karimájú kalapja belülről flitterrel van
kivarrva és flitterkep egészíti ki. Általában nagyon szereti Molyneux a ikepet.
Ügy estélyi, mint nappali ruhákhoz valót
mutat belőlük, különböző hosszúságban.
*
SILBERMANN ABRISNŰ ü. S. A. valódi
szürke breitschwanz 7/8-os
bundája. Készült
FREY ÉS FEJÉR szűcs szalónban, IV., Váciutca 20. félem. 3.
(Foto Seidner)

Az elegáns hölgyközőiiség előtt már közismert Frey As Fehér s&ücsszalouja Váci-utca
20, félem. 8., ahol a legsifckesebb szörmeinodellek késaiilnek igazán olcsó árban. Fre>
Tiibor szücsszalon egyik tulajdonosa a megszűnt Rózsa. ssücsáruiiázmiik volt
az üzletvezetője.

*
L. B. Mayer, a Metro—Ooldwyn—Mayer
nagyhatalmú vezérigazgatója, pesti tartózkodása alatt rendkívül kellemes estét
töltött a budai Kis Royalban. Az elnöknek annyira tetszett a magyaros vendéglátás és a helyiség bájos hangulata,
hogy, ígérete szerint, Párizsban, ahová
innét utazik, ugyancsak föl fogja keresni Koiányi immár világhírűvé vált
magyar vendéglőjét a kiállítás Magyar
Pafvillonjában.

*
A menyasszonyi
ruhát Párizs minden
esztendőben valami új ötlettel
frissíti.
Forradalmi újítás volt a színes esküvői
ruhet, amely azonban nem vált népszerűvé. Ezidén Lanvin ismét szolgál újdonsággal. Menyasszonyi
ruhájáról
elhagyja a fátyoldíszt
és gyöngy,
illetve
strassz glóriaszerü
fejdísszel
helyetteviseli a manektn,
hogy
frizurájának
viseli a maimtekén, hogy
frizurájának
nagyobb része elől szabadon marad.
*
Hozott anyagból elsőrangú kosztümöket és
kabátokat férfiszabómunkával 24 pengőért, a
legújabb divat, szerinti ruhákat
14.—,
pengőért készít
a »Feminette«-szalon
(Kossuth Lajos-u. 11. Fórum-mozival szemben).

A Íkoekás, csikós skótos mintájú
anyagóknak ezen az őszön hallatlanul
nagy szezonjuk van. Kosztümök, hosszú
kabátok, ragián ok, kombinált kosztűmök-

ne:k nagyrészt a; szoknyája, de gyakran
a k a b á t j a is készül ezekből a merész
színösszeállítást pasztel lszánekkel ellensúlyozó mintás anyagokból.
*
Csaik « hollywoodi sztárolk történetében találjulk másiát annaik a gyors és
i'antasziikus karriernek, amit a Mecseki
Gyógyitótaa futott be aránylag rövid idő
alatt. Ez a csodálatos öiromájú és ibatású
ital egyébként is szoros konitalktust
tart
a filmmel, hiszen a »Hotel1 Kakelet«
pécskörnyéki felvételein a magyar filmművészet élgárdája csapott fel lelkes és
önzfetlen p ropagátorává a Mecseki Gyógyitólkáaaik. Mai m á r nemcsak Magyarországon, hanem a határokon túl is
népszerű ez a kitűnő ital és ahogyain
Kecskemét hírét a barackpálinka, úgy
Pécs város nemzetközi hírét a Mecseki
Gyógyitóka alapozza meg.
*

Amikoi a nő az első őszi ruhára gondol, rendszerint fékete színben
Iképzeli
el. Aki azonban nem szereti a feketét,
az az év őszi színeinek
divatpalettáján
a legváltozatosabb
színpompában
válogathat. Az ősz a saját színeit
favorizálja; szürke, vörös, zöld, kék,
sárga,
drapp egyaránt
megtalálhatók
az új
Őszi kollekciókban. Ezen az őszön azonban mindegyik egy-egy
ilj
árnyalattal
gazdagodik. A sárga item sárga, hanem
rézszínű, a szürke uralmát
megnyirbálja

Schiaparelli

újszerű

barna

filz

kalapmodellje

a grége, a bordának rengeteg új árnyalata készül, a heliotrop, vagy a páva színére emlékeztet a zöld és ködös árnyalatú a Ikék. Ezeken kívül nagyon sok a
drapp, a beige és a, szüi\ke.

W
Szövetruhákon divatosak a
kígyóbőr
tartozékok; a kígyóbőr öv és kígyóbőr
virág. Sötét
ruháikon
gyakoriak
az
aranygombok, az aranyklipszek és az
laranyhímzés. Érdekes aranybrossot helyeznek el derékon felül,
baloldalon,
pontosan a szív helyén^
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írjon m é g m a
ZSOMBOK
ZOLTÁN
Írónak,
közölj»
ügylét, problémáját, terveit, minden dolgát-baj át, gyors és lelkiismeretes választ
kap, pontos feleleteket, tanácsot. Nem kell
töprengenie, lótni-futnia, másoknak elárulnia titkát, célkitűzéseit: a rádióból is ismert író megoldja ügyét, problémáit, tanácsot ad, útat mutat és megmondja: mit
tegyen. Nem jellemkép rajzolás, analízis,
vagy jövendölés, hanem AZ IRÓ SZEMÉLYES VÁLASZA, nézete, levele! ÖN HELYETT GONDOLKODIK és tárgyilagosan
latolgat, pártatlanul dönt, itél, magyaráz!
Szép, nemes és felbecsülhetetlenül értékes
ez a lelki tanácsadás, amit ZSOMBOK
ZOLTÁN iró, a lelkek, természetek és szivek KITŰNŐ ISMERŐJE indított meg A
MAGYAR KÖZÖNSÉG RfiSZÉRE. Bárki
írhat, bármilyen
ügyét
közölheti, mindenki értékes választ kap. LELKI, ÜZLETI, PÁLYAVÁLASZTÁSI stb. TANÁCSOK, TERVEK KIDOLGOZÁSA, ÖTLETEK ADÁSA, SZELLEMES MEGOLDÁSOK, vigasz és intelem, — célkitűzések
megvalósítása. Még ma írjon és adja fel
kérdéseit e címre;

Z S O M B O K ZOLTÁN

Budapest, oa. Postafiók 4e'b.
Melléklendő címzett, bélyeges válaszboríték és honorárium fejében tetszés szerinti
összegű levélbélyeg.
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Divatszalon. A nagy párizsi divatszalonokba csaik meghívott vendég mehet
be. Meghívót pedig csák a ikomisszdonerje útján kaphat, hja vásár-ló. Hogy
azonban mégis lásson valamit az őszi
divatból, azt ajánlom: próbálkozzon néhány kisebb, niem annyira ismertnevű
divatszalonnal, ott talán megmutatják
•a kollekciót. Sajnos, nem tudok címet
adni, ahol szabásmintát kap, de akár a
pesti Női Szabók Országos Szövetségéhez fordul, akár pedig Párizsban a hotelportáshoz, mindeniki meg tudja mondani a megfelelő címet. — Aurélia,. A
nagyikookás anyagból készült ragián
nagyon divatos az idén, ké'k, vagy barna
alapon egyaránt. Azt a szánt válassza,
amelyikhez a már meglévő gardróbjának ru'hái, tartozékai inlkább illenek.
A beküldött tweed mintából készült kabátot is átalakíthatja, amennyiben a
fazonjából kitelik a bő hát. Nagyon elegáns és divatos a grége szín. Ezi a kabáttlpus és a koc'kás anyag bármelyik
szín mellett döntünk is, sportszerű és
csak a nappali órákiban elegáns. A beküldött mintájú ikabáthoz mindazok a
színek illenek, amik a mintázásban előfordulnak és a kaháttal azonos színűek. Amenynyiben ezt csináltatja meg,
úgy csináltassa a szokottnál
magasabb reverrel, öt gombbal, idegen színű reverrel és a
reverrel megegyező színű ruhával. A ruha egyszerű kétrészes,,
hátul végig a derékon cipzárral, magas, kissé puhán
előre eső nyakkal és olyan
színű puha glacé bőrövre
tkötve, ami a kabát mintájában előfordul. H a a kockás anyagot veszi, igyeikezh
zék olyant választani, ahol
a mintázás éléník, de inkáhb
elmosódó színezésű. A kalap, a ruha, illetve a rever
színével megegyező, a cipő
színe azonos a ikabát alapszínével. Sötétkék! kosztümhöz fehér selyemblúzt csináltasson, utcai viseletre
pedig egy-két könnyű, élénk
sz'nű jerseyt. A tabletták
minden
gyógyszei'tárba'n
íkaphatók. — Lámpaernyő.
A pergalmen lámpaemyő'ket egész kévéssé szappanos, langyos vízibe mártott]
ronggyal lehet tisztítani.,
Huszonhároméves.
Téliíkabf
nak a fekete sz'n a legelegánsabb, semmiesetre se csináltasson sötétkéket. A feíkete szín
mellett azonban feltétlen szüksége vam egy trottőrösebb utcai
Fekote posztókabát asztrakángallérral és zsébokkel

ma, bőhátú, rövid, hosszú, háromnegyedes, a ruhánál kétujjnyival rövidebb típust egyaránt hozza. Csináltathat rövid
bundát, de nem találom értelmét annak,
hogy a háromnegyedes k a b á t j á t levágassa. A bunda mégis főleg téli viselet,
nem utolsó célja az, hogy melegítsen.
Ha alakíttat r a j t a , akkor nyitott elejével csináltassa, amely fent nyaknál csukódik, vagy sálgallérral kötődik, vagy
nyaktól a mellig három-négy gomb
zárja. — Gyöngyözött öv. Főleg fekete
ruhákat díszítenek' veltí Párizsban. Nincs
meghatározott típusa, ha ért a tervezéséhez, virágmintákkal, szép finom, pasztellszíneikkel készítse.
újszerű

ruhára.
Miután
úgyis
szándékában áll szoknyát
pulloverrel csináltatni, csináltasson kosztümöt a divatos színek ©gyitkéből :
barna, bordó, zöld, grége.
A
kosztűm
tartozéka
részben azonos színű, kivéve a kalapot,
melyből
csináltasson
kettőt,
az
egyiket a kosztűm szinének árnyalatában, a másik
a' blúz szánével legyen azonos. Ezzel jó irodai r u h á j a
is lesz. Szőrmére az idén
nem feltétlen szükséges
sokat költeni, elegendő egy
lapos szőrmegallér, vagy
ügyesen elhelyezett szőrmecsíikok vagy zsebek. A
fekete kabát megfelelő elegánsabb alkalmakra, estére. Ehhez vékony jerseyből csináltasson kétrészes
ruhát, elegánsabb délutáni
ruhának pedig nehezebb
selymet. Eijnek a felsőrésze készüljön raffolásszerű
kereszthúzással,
magas,
fordított tölcsérszerű nyakkal, vállnál szép ékszer-,
vagy virágcsokorral.
Ez
utóbbi — lehetőleg pármai
ibolyacsokor — díszítheti
a fekete télikabátot is.
Mostani átmeneti sötétkék
r u h á j á t csináltassa sima
szoknyával, elől, vagy hátul elhelyezett hóllal.
A
felsőrész rövidfazonú és
három bőrrel kombinált
csatra záródik. Nem lényeges, hogy sok rufhája legyen, helyesebb ha kevés,
de jóanyagú, kivitelezésű
és megfelelően összeválogatott gardróbbal rendelkezik. — Vidéki. Az idei
divatos bundafazon épp
olyan változó, mint a kan
bátdivat. Az egyenes, si-

H U N Y A D I J Á N O S természetes forrássó
használatával végezhető. JEÎ forrássó nemcsak a legkiválóbb természetes hashajtó, hanem ivókúrában meggátolja a zsírlerakódást,
felfrissíti a szervezetet, eltávolítja belőle a fölösleges és káros
nedveket és megszünteti az arcbőr ebből keletkezett tisztátalanságaik Karcsú és üde lesz. Kérdezze meg orvosát. Kérjen a gyógyszertárban, drogériában, illatszertárban, ásványvizet árusító üzletben »Hunyadi János« forrássót i Ismertetőt kívánatra díjtalanul küld
a
forrástulajdonos:
SAXL.EHNER
ANDRAS,
Budapest,
VI.,
Andráasy-út 3.

EGESZSEG
SZÉPSÉG
AMIT MINDEN NŐNEK
TUDNIA KELL
A RUHÁK KOZMETIKÁJA.
Mosásnál igen jó szolgálatot tesz, ha
a vízhez szaliniák-szeszt keverünk, nem
á r t a ruhának, és fehéríti. Használata
30 liter víza következő: Aztatúshoz
hez vegyünk 1 deciliter
szalmiákszeszt.
Ebben egy éjjelen át áztassunk,
persze
szappan is legyen
benne. Azután kimossuk mint rendesen.
A
kifözéshez
30 liter
vízre
pedig, megint teszünk
a szappan és ke1 deci szalmiákszeszt,
vés szódán kívül. Utána alaposan több
tiszta vízben kiöblítjük. Szép fehér lesz
így a ruha.
*
Ha selyem vagy műselyem anyagot
kissé \keményíteni akarunk, akkor az
utolsó öblítővízbe kis feloldott zselatint
teszünk. (1—2 lapot egy liter vízhez.)
Híg oldatú ©ukrosvíz, vagy rizs-oldat
vagy egész híg gumiarabikum-oldat is
fényt és keménységet ad a selyemnek.
Selyfmet lehet olyan vízben is mosni,
melyben hámozott krumpli főtt. Fekete
selymet mossunk teában. Ha zsírfényes
a sötét anyag, dörzsöljük ki kávéval.
*
Posztó- és erős gyapjú-anyagot ha elszakadt, szépen lehet megstoppolni, egy
hosszú hajszállal. Természetesen a lyuk
alá azonos anyagot helyezünk. Mikor
már fölvarrtuk a foltot,, nedves ruhát
borítunk rá, és alaposan levasaljuk.
1
* '
Posztó-cipőt lehet iszalmiák-oldattal
(3 a 10-hez) tisztítani, vagy benzinmagnéziakeverékkel.
Fehér
bőrcipőt
csak az utóbbival.
*
Férfi ingeket gyüretlenül
lehet csomagolni, ha tágítható,
harmonikaszerű
vászon vagy puha posztóból készült borítókban tesszük őket a kofferba.
*
F é r f i öltönyt így kell helyesen becsomagolni: Először hosszában és vasalás szerint befektetjük
a nadrágot a
bőröndbe. Utána egyharmadában
hajt-

juk össze a kabátot de úgy, hogy ujját
jól kihúzzuk és kisimítjuk
és a vállát
befelé nyomjuk, az elejét
visszahajtjuk
az ujjára és hátára, belsejével
kifelé!
Ezután így ráfektetjük a nadrág felső
részére, az alsórészt pedig ráhajtjuk a
kabátra. Ezáltal minden gyűrődés elkerülhető.

fr?

A GYERMEK KOZMETIKÁJA.
Kiesi gyerek ha beteg és nyűgös, szívesebben imarad nyugton xaz lágyban,
ha mellé ül anyja vagy más megszokott
személy, aki csendes játékkal
foglalkozik vele, vagy mesél neki. Természetesen csak könnyű és víg legyen a mese
és játék is!
*
Ha gyerek hasa f á j , igen jó szolgálatot tesz a villamos termofor, melegítő,
enyhíti a fájdalmat. (Persze ha az orvos mást nem rendelt.) De a r r a ügyelni
kell, hogy át ne forrósodjon a melegítő, 'mert akkor 'könnyen kiégi., «őt
tüzet is okozhat I
*
Ágyneműt, vagy ruhafélét, almit a
kis gyerek lehányt, azonnal
ki
kell
mosni és levegős helyen alaposan megszárítani, sokáig szellőztetni! Csak teljesen szagtalanul szabad
toegint
a
gyermeknek használni ezeket a holmikat.

*
Sürühajú gyermeket
osak
ritka,
nagyfogú fésűvel szabad fésülni, hogy
ne húzzuk a haját. Inkább többet befélni, s ha a h a j száraz, jó brillantinnal kissé bekenni naponta. A fésűlés
különösen a göndörhajúaknái óvatosan
gyöngéden, alulról fölfelé haladva, történjen. Hajat
gyereknek
be&savarni
nem szabadi Tönkreteszi haját, fejbőrét és egészségének is árt! Gsatoljuk
a fürtöket oldalra, hogy ne lógjanak szemébe.
T

_
KOZMETIKAI
I N T É Z E T ' I ^ T Táríli-u. T. I. 5. Tel.: 304—289
és Lukácsifürdö-szálloda. Felhívja a hölgyeik
figyelmét a legújabb nyári és őszi kozmetikai
különlegességeire. Ránosimító tápkrém, parfumszerü kölnivizek, amerikai — nem lilásodó
csókálló száj- és arcrougeotk, piiderek. Pórus
összehúzó arc vizek, körömlakk, Non-odour izzadás elleni cseppek. Olcsó újszerű bérletrendszer.
Rendelésnél fontos az arcbőr minőségének megjelölése. Díjtalan bemutatások és Tendelések
felvétele, a föintézetben, Párisi-u. 4. és készítési helyén: II., Gyergyó-utca 8. Tel.: 160—730.
Debrecenben Ambrus, Arany János-utca 17.

^KINSO/Vj
KNUEK
'
WEN
IX
WATER
C O L D MEDAL

EAU DE
COLOGNE.

LAVENDER
WATER

GOLD MEDAL

EAU DE COLOGNE
Kapható minden jobb szaküzletben. Vezérképvise
l e t i K Á N I T Z I V Á N ÉS T Á R S A , K e r t é s z - u t c a 4 3 . sz.

A „THIRABËE"
tïazmetiâai

intézetâen

tôâé£eteô£ntanuCâatja
me^aâazmetiâui
minden ágát>
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Cím:

Űiudaptót,

IV.,

JUwM-utca 4* / . em. 5.
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KMmmka
kötéssel készülnék. A külön-külön kötött kész darabokait visszájáról egymáshoz varrjuk.

*

Agy garnit ura. Díszítése
aplikáció.
ízlésünknek
megfelelő halvány színű
anyagból az eredeti nagyságú részlet szerint kész-tjük. A képen látható elhelyezéssel
csiniáljuk
a
párnáikat és paplanlepedőt.

*
Horgolt
vitrinkendő.
Eredetije 200-as eélmából
készült és átmérője 22 cm.
Ledolgozó m i n t á j a eredeti
nagyságú és 5087-es rendelősaáimmal
60 fillérért
meghozatható a Színházi
Élet
Boltból
(Erzsébetkőrút 7.) Postai rendelésnél belföldről 12, külföldről 20 fillér portóköltség
előzetes beküldését is kér-

Kötött kosztüm
Kötött kosztüm. Anyaga
kétsaálas ziefir. Ledolgozásához alakunkra készített
pontos papírszabásra van
szükségünk, melynek segítségével Q sima és 3 fordított szemmel kötjük. A
zsebtakarók és gallér sima
Rószlet az

ágygarnitúrához

Á SZERKESZTŐK ÜZENETEI
fackas

Ihm

p&stáia

Régi kabaré, H. D., Budapest. Az egyik a® »Altatódal«
volt. »Jön az éj feketén, te se
félj kicsikém! . . .« A. másik
az;. »Áeslegétny és a színésznő«.
Mind a két szép chansennaTt
Szirmay Albert Irta, a muzsikáját, és felejthetetlenül adta
elő Medigyaszay Vilma. —
Érettségizett: Tisztességtudó, szerényhaagú levélben próbálja meg iá jelentkezést. Én -ugyan
mert
nem Iii szem, hogy eredménye legyen,
úgy tudom, hogy illető jelesünk most éppen
idegességével ran elfoglalva, amaz idegességgel, 'amely túlontúl való, nagy toszeretetébÖl
fakadt. — I». M.: Ezután a levél után, ezután
a fellépés után. ön, ha érzésileg valóban! nincs
érdekelve, csak egyet tehet: megmutatni, bogy
boldogulni fog, hogy .boldog fog lenui, ha
más irányban, is-. A ver» is azt mondja: »Egy
szívbe viszaJíönyöriigni, visszasírni magunkat
nem l e h e t . . . «
De mindjárt megfelel rá a
•nóta, hogy: »Szerelem múlásán., ne fogjon: el
.bánat, — Minden érzés sírján, újabb érzés
támad!« ön amúgy is habozott a két útirány
Ikfeött, már ez1 a habozás maga azt bizonyítja,
hogy nem végzetes lobogás ez a® »első számú«
— ez ftmk azért irritálja most önt, mert —
úgy látszik — óvatosságból ott mondták ki az
utolsó szót. Egyet pozitíve tudok: dühösen
rendszerint nem szoktak szakítani, csak szépen, simán, körültekintően. A düh adott esetben .egészein mást jelent, viszont itt a düh (kitörése aranyira mem indofeolt, annyira elevenbe
vág és önt e mód olyan szent éraelmeiben

sérti, hogy — ha nem szerelmes, — akkor mit
akar? örüljön, hogy így fordult a dolog. Viszont, iha szerelmes, ha áltatja önmagát is, és
az ö:amaga áltatásával természetszerűen áltat
engem is, afckor egy szót sem .szóltam. Akkor
cselekedjék a szíve szerint, amely már .sokszor ellentmondott az. észnek. De hogy ez az
ellentmondás mire vezetnie? Erre egyedül a
»távol« jövő adhatna feleletet, ha idöelötti nyilatkozatra volna Ikényszeríthető. — F. K.: Soha
joibbaa nem illettek Mullford Prentice sorai
valamelyes esetre, mint az ön dolgára: »Ha
a beteg test lassan gyógyul, sokszor a lélek
a hibás, — Mert a betegség épp! olyan ragadós, mint a — gyógyulás!« Az ön baja hosszadalmas, de orvosai mej? vannak e'légedv.e javulásával és ön is érzi, hogy javul. Ez a fontos. Nem szabad siettetni a dolgokat, hálát
kell adni az Istennek, mert bizony, az ön szavait idézem, amikor azt írom, hogy: »sokkal
rósz abb ul is történhetett volna!« Egy osztrák
fürdőhelyen mindenütt ez volt felírva: »Nur
Geduld!« — »Türelem!« Olvassa el ezt a felírást most velemi együtt és. szívlelje meg! —
Napfény! Hogyne lehetne tudatosam nevelni a
jólkedvre, a derűre, a, boldogságra magúinkat.
De a sziív legmélyén — ott kell
elkezdeni!
Azon egyszerű és világos oknál fogva, inert
akárhogyan is próbálkoztunk, más kezdéssel,
nem fog menni. Ismétlem: csak a szívünk
mélyén, csak a szívben belül ott lehet elkezdeni a dolgot. — Em lék sor: Tesséto: »Semmi
sem választja el úgy az embereket, mint az
ész — és .semmi sem' köti úgy őket össze,
mint a szív!« Én mindig azt írtam, amikor
nem akartam — semmit sem
mondani. —. Ibi:
Önök mindjárt másképpen1 fog.iak élni, ha
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megssn ív telik az örök igét, amely így hangzik: »Ne menjen te a nap a te haragoddal I«
— Z. János: A i üzenet tornak) szólott. A vélemény, természetesen az én privát véleményem.
— »Pàj a szivem érte.« öni azt írja: nagyon
optimista vagyok, a jövőmet mindig boldognak és gondtalannak képzelem 1 . . . Ez a helyes. Látja, én is igy hittem, igy bíztam mindig a jövendőmben, amely »szép reményeink
hajnal esi 11 agánál tündérkert gyanánt áll!« Eat
az optimizmust válassza, ha már választani
kell valamit és erre eTőgítse, erre nevelje ifjú
szivét: bfaui, hinni mindig egyi szebb, jobb
j ö v ő b e n . . . e z a® egyetlen, ami helyes. Coué
módszere az, hogy minden reggel eliamételjük: ma reggel minden tekintetben, sdkkal jobban érzem magam, mint tegnap, — Vágyódó,
10: Az «n( törtéoete a legáltalánosabb virágos
kis mese kerék e nagy világon. Nemcsak öro
tizenkilenc, aki vágyódik, minden tizenkilences vágyódó. Hogy ön, kedve», nem tudja milyen irányban, fejlessze a vágyódását é# erre
nézve tanácsot lkér, erre mindjárt azt mondom: erre vonatkozóan nem lehet tanácsot
adni. Az ön virágos problémáját egészen bizonyosan, okosan és helyesen megoldja iaz ön
szíve, amelyért őszintén irigylem a probléma
— másik — szereplőjét! — Fratalia. A döntés megtörtént ég >a, pályázat kihirdetésekor
jelzett saâmban raeg lg jelent. —< Kadett. Levelet nem irhatok, nem tehetek kivételt. De lia
megengedi, hogy rovatom során írjaik, vaigy
ha telefonon föilhiv a szerkesztőségi órák tátott,
igyekszem szívesen és készséggel
válaszolni
önnek. — Carola. Kedve® levél, amely nem
kíván semmit, csak pár szíves elismerő szót
küld. Az ilyen leveleik a 'legjobb, a legdrágább babérlevelei az újságírói bizony sokszor
nehéz, fárasztó műnk áj árnak, amely — igaza
van kedves Garola — saksaor nem egyéb,
mint türelmi próba, — Kételkedő 18. A meggyőződésnek a szív legmélyén kell keletkeznie. Csalk akkor igaz. _ K. János
Rózsi,
Nagyon köszönöm. — Vera. Határozott véilemiényt nem lőhet mondani. Csak általánosságban közölhetem önneil tapasztalataimat: sokszor azok a háaasságok sikerültek legjobban,
amelyeket már előre fléltenek az isimerősök,
jábarátok, pláne a rokonok a — korttülönb»ég miatt. Viszont sokszor olyan házasságok
bánijainak sízét, aihol látsziólag nemcsak a korkültebség, Hanem minden egyéb
teljesen
rendiben van . . . Sapienti satl — »Lelkibeteg
asszony.« Ne vegye rossznéven, de az egész
dolûtg kissé túlálomszerti, túlíantasztlkus, szinte
beteges rajongás, ebiben a mai reális világban.
Ilyenkor egyetlen föladit van, hogy Ibsen szavait idézzem: »ítélőszéket tartani önmagunk
fölött.« Szabutd-e egy ilyen semmi 'alappal nem
htró ábfrándot komolyan vemwi, töprengeni
raj<i, hagyni azt, hogy lelkiállapotunkat befolyásolja , . . ez rettenetes hiba, amit józian.
okos, léletképes ég életszagú elhatározással
viszont 'könnyen és — ami a legfontosabb —
eredményesen lehet reparálni. — Vergődő.
Uram, azóta, amióta ön wives «orait elküldöttc nokom, azóta raagy idő telt el. Többször
kezemben volt a levele, de megvallom őszintén, nem tudtam rá megfelelő választ küldeni. Mert — ismétlem — nekem meggyőződéseim, hogy: »mindenki, mindig visszajön! . . .«
De hagy üioigyan, mikor, ez m á s kérdés.
Minthogy nagyon érdelkel ez az ön ízig-vérig
mai, modem története, nagyon megköszönném,
hu, megírná, hogy igaza volt-e az én teóriámnak? — Naplemente előtt. Ez a baj, látja, a
»naplemente előtt!« Alimodhntunk, szerethetünk.

rajonghatunk is, de csak bizonyos 'filozófiával,
bizonyos megértéssel, mint aibotgyan őszidőben
álmodik az ember a tavaszról. — Soh. Zsuzsa.
Átadhatnám, kedves Zsuzsika, kritikusunknak,
de higyje el nekem, ha őszintén, előne mondom: netm érdemes. — F. Blanka. Ha még
alktuáüis a jövő szezont illetőleg, legkedvesebbnek találom az élőkép előadásokat és a szép.
régies táneokat. — Szentes, V. Rózsi, S. Fereno. A megtfelelö iroviiíban hozlak <;\< választ.
— Szenvedő leány.
Magánügy.
Ilyesmiben
nem tudok tanácsot adtai. — B. M. Szeretettel
magyarázna meig a mamájának helyzetét. A
munka,
tisztes munka mindig, minden körülmény között — tiszteletreméltó. — Váró D.
Bizony, gyönge kísérletezések. — »Ibolyaviola.« 1. Valami kedves, apró, ötletes figyelemmel lehet a saép ajándékot viszonozni. 2.
Idő, h k és erős akarat. — Boldogtalan aszszony. Próbálni, próbálni, okkal, móddal, jó
szóval, szívvel, szeretetted, lemondással mejléjle
állani, amíg ilehet. Ezt nemcsak
érette, az
illetőért kell megtennünk, hanem — magunkért, a saját lelki nyugalmunkért is. —
8. Lia. Aki fölemelt fővel, szépen <és elegánsan tud elmenni, naért még visza is jöhetnelk.
Jobban mondva, csak azi ilyenéirt szoktak viszszajönni. - Klára 85. Tessék egyenesen az
illető szakiskoláihoz fordulni, ö k .majd részié- ,
tegen fogják a feltételeket önnel közölni. —
R. Anna. A képet elküldtük a kívánt cimre.
de, sajnos, ezideig nem Jött rá válasz. Ugylátszik, l e kell mondania erről az álmáról. —
H. Emma. Bizony, eibben a kérdésben én nem
tudok tanácsot adni. De hát — oly világos,
tiszteletreméltó szép tervének az, útja. Magától adódik. Csak tessék ezen a megadott,
egyenes úton haladni — tanácsért isiI —
Endre. Nagyon kedves, ötletes
kísérőleveleSainos, hogy a többi kéziratról nem mondhatom el ugyanezt. - Cs. I. Nagyon megtisztelő
az ajánlata, de én már régen nem foglalkozom
daralbÍrással. - Hallgatag, ö n csak ne akarjon természetén változtatni. Meg fogja találni
azt, akinek nem imponáil a sok toes-zéd. Higyje
el nagy előny, de egy nő megfontoltan szokíitt beszélni és nem hallatja .lépten-nyomon a
szavát! Például: nekem is ez a zsánerem! -

A aserkesztől üxenetek Színház, Film,
Kézíratok, Kozmetika, Divat, Konyha, Késimunka rovataiban csak mindenkit érdeklő kérdésekre válaszolunk. Aki megoimiett és válaszbélyeggel ellátott borítékot küld, annak készséggel válaszolunk
levélben. — Farka* Imre csak a rovatában üzen.
F I L M . Jeanette MaoDonald. 1. 24 éves.
8. 164 cm magas. S. A haja mézstóiü szőke, a
szeme világosikéit. 4. Valószínűleg küld, MetroGoldwymi Pictures, Hollywood, Calif, ü . 8. A.
címre Írjon. 6. Angolul. — Shirley T. No. 1.:
1. Nyolcéves, több mint négy éve filmezik. S.
138 cm, S4 kg, 3. Szürkészöld, szőke. 4. Igen,
20-tb Century Fox Studios, Hollywood, Calif,
U. S. A., angolul. 6. Két filmje lesz m é « ebben a szezótnban: »India lángokban« és »Shirley a potyautas« cime®. — Stefan! Frait. Most
1« ugyanaz ai cime. — P. N. Júlia; Mási a színpad ós má» a film. óriási bukás lenn« é s
ezért ő maga sem vállalná ezt a szerepet. Bár
a cikkel nem értünk egyet, szívesen leadtuk
volna. D e sajnos, 'ehhez reménytelenül helyszűkében vagyunk.

Szanatóriumi Kozmetika
MelU és arcplasztika műtéttel és mtttét nélkül,
belső therápíás eljárással

98

Dr. G l U c k
i s a n a t ó r i u m
VI., B e n c z u r - u t c a 4 , - A ráncok
új, mütétnélküli ssabsdslmszott eltávolítása. Plasztikai s e b é s z e t , arcápoló«, szőrtelenítse — Telefon.
1-137-32, 1-123-82. - Prospektussal az igazgatóság szolgál

K É Z I R A T . G. Vencel: Nem jobbaík. és nom
rosszabbak a legutóbbinál, a leköziés mértékét nem ütiik meg-. — V. Lalosnó H. Vilma:
Jóindulatú, bensőséges írások. Atlagom felüliek,
de mégsem hibátlanok. — Orvos: Sok benne a
filozófia, de kévést a novella. — 16 évea költő:
Ebben a korban már jobbat illik írni. — H.
O. Gabriella, Milano: Nagyon ügyes, Intelligens irásoto, csak éppen a költészethez nincs
sok közük. — Boby, Penyveshiz-u.: Egészen
kezdetlegesek, komoly kritikát nem érdemelnek.
Á D Á M . H. Oy.: A zsakett a férfi nappali
ünnepélyes. öltözéke. Te-hát délelőtt és délután*
elegáns viselet mindc-n alkalomra. Este nem
vlselmek zsakettet. Csíkos nadrág való hozzá,
fehér ing keméay gallérral, szürke-fekete nyakkendő, saját vagy sziünke mellény, fekete clpö,
esetleg szürke betéttel vagy gamasmival, eiltoder vagy kemény&alap, <sárga szarvasbőrkesatyü.
K O Z M E T I K A . Egészséges strandolta: Minden;1 negye dira i inaipozá» után lehetőleg vízibe
kell m earn le. Nem tanácsos a napom* étkezni és
olvasni. A szemet, mivel a védőszemüveg az
orront fehér sávot hagy, védeni kell benedvesített falevéllel vagy vizes vattával. Nagyon
fontos a strandoíás utája, is kelíőemi ápolni és
tisztítani a bőrt, a házlkezelésben elleuaúlyozni
anmiak érzékenységét. Ha mégis leégett a bőr,
akkor párnapra fel kell függeszteni a napozást és a már leégett börtorülete&et olajos
pakolásba kell butrkolni. — Én is? . . . A szeplős, arcnak te jótékony a uapozá». A bőr hirassábarnul a szeplőkhöz, amelyek igy beleolvadnak
a környezetbe. H a .mégis foltoki 'keletkezmdki.
amikor a bőr már kezd kifehéredni, azokat
őszkor el lehet tüntetni. — Középkorú asszony:
A szempillaazörök hiány á<n kétféle m<">do:i lebet segíteni. Az; egyJlkj — é s ez a leggyakoribb — a tetoválás, amikor a szemhéjak ®zélén, tehát a szempillaszöTök' helyéin apró fekete
pontokkal1 kis rovátkákat lebet tetoválni, amelyek annyira ilhíziótkeltők, hogy ,még negyedméter távolságról sem lehet felismerni, hogy
azofe ©em szempillaszőrök. A másik eljárás a®
egyes szőr sa álakat a r a i y horgonnyal a bőrbe
erősíteni. Ez, meglehetős. inehéz -és nagyon költséges eljárás és éppen ezért ritka, — Vergődő
asszony. Ass időelőtti ráncosadásnak több oka
lehet, elsősorban az arcbőr szárazsága. Ha azt
kellő időben és kellő ideig védi a külső beavatkozásoktól és megfelelően táplálja az arcbőr természetének «megfelelő zsírokkal, úgy
házíkczeléssel is nagyon szépen randbe tudja
bozni. Néha a belső kiválasztásos mirigyek
működési zavarai az előidéző okok, így elsősorban a
pajzs.mirigy, a petefészkek, de nagyon sokszor emésztési rondel lenes sé gek 1». —
K O N Y H A Dr. M. I.-né, Szeged: Csöveskukorica télire. Égés® gyenge kukoricacsöve-kot
megtisztítunk Wilső héjuktól é» szakállmktól,
azután a rendes módon sósvízben megfőzzük.
Hideg vízben lehQtjük! és mégegyi&zer áttira.tltjuk, nehogy rajta maradjon bármi is. Üvegekbe nakjufki a kukoricacső veket szorosan egymás melM és Jól felforralt sés és kevéssé cukrozott hideg vízzel teljesen teletöltjük az üvegeket. Légmentesen lekötve lVt óráig kigtaőljilk. Másnap megismételjük a ki güzü lést és
amikor már teljesen, Ikíhült, kivesszük és állítjuk a kamrába. — Piatal asszonykák: Névvel
és pontos címmel ellátott levelet küldjön,
akkor többféle, mén den keveTőszexkezet nélkül
készülő majonéz-receptet küldünk. — Vldéld
doktorné: Tárkonyt egyedül is eltehet, ha van
rá alkalma. A jól megszárított tárkonyt rétegesen úgy .rakja üvegbe, hogy e g y sor tárkony,
egy «or só. ft—7 map ig tartja jó meleg helyen.
Has«nálat előtt jól ki kell áztatni. — Martonné,
Somogy: A mustáros szilva és a saőlő eltovésót legközelebbi számunkban közölni fogjuík.

Tudjuk, hogy a hajhullás hogyan kinozza
éppen a nőket, és mennyi gondot okoz
nekik, ha a reggeli fésülködés alkalmával
csomószámra marad a fésűben a haj.
Biztos és kipróbált szer, hogy a hajnővést
erősítsük, a korpaképződést és a hajhullást
megakadályozzuk, a

P I X A V O N

és a

UHxawn-Miampüűn
A P I X A V O N - t évtizedek óta ismerik, klinikailag kipróbálták és első szaktekintélyek
ajánlják. Ha állandóan használ P I X A V O N - és
PIXAVON -SH AMPOON-t,
megakadályozza a korpaképződést és a hajhullást és
megmarad szép, egészséges
haja. Az ápolás ezzel a
szerrel fiatalos, természetes,
selymes fényt ad a hajának
és könnyen fésülhetővé teszi.

rr
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Angol
fűszeres
paradicsom
ketchup) készítése. Félkiló hámozott és felaprított gombát, egy
kiló tisztított, felszeletelt vegyes
zöldséget, két ki/ló paradicsomot, egy
kiló almát, fél kiló hámozatlan vöröshagymát, két liter borecetet, sóval, 6
szem szegfűszeggel, egy marék köménymaggal, két babérlevéllel, egy nagy evőkanál feketeborssal, két deka gyömbérre^ öt deka mustármaggal és fél kiló
kockacukorral cserépfazékban mindezt
jól elkeverjük és 24 óráig a tűzhely szélén melegen letakarva t a r t j u k . Másnap
három óráig lassan főzzük, m í g sűrű pép
lesz belőle. Szitán áttörjük, kis üvegekbe töltjük és légmentesen lezárva a forrás időpontjától számított 20 percig gőzöljük. — Ecetes gomba télire. A gombát megtisztítjuk, bő vízben megmossuk, vékonyan felszeleteljük és üvegekbe
rakjuk. Ecetes, sós, kissé cukros vizet
forralunk, kihűtjük, azután a gombára
öntjük, légmentesen lekötjük és kigőzöljük. — Fogoly kelkáposztában. A
megtisztított foglyot nagy szalon® aszeletekkel beborítjuk és félig megsütjük.
Annyi kelkáposztát készítünk, ahány
foglyot sütünk. A kelkáposztát sósyizben kissé megfőzzük, szitára téve lecsurgatjuk a vizet róla, a kelkáposztát
közepén kettévágjuk, behelyezzük a félig megsült foglyot az egyik kelkáposzta
félébe, a másikkal beborítjuk. Tűzálló
tálba r a k v a bőven meglocsoljuk tejfellel
és megsütjük. — Vadpüréleves. A vad
aprólékból, — amelyet más étel készítéséhez nem igen használhatunk — h a nem
nagyon állott, kitűnő, jóízű levest készíthetünk. (Egy kilogram csontról lefejtett vadhúst kétszer átdarálunk, IV»
liter vizet öntünk rá, megsózzuk, két
tojás fehérjét keverünk el benne és beletesszük mindazt a zöldséget, amit húslevesben szoktunk használni. Két óráig
lassan főzzük és tetszés szerinti húslevesbe való tésztafélével tálaljuk. — Majonézes fogolymell. A foglyokat szalonnaszeletekkel szép pirosra sütjük. A fogoly megsült mellehiúsát lefejtjük a
csontról, felszeleteljük és sűrű majonézbe belerakva jégre állítjuk. A megmaradt fogolyhúst szintén lefejtjük a
csontokról, kevés libamájat vagy sertéshúst adunk hozzá és pástétomot készítünk belőle, aszpikba fagyasztva tálaljuk. — Fogoly, galamb, vadkacsa vajastésztában. Fiatal foglyot vagy bármi-

lyen vadszárnyast jól megtisztítva, kellően besózva bő zsírban szalonnával
megtűzdelve folytonos öntözés és szurkál ás közben pirosra sütünk. Kivéve a
zsírból, jól lecsepegtetjük és teljesen kihűtjük. Vajastésztát készítünk. Négy
galambhoz vagy fogolyhoz 10 deka lisztből, 10 deka vajból, kevés sóval és
gyenge ecetes vízzel meggyúrjuk, háromszor ismételve a nyújtást és hajtogatást, a tésztából olyan négyszögeket
vágunk, hogy a szárnyast betakarja. A
szárnyast a tészta közepére helyezzük,
úgyhogy a mellével felfelé legyen. A
melle közepén a tésztának a négy sarkát
tojásfehérjével összenyomjuk. Sütőlapra
helyezzük a tésztába burkolt szárnyast
és jó forró sütőben rövid ideig sütjük.
Pikáns vadas vagy v a j a s mártással adjuk fel. — Angol kenyérpudding. 5 deka vajat (habosra keverünk, egyenként 4
tojás s á r g á j á t keverjük belé, jó habosra. 10 deka száraz darált barnakenyeret,
5 deka mazsolát, késhegynyi törött fah a j a t , szegfűszeget, V» deci rumot, ízlés
szerint reszelt narancshéjat, citronádot
és annyi cukrot adunk hozzá, hogy ízlés
szerint jó édes legyen. Jói elkeverjük és
könnyedén a 4 tojás habját keverjük
bele. Vajjal kikent, szitált morzsával
meghintett formában 1 óráig gőzben
főzzük. — Burgonyás vajaspogácsa. H
kiló megfőtt, áttört burgonyát összegyúrunk H kiló liszttel, Vi kiló v a j j a l
ós, bőven megsózzuk. lisztezett deszkán
hűvös helyen pihentetjük V» óráig. Kétu j j n y i vastagságúra k i n y u j t j u k , hogy
jó magas pogácsákat kapjunk belőle és
a legkisebb szaggatóval, vagy likőrös
pohárral kiszaggatjuk. Tetejét késsel
megkockázzuk és óvatosjam csak a tetejét
kenjük be tojássárgájával. J ó bemelegített sütőben sütjük, de uem szabad kiszárítani. Adhatjuk igy is vadashús
mellé, de készíthetünk ugyanebből a
tésztából krokettot, amit tojássárgájába
és szitált morzsába forgatva, forró zsírbata, kisütünk. — lüszlbarackdzsem. Szép
érett őszibarack héját lehúzzuk, kimagozzuk és cseréplábasba tesszük. 1 kiló
tiszta gyümölcsre 80 deka cukrot számítunk. A cukrot ráöntjük a cseréplábasban levő barackra, jól elkeverjük és 24
óráig h a g y j u k hűvös helyen. Másnap a
gyümölcs mennyiségéhez számítva, citromlevet csiavarunk bele és forrástól
számítva 20 percig erősen forraljuk. Levéve a tűzhelyről, kevés ideig, míg kissé
hűlni kezd, keverjük, azután üvegekbe
töltjük, jól lekötözzük ós kigőzöljük
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« « m ö l c s ö k Végleg»», n y o m t a l a n e l t á v o l í t á s a 1 0 0 % GARANCIÀAIV.
VAL. Külföldi hölgyek kozmetikai kiképzése a legrövidebb Idő alatt.
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6' darab tisztított szardellát, 3 keményre főtt tojást szitán áttörünk,
egy késhegynyi reszelt vöröshagymával,
1 csomó
finomra
vágott
zöldpetrezselyemmel,
1
kanál francia mustárral és kevés cukorral elkeverjük
és ízlés szerint eceteit
vízzel öntjük
fél, hogy kellően hig legyen. Hidegen
tálaljuk.

MWM
Etlaip-páilyáaatunk o heti győztesei; 1. Dr.
Bonta Lászlónk, V., Folikia^u. 4. Budapest.
A nyereményt egy Viktória aprító- és paszszírozó gépet Kis« Ernő tés Társa háztartási szállt üzlete, Erzsébet-könVt 18. szállítja
és küldi el a nyertesnek. 2. Dr. Sipos Aladárné, Miskolc, S/>édhenyl-n. 88. Könyvet
nyert, amit elmére el fogunk küldeni.

Egy h e t i

étlap.

1. Beküldte: Dr. Botnta Lászléné.
HÉTFŐ.
Ebéd:
Burgonyalev.es, benne
burgimyapürégombóekiJkkttl. Paprikás feleálsaelet rizzsel é® kovászosuborkávial Palacsinta friss Ikajszin,ízzel töltve. Vacsora:
Kirántott párizsi natúr zöldborsóval körítve.
Liptói túró. Togódtonye.
KEDD. Ebéd: Szegfügombalevew csirkemájgaluskával. Kalarábé» csirke. Lirnzer
tortlettek sz0Klz.selével. Vacsora: Borsostoj ils tokány paprikáslében, sajtos mak&róuiköritéssel. Görögdinnye.
SZERDA.
Ebéd:
Hallfcraleves pirított
zsemlyeszeletekkel. Kékre forrázott ponty
viaja&burgonyávttl. Kapros túróscsusaa. Vacsora: Déli hal hidegen, májonéanuártással.
Főtt kukorica. Ringl'ó.

KEDD. Ebéd: Rántottleves «samlyokockà»
ml, töltött tök, almásrétes. Vaosora: Gombás omlett, sajt, gyümölcs.
SZERDA. Ebéd: Paradicsomleves, vuigdalt húspogácsa töldiborwófOtelékkel, burgonyával, csokoládés gyüimölcsszelet*). Vacsora: FCzelAkkotletteík, gyümölcs.
CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Francia spenót, töl«öttpapriQca vajas burgonyával, dW»métáit
biairadk 1 ekvárra 1. Vacsora: borjiúpö.rkőlt nokkerlivel, gyümölcs.
PÉNTEK. Ebéd: Zöldborsóleves, gombáspalacsinta, gyümölcs, saláta. Vacsora: Tojás, vaj, Böldpaprlka., hideg rizs málnaöntettel.
SZOMBAT.' Ebéd: Hideg paradicsomleves. EgybensU.lt borjútoascbé, angol'bab körítéssel. Bisquit szelet, őszibarackkal töltve.
Vacsora: Paprikásburgonya tejflölösen készítve, kolbászkarikákkal. Körte.
VASARNAF. Ebéd: Ragouleves vajgaluskával. Aprólék daottó pammeatannal. Kacsapecsenye, egésafoeuslllt burgonyával és
fejessalátáAtoi. Málnaparfait, Ibozxá mogyorósostyasielet. Vacsora: Hideg máj, töpörtyü, vaj, zöldpaprika. Erősen béhütött
sárgadinnyéiben veigyesgyUmőlcssaláta, hozzá déli imoigyorós ostyaszele t.
i) Csokoládés gyümölcsös szelet.
14 deka viaijot, 4 tojás sárgájával és 14
dokin, cukorral habosra keverünk, hozzáadunk 114 deka pulhitott csokoládét, 14 deka
lisztet és a 4 tojás babját. Vatfaaott lisztezett pléihre öntjük, tetejét félbaraakokkal
díszítjük, nem túlra el eg sütőiben sütjük *
még melegen felszeleteljük.

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Vélőiévé & aranyborsóval. Töltöttpaprika.
Almásrétes.
Vacsora: Bescfoamellkarflol
töltött tojáskörítéssel. Sajt.
Feketeretek.
PÉNTEK.
Ebéd: Olasz
zöldségleves
táplócával.
Tejtfölösígombapaiprükás csipetkével.
Sfcilvásgombóc.
Vacsora: Lecsó burgonyapürével. Alma.
SZOMBAT. Ebéd: Húsleves borsótésztával, marhahús kapormártása),
vajas
burgonyával, pfczskoch vamlliakrémmel. Vacsora: so,ikás pudding,
őszibarackkompót.
VÁSÁRNAP. Ebéd: Májpüréoleves,
töltött paradicsom, kacsasült vegyes salátával, tarhonyával hideg
csokol ádép udding Vacsora :
Kacsaapróléila rizzsel, gyümölcs.
2. összeállította:
Dr. Sipos Aladárné.
HÉTFŐ. Ebéd: Gombaleves, tejfeles túr As csusza,
kukorica, dinnye. Vacsora:
Lecsó, sajt, gyümölcs.

Közérdekű intézmény nyilt meg Meinl Gyula háztartási tanácsadója néven Bp.,
VII., Rákóczi-út 4. félemelet címen.
Itt a háziasszonyok minden háztartási kérdésben díjtalan,
szakszerű felvilágosítást kapnak. A kérdést akár személyesen, akár levélben vagy telefonon
(Telefon: 139-330) kell a
tanácsadóhoz eljuttatni
(Foto Bánó)
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Imádjuk az ászokát, boldogító- a birtoklásuk. A j á t é t fordulata néha mégis azt .
kívánja, hogy kidobjuk: őket, mint szükségtelen, sőt akadályozó ballasztot felvevőjátékunk hajójából.
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A licit:
(Esfcak-^Dél beUben; K e l e t - N y u g a t mansban.)
Észak
Kelet
Dél
Nyugat
—
2 káró
2 pikk.
1 szán
5 szan
—
4 traff
—
6 treff
—
—
—
Nyugat a íkőr királlyal indult. (Dél ütött
az ásszal és adúzni kezdetit. A második adúhívásba Kelet kőrt dobott. Most pikk király,
majd a harmadik adú. A pikk ászra egy
kőrt, a dámára pedig e g y kis kárót dobott
a felvevő. Nyugat pikket licitált, 4 treff je
volt, körrel támadott, biztos, hogy a káróban igen rövid, tehát veszélyes voluia k á r ó
ász—káró király (vagy impassz) formájában kézibejönni, lopás fenyeget.
A helyes játék most a káró 10-est a királlyal átütni, majd az a d ú bubira az asztal k á r ó ászát eldobni. Ezután egyszerűen
kiadjuk a káró dámát, és a többi lapunk
magas.
E g y kis áldozatkészség...

SORREND
Aduzás, magasítás, impassz, biztonsági
játék, mind egy-egy eleme a felvevőd átéknak. Némelyik p a r t i két-három ilyen részletaJkcióból' tevődik össze. A felvevőnek
nemcsak azt kell felismernie, hogy milyen
manőverekre v a n szükség, de a z t is pontosan meg kell határolnia, hogy az egyes
műveleteket milyen sorrendben kell végrehajtani. Gyakran ez a sorrend magától
adódik, a vezérfonal könnyen áttekinthető,
néha azonban az összefüggések bonyolultak
és finom logikára v a n szükség a helyes
tempó meghatározásához.

lUiMJtz,

4ADB106
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H a t pikket játszik Dél, az ellenfél nem
licitált. Káróban és körben összesen csak
egy ütést szabad kiadni,
A helyes játék aduzni, m asztal a h a r madik, esetleg negyedik ad-ura treffet dob.
Most k ő r király és kőr impassz.
.
H a ez sikerül, k á r ó ász és utána kis káró
kézből. Biztonsági játék, védekezés a Kelet
esetleges negyedleges káró dáma, tizese
ellen.
H a a kőr impassz n e m sikerül, le kell
mondani a biztonsági játékról, teljesíteni
r csak dubl káró dáma esetén lehet.
, Ez a helyes sorrend: először kőr impassz.
Hibás volna először a káró biztonsági Játékot c s i n á M , mert h a dubl a k á r ó dáma,
akkor az se b a j , h a a kőr impassz nem
is sikerül.
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Pikk az adu. Dél h í v és 7 ütést csinál.
Megfejtési határidő a lap érkezésétől számított
10 nap.
Az 1937. 33-as szám megfejtései következő rovatunkban.
Bridzsjutalmak az állandó heti Jutalmak közt.
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Operett 3 felvonásban 9 képben
Szövegét, verseit és zenéjét írta:
Erdélyi Mihály.
A magyar nyelvű »»inlhtoi iés műkedvelői
előadás jopjok felett Magyarországom, valamint Cseihszlovákiálban, Romániában é s Jugoszláviában is
az Országos Színész egy es ül et Budapest, VIII., Bacross-tér 9. rendelkezik.
Szinrekertilt az ERZSÉBETVÁROSI SZÍNHÁZBAN
először 1087 június bó 25-én, ia következő
szereposztásban:
özv. abaligeti Gataanibosné . Zala Karola
Anikó, a leánya
Olty Magda
Báró Potyarek Mirké . . . ifj. Latabár Árpád
Kada András
Bársony István
Zsófi, ia felesége
Dajbukát Ilona
Bandi, a fiúik
Szakáts Zoltán
•Baudi, 5 éves. fiúcska . . . Sugár Zolika
Tyiúlkody Pipi
Fejes Teri
Patyolat Kata
Somogyi Nusl
Saedlacsek, .háziúr
Tamás Benő
Lekvár Marói, Máv. fékező Rátkal Márton
Kiskiesi István
Sárosi Andor
Csapos
Boháty Lajos
Ferke
Zelenay József
Teda, cseléd
Kőműves Erzsi
Colett, szobalány
Salgó Aliz
Kenessey
Rónai László
Vendégek, gö.rlölk, cigányok, repülőtisztek.
Történtté: L felvonás: I. kép Kada, lakásán 1919bem. II. !kép 30 év tmulva a Galamfbots-toúria előtt.
III. kép >a parkban. IV. toép a kúria foalljálban.
II. felvonás: I, kép egy montecarlói szállóban, n .
kép repülő állomás. III. kiép a tabáni »Pontysmnatóriuim« kor1íhelyjs.ógbon. IV. kép ia> budai színkör előtt. III. felvonás: A Galanibosnkúriia előtt.
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E L S Ő FELVONÁS
1.
kép
ELŐJÁTÉK
(Történik Katalinfalván 1919 táján. Szín: egy
remekbe festett kis paraszt szoba. A szobában a szokásos bútorok, ládafia, almárium, stb.)
(Még a függöny felmenetele előtt, hangos falusi
cigányzene. Amint a függöny szélment, balról hallatszik a kurjongatás.)
Zsófi (30 év körüli szemrevaló tekintélijtkövetelő
magyar menyecske szép népies viseletben. Erélyes
természet, de mosolygó lelka, szókimondó, aki nem
ijed meg saját árnyékától, de még az urától sem.
Gatyát foltoz. Felfigyel a muzsikaszóra) : Hijnye
a teremtésit. Nyugodt lélekkel hallgatom a
cigánymuzsikát, azt hívén, hogy a szomszédok
hármas ikrájának a körösztölőjén húzza a mózsi
cigány, azt ehun ni ! Az én szerelmetes párom
az a pernahajder muzsikáltatja magát haza a
tarnocai vásárról.
Knda (eddig kívül húzatta »nincsen párja, nincsen párja a sárga pitykés stb.*. Most bejön jókedvvel, mindjárt derékon kapja az asszonyt. Jóvágású 32—33 éves módos gazda. Szép pödrött
bajusszal. Tarisznya az oldalán) : Adjon Isten
édes párom.

Zsófi (folytatva a beszédet) : De hát úgy köl
nekem. Megérdemeltem én ezt. Mert amíg ü
szórja a pénzt a kocsmába, addig én a fogamho
verek minden garast, vigyázok a házra, dolozok mint egy cseléd, csakhogy minden renden legyen. Varrok, fözök, takarítok, gatyát
fodozok, gyereket nevelek, de az a jó Isten
őrizzen meg tőle, hogy az is olyan legyen mint
az apja, hogy két kézzel szórja a kocsmárosnak
meg a cigánynak a keservesen összerakott pénzeket . . .
Kada (belevág) : Hallod-e Zsófi ereszd má le
a zsilipet a szád elé, mert elönt az áradat, azt
megen vissza menekülök a kocsmába.
Zsófi (feléled) : Persze a kocsmába...
Knda (rákiált) : Hagyd abba tüstént 1 (Zsófi
megriad, erre barátságosabb hangon.) Hun a derekad Zsófikám, gyere had pörgesselek meg.
Zsófi t Pörgesse meg kend a tehenet vagy azt
a szélütött körösztanyját, de nem engem. (A
cigányokhoz, akik a karatyolást halkan kísérték.)
Csiba cigány ! (Elhallgatnak.)
Nem röstelli
magát ! Fényes nappal bandaszóval muzsikáltatja magát részegen. Nem sül ki a szeme?
Kada : Nem ideji liba az ón szemem, hogy
kisüljön.
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Zsófi : Elhallgasson má, mer mindjárt azt
mondom : Kuss I Hol a csikók ára?
Kada (mellényzsebre mutatva) : Itt-é, ! (Gyomrára üt.) Meg emitt-e ! Meg aztán hoztam
Andriskának vásárfiát. Katona, ide süss. Ez
is katonai (Mézeskalács.) Ez meg bakafebzerelés. Nézd-e milyen szép kék sárgapitykés —
mint az apjáé volt. Húzd rá-Vöcsök ! Hej de
nincsen párja, van már párja a kanizsai sárgapitykés bakának. Hangosabban, hogy meghallja az én Andris fiam is.
Zsófi : Kuss ! Egy hangot se ! Hóvá tette
kend a józan eszét? Tanulja meg már, hogy
a mi fiúnk nem András, hanem Bandika.
Kada (táncol magában) : Huhu... nekem csak
Andris... hu... hu...
Zsófi: Konok paraszt.
Kada s Az vagyok paraszt, meg virtigli sárgapitykés közlegény.
Zsófi s De oda van a bakaságával. Bandikának meg ilyen bakadolgot ne hozzon, punktum,
slucc. Mit köll a gyereknek tudni, hogy az apjának olyan ménkű nagy rangja volt, sárgapitykés
közlegény...
Kada : Kell ennél szebb rang? Húzd rá Vöcsök,
hej de nincsen párja stb.
Zsófi: Egy kukkot se, mert bekaplak. Mit
képzel kend, már mindenki esze nélkül erre a
bakapályára szalad. Mert kend sárgapitykés
közlegény volt. Kimondom bátran, Komisz
baka...
Kada s Hüjnye, komisz baka l Nem az extra
kékbakaruhámba tört utánam a belső lelki hervadás, a szerelmi nyavalya. Hiszen most is ott
őrzöd az almáriumban.
Zsófit őrzi az őrzös fene, tőlem ott eheti a
moly, ahun van !
K a d a : Akár eszi, akár nem, azért juszt is
baka lesz az Andrisbul, a sárgapitykés bakamundért neki tartogatom.
Zsófi: Ur lesz, tiszt úr, nem b a k a !
Kada (az asztalt ütögeti) : Baka lesz, baka lesz.
Zsófi: Ur lesz ! Ur lesz !
K a d a : Fogd be a lepényiesődet mielőtt a
tenyeremet kinevezném oda zárgondoknak.
Zsófi : Ur lesz.
Kada : Baka lesz ! (Egyszerre mondják.)
Bandika (ötéves fiúcska, gatyában, Jobbról betűt) : Édes apám I
Kada (felkapja) : Andriskám !
Bandika: Édesapám, mit hozott kelmed a
vásárról.
Kada (mutatja a mézeskatonát) : Ezt e !
Zsófi : Nem neked hozta Bandikám.
Bandika : H á t kinek?
Kada : De igen is neked Andriskám, mert te
is baka lesző, mint jó apád.
Zsófi : Ur leszel, úribb az uraságnál, hol az
a baka (Kitépi Bandika kezéből, rátapos.) Ne te
büdös ne !
Bandika (bőg) : J a j a mézesbakám !
K a d a : összetapostad, te beste lélek, most
én törlek össze J Porcukorrá szitállak ! (Elkapja
a derekát a hóna alá veszi és üti a hátsó felét, Bandika az anyja szoknyáját fogja.)
Zsófi (ordít) : J a j , hogy ezt kellett megérnem.
Már vagy századszor !
Kada (a gyerekhez) : Köpj a markomba !
Akkor jubelfálunk ! (Tovább üti.) Na ml lesz
baka?
Zsófi : Ha agyon üt is : úr !

K a d a : Baka !
Zsófi: Tisztúr!
B and lka t Édesapám rossz ezt nézni.
Zsófi : Hát még kapni (Leül.)
Bandikn : Édesapám, ne szórakozzon kend
édesanyámmal, mert nincs igaza.
Kada : H á t kinek van igaza?
Bandika : Mindig az asszonynak !
Zsófi (ölébe veszi ez alatt Bandikát).
K a d a : De már erre iszunk — banda hátm
arc, gyerünk a kocsmába. Nincsen pária stb....
(Énekelve el. Függöny le. Cigány játszik, majd
mikor a függöny lement díszítés alatt a zenekar
Anikó és Pipi belépőjét játssza.)
2.
kép
(Történik 20 évvel később. Szín : hátin Galambos
kúria, jobboldalon a jómódú Kada uram, ambiiusos háza. Elől baloldalon akácfa, alatta pad.
Napfényes délelőtt.)
Anikó (csinos sportlédi, életrevaló mai típus
sportruhában kerékpárral jön előzenére) :
Napnak első sugára
Lopodzott a szobámba
De én kimentem már rég
A széles határba.
Gyöngyvirágom leszedtem
Az útszéli berekben
És ő vele virágnyelven elbeszélgettem
S ezt daloltam én :
Virágom, virágom
Hófehér gyöngyvirágom
Tanúm lehetnél
Hogy a párom imádom
Pacsirta, madárka
Elkísért a határba
S a rét vidám lett
A kicsi nótás szavára
S amíg így bolyongok
Az élet nem fád
Be surran szivembe
Egy kis boldogság
Virágom virágom,
Hófehér gyöngyvirágom
Tanúm lehetnél
Hogv a párom imádom.
Pipi (előzenére sántikálva jön, egy összezúzott
biciklit vezetve. Szintén sportruhában). :
Napnak első sugára
Bekukkantott az ágyra
De ón bicikliztem rég
A parancsszavára
Lett egy fess kis defektem
Nem szólva, hogy leestem
S mert nem látott senki
H á t én magam nevettem
S ezt daloltam én :
Kivágom, kivágom
Kerékpárom kivágom
Mert egy ilyen roncs
Nincs-e széles világon
Pacsirta madárka
Röhögött a markába
Amint becsúsztam
Egy nagy csalán családba
Kérdeztem, magamtól
A csalánba bent,
Tudnék-e nyerni itt
Egy kerékpárversenyt.

Beretvás pasztilla fejfájás ellen

A májain a lépem,
Talán meg van remélem
Ezért veszem fel
Ma az ITI segélyem.
(Utána tánc, majd. vissza és leülnek a padra mindketten.)
Anikó (nevetve) : Pipiké, ml történt magával?
Pipi: Velem? Semmi 1 Kicsit cikliztem —
muszáj mindenkinek sínián ciklizni?
Anikót Most aztán két hétig nyomhatja az
ágyat. Látja mért akart megelőzni?
Pipis Rossz szokás! Még a saját születésemet is meg akartam előzni.
Anikó Î Mióta hazajöttem Párizsból egy lépést sem tehetek egyedül. A mama rendőrt
szerződtetett mellém. (Pipire céloz.)
Pipi 2 No, de miért édesem, no de mért?
Anikó s Ezt kérdem én is?
Pipi : Mert maga Anikó egy olyan férfivel tart
fenn viszonyt.
Anikó (erélyesen) : Tessék?
Pipi (kijavítja) : Levelezési viszonyt — ez a
randa eperajkam mindig kisiklik — akitől úgy
óvja a kedves mamája, nogy az szinte fantasztikus.
Anikó î Sajnos 1
Pipi : Bár engem óvott volna a mamám. De
egy vágón legyet könnyebb összetartani, mint
engem. Ezért tartok itt. Női zsaru lettem.
A kedves mamája azért szerződtetett, hogy
arra vigyázzak, hogy egy ilyen előkelő leány
bele ne habarodjon a szomszéd paraszt fiába.
Anikó s Pipi 1
Pipi (kijavítja) : Pór csemetéjébe !
Anikó Î Erre vigyázz ! Van szíve hozzá 1
Hát nem volt maga még szerelmes?
Pipi : Bár maga annyit reggelizett volna, most
ősz lenne a haja.
Anikó « De hála Istennek még fiatal vagyok
és akit szeretek attól nem tudnak elszakítani.
Kadáékat pedig ne bántsa, szeretem ezeket az
egyszerű aranyos embereket, mert. jók. És
szerelmes vagyok. Senki nem akadályozhatja
meg a harmatot, hogy a virágra ne szálljon, a
napot hogy ne ragyogjon...
Pipi : Es kegyed ne gagyogjon 1
Zsófi (már ötvenesben van, de remekül néz ki,
nagyhangú, erélyes, de kedves, bejön).
Anikó (nyakába ugrik Zsófinak) : Drága
Zsófi mama, kezét csókolom !
Pipi : Itt a mézeskalács I
Anikó : Drága Zsófi mama, olyan boldog
vagyok itt maga mellett. Bandi mikor érkezik
haza?
Kada (belép, kezében lopó, borral, pohárral,
55 éves, szép magyar ember).
Zsófi! Titkolja drágám, Pedig jön a lelkem, érzem én azt.
Anikó (kissé félve) : Ugye Andris bácsi.
hogy repülőgéppel jön meg ma?
Kada (félvállról) : Ha nem ma, hát holnap.
Elmegy a ház előtt.
Zsófi : Sült paraszt !
Kada : A te szád hat arasz !
Anikó: Mért ilyen hideg Andris bácsi?
Pipi » Biztosan fagylaltot reggelizett 1
Zsófi» Ilyen vén ember egy hétig beteg,
ha bal lábbal kel fel.
Anikó : Zsófi mama, ha Bandi megjön,
én repülök ide. Nincs az a rendőrség, aki
visszatartson. Kezétcsókolom. (Megöleli és
el a kastélyba.)
Zsófi (utána néz) : De szép vagy lelkem I
Pipi (odalép hozzá) : Nagysád 1
Zsófi : Nagysád maga — hallja-e !
Pipi : No csak ne vágjon fel. Kérem, sőt
ronggyá tépve könyörgöm, hanyagolja el

Anikót, mert különben úgy kivág a méltóságos
asszony, mint a pinty. Fog ön akkor engem
alkalmazni valami rozmaringom virágomnak,
sej-haj ! Erre feleljen kis gyöngyös bokrétám.
Zsófi : Alkalmazza magát a Herkópáter
aminek akarja. Hogy gyün maga ahhoz, hogy
ilyen hangon csúfondáskodik velem. Fogja
be lelkem azt a rozmaringos sej, haj, szájacskáját, mert ha sokat zavarog itt. körülöttem,
hát meg találok feledkezni a finom úri modoromról, amire pedig igen sokat adok, aztán
úgy göröngyös bokrétán billentem, hogy eláll
a lélegzete, hallja-e.
Pipi : Ugy látszik még egy defektem lesz.
(Tapogatfa magát.)
Zsófi: Különben is, itt jön a Marci, foglalkozzon inkább ő vele, úgyis eszi a penész maga
után. Engem pedig hanyagoljon el, nagysád.
(El a saját házába.)
Pipi : A penész eszi értem. Nem rossz !
Egy jó vasúti nem rossz 1
Maréi (hegyes bajuszú elegáns bakter, szinte
piperkőc, bikacsek a kezében, mellyel sokszor
saját lábát üti meg véletlenül).
Pipi (meglátja a belépő Marcit, vasutat utánoz) : S.., s... s... s...
Mnrcl (mintha fékezne, olyan hangot ad ki) :
Madám 1
Pipi : Tolasson előrébb szép salabakter.
Marci (közelebb jön) : Ne biztasson madám,
mert elgázolom I
Pipi: Volna szíve? Szép ember? Ugye
maga teherrel dolgozik?
Marci : Ugy volt, hogy személyre tesznek.
Pipil Rám céloz? kis csintalan?
Marci: A madám most főzőcskézik velem?
Pipi : Be »cm mutatkozott méla kondoktorom.
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Marci ; özv. Lekvár Marci. Máv nyugdíjas
fékező »
Pipi : Mitől özvegy a lekvár.
Marci: Hát kérem, az özvegységem szorosan összefüggésben van a nyugdíjaztatásommal.
Pipi: Hogy-hogy?
Marci : Tetszik tudni, meguntam én már
ezt a fékezést, szerettem volna váltóőr lenni.
Folyamodtam, erre kijött a bizottság, hogy
letegyem a különbözeti vizsgát. — Na, mondja
az elnök, mondja meg nekem jelölt, mit csinál
ön, ha jobbról jön a robogó gyorsvonat? Megállok a kis ház előtt, szalutálok és jobbra nézek.
— Jól van! — Na jelölt, mondja meg, mit
csinál ön, ha balról jön a robogó gyorsvonat?
— Kiállók a kis ház elé szalutálok és balra
nézek. — Jól van, mondja ő ! — Na jelölt:
most jobbról is, balról egy és ugyanazon időben, ugyanazon a sínpáron jön egy robogó
gyorsvonat.
Mondom 1 Beszaladok a kis
házba és bekiáltok, anyjuk, gyere ki a keserves mindenségedet, mert amióta a világon
vagy, ilyen garambolt még nem láttál. —- Erre
aztán nyugdíjaztak, nemsokára özvegy is
lettem, azóta csak magamnak fékezek, így
ni a levegőben. (Mutatja.)
Pipi : Csak most ne fékezze magát.
Marci: Hát mit csináljak?
Pipi : Tolasson előre fess vasutas káplár.
Mare! (pedri a bajuszát, tetszeleg) : Tetszik
tudni, Madám.
Pipi : Hallja ne bábázzon 1
Marci : A nagynénémtől, a csikágói gomblyukgyárosnétől legomboltam egy-két dollárt...
Pipi: Pszt... megállj! Minél tovább nézem magát, annál szebbnek bontakozik ki
előttem. Mától kezdve belügyminiszteri engedély nélkül maga Adolár Tesz.
Marci : Találó : A — dollár Adolár.
Pipi : Na csak folytassa, azt is mondhatja,
hogy madám — jól áll magának.
Marci : Extra ! — Hát gondoltam, mit
cselekedjek, kis pénzecskémmel, vegyem meg
a Mávot.. Rossz üzlet.
Pipi : Isten őrizz 1 Azt a sok sínt smirglizgetni, hogy fényes legyen, nem, ilyet nem
veszünk.
(Kata már az utolsó mondatnál kívül énekel.)
Marci i Most menjen madám, mert ez a
Kata engem össze tör, és egy szilánkom szügvön találja kegyedet.
"Pipi : Jó nő ez a Kata. Tegnap is homokot
szórt a grízestés2támra. Jó nő ez.
Kata (énekelve jön a kastélyból a szín elejére).
Pipi : Estére várom a kastély mögött.
Marcit Majd fütyülök, az lesz a jelszó I
Pipi : Jó Î Azt a kik gomblyuk dollárt megbeszélj tik.
Kata (tenyeres-talpas szakácsnő) : Pipiké
nem gondolja, hogy kevés itt a levegő hármunknak?
Pipis Ne túlozzon! (Marcihoz.) Hát eljösz
kis lekvárom, édes dzsemem.
Kata : Mi az, hogy dzsem?
Pipi: Dodzsem! (Sarkon fordul, el.)
K a t a : Azt tudja, ha én egyet hujjántok,
megállnak az országban az összes vonatok.
Marci : Tőlem állhatnak — nem utazok.
Kata : De utazik — erre a bestiára.
Marci : Te is Utazol, a nagyétkű kiskicsi
Pestára. De nagy darab ember a gusztusom.
Kata : Mert szereti a főztömet, szemlátomást hízik tőle.
Marci : Hízik ez még a papucsszegtől is.
Kata: A jövőmre is kell gondolnom, ha
maga rám sem néz.
Marci : Olyan multad van, hogy nem jutok
el a j övödhöz.
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Kata : össze se melegedtünk. Gondoltam,
majd télen a kemence mellett.
Marci: Nem vagyok én dunsztos, hogy eltegyenek szalicillal a fejemen.
Kata: Henceg, mert háza, földje, tehene
van.
Marci : Kettő.
Kata (riszál) : Lehetne három is.
Marci » De csak a jászol előtt, kicsi a legelő.
Kata: Vigyázzon Marci, tág a melle, szűk
a mellénye. Egyszer jó kedvembe talál, megrázom magát, mint az eperfát.
Marcii Eper kell ahhoz, nem minden eper
potyorász. Epre válogatja.
Kata: Pesti kisasszony kell magának, f r á j lány? Viszket az a pár dollár a mellényzsebében.
Marci : Fogd be azt a közismert ajkadat,
szépen kérlek...
Kata: Jösz te még az én utcámba.
Marci : Dalolni dalolom, de a tájára se nézek.
Kata: Már pedig én azt mondom:
Jössz te még az én utcámba
Pénteken, szombaton, vasárnap
Érted még a szív se fájna
Nem való vagy édes babámnak
Marci t Nyáron nagy a por, télen nagy a sár.
Bolond, aki télen-nyáron ti felétek j ár.
Kata t Jösz te még az én utcámba
Pénteken, szombaton, vasárnap
— Virág nincsen, amit egyszer, le ne
tépne valaki, sej de valaki
Marci: De jól mondtad, én se vagyok
Százesztendős maradi, sej de maradi
Jobb, ha feléd se nézek
Még mielőtt letéplek.
Kata: Van egy nótám
Amit a szemébe mondok
egy ilyen mitugrász
Próza: girhes, görhös, nyeszlett, feslett
se tesz, se vesz, se vót, se lesz
bamba csiszlik csibész vacak.
Ének: Hetyke legénynek
Jösz te még az én utcámba
Pénteken, szombaton, vasárnap
Érted még a szív sem fájna
Kata » Nem való vagy édes babámnak.
Marci : Nyáron nagy a por, télen nagy a sár,
Bolond, akt télen-nyáron tifelétek jár.
Katac Jösz te még az én utcámba
Pénteken, szombaton, vasárnap
Marci: Jobb, ha feléd se nézek,
Még mielőtt letéplek
Van egy nótám, amit a szemébe
mondok egy ilyen aranyos
Próza: cukros, szőke, kék szemű (Hangtalanul tovább mond ezt-azt.)
Kata (hüledezik) : Mit nekem ilyet, nó de
Ének: Hetyke leánynak
Együtt: Jösz te még az én utcámba
Pénteken, szombaton, vasárnap.
Teca (málé paraszt cselédlány, beszalad).
Lányok (beszaladnak) : Repülők l (Felnéznek. Kívül repülőgép mótorberregés.)
Teca: Repülők. Repülők. Itt szálltak le
a kisréten. Gyertek nézzük meg. Én megnézem, ha menten elbocsájtanak is. (Mind
elrohannak.)
Anikó (átöltözve kifut a házból): Repülők.
Erre. gyakorlatoznak ! (Felnéz.)
Galambosné (előkelő, de hideg, tekintélyes
asszony, látszik rajta, hogy bárókisasszony volt,
megjelenik a kastélyból) : Anikó l
Anikó t Tessék mama !
Galambosné : Egy repülőgép berreg a levegőben és te már rohansz a világba. Micsoda
dolog ez? Csak nem a Kada fiút lesed? Még
csak ez kellene. Nem így képzeltem el a jövőd.

Tisztelem, becSUlôlll tíZl ü läliniui, ut Lgj
ilyen mezaliánsznak még a gondolatától is
irtózom. Egy parasztnak a fia...
Anikó: Kisgazda...
Galambosné: Az mindegy, elvegye az én
lányomat, soha — érted, soha I
Zsófi (belép).
Galambosné : Jónapot Kadáné asszonyság !
(Tehetett szivélyeséggel.) Éppen azért jöttem,
hogy meghívjam estére Önöket hozzánk. Néhány úri család van meghíva, természetesen
maguk sem hiányozhatnak. Elvégre a kisgazdapárt ma egy olyan jelentős tényező
az országban, hogy ez a meghívás magától
értetődik... A viszontlátásra! Amint látja,
roppant örülök ! Jónapot ! Gyere kislányom !
(El a kastélyba.) '
Anikó (megcirógatja Zsófi arcát) : Ugye
eltetszik jönni. Kezét csókolom, Zsófi mama.
(Elszalad Galambosné után.)
Teca (jön, kezében egy kefe, Kada régi katonadolmányát keféli a ház előtt).
Zsófi : Aranyos egy asszony. Személyesen jött
Ijedtembe elfelejtettem megköszönni a szívességét. (Meglátja Tecát.) Mivel lopod megint a
napot.
Teca : Gazdauram azt parancsolta, hogy
minden hónapban ki kell kefélni a kék dolmányát.
Zsófi: Mi lesz már megint, népünnepély?
Add csak ide azt a kék dolmányt, majd én ellátom a baját (Elveszi, meglöki a lányt az majd
beesik a házba, utána 6 is el.)
Bandi (24 éves repülőtiszt, légügyi ellenőr, 6
repülőtiszttel, mind talpig fehérben, élőzenére bejönnek ; Bandi elől megáll, többi vé-alakban fejlődik fel.)
I.
Bizonytalan a lét,
Ha lábunk homokra lép,
Mert régen biztos a szellők szárnyán
Fent a holdas ég
A gép madár ha zúg
A légcsavar ha búg,
Indulás rajta fel
Felhők közt remek az út.
Pajtás a földön adj kezet,
Mert hívnak az égen a fellegek,
Látok egy fénylő csillagot
És lent egy kis angyalra gondolok.
Pajtás a földön adj kezet
Induláshoz a gép készen áll,
Amíg a gép fenn száll
Virágos ablaknál
Egy pilótára, valaki vár.
II.
A gép ha visszatér,
Az enyhe keleti szél
Az arcunk legyezi lenn a földön.
S ez mindennel felér,
Vagy tán egy hercig nő
Egy édes csókkal jő
Rajta hát pergő tűz
Egy csókért szeressen ő.

v

Pajtás a földön stb.
(Utána valamennyien éneklik a refrént, végén)
gzalutálva srégen felállnak Kadáék házával szemben. Ének után. Kada, Zsófi belépnek, megállnak.)
Sereghy: Szeretett Kada uram, kedves házigazdánk. Megjöttünk, meghoztuk a fiát, épcsontokkal !
Bandi (odafut Zsófihoz majd Kadához) : Édes
anyám ! (ölelés.) Édesapám !
Kada (Bandit ölelgetve): Meggyüttél úgy-e?
Zsófi (boldogan) : Látja, mért kérdi?

mmmmmmmmmmmmmmmmmfm

nem elég'. (El a házba.)
Bandi: Édesanyám éhesek a fiúk és benzinszagúak.
ZsÓti: Piri, Teca.
Teca (berohan) : Tessen parancsulni.
Zsófi: Mosdóvizeket!
Teca (elrohan) : Én meg szaladok a konyhára,
olyan rántott csirkét kaptok tejfeles uborkasalátával, hogy megnyaljátok egymás ujjait.
(El a házba.)
Bandi : Fiúk, vigyázz ! Jobbra át, cél a menázsi. Indulj !
Mind: Pajtás a földön adj stb....
(Elmasiroznak.)
Ferke (jön a báróval) : Tessék csak gyttnni
erre van a járás. (Karján egy kosár.)
Báró : Köszönöm atyámbátyám, köszönöm !
Ferke : Amott van a községháza az a pirosfedelű.
Báró : Köszönöm, ingem, bingem, paszomántkám. Szabad... (Elveszi tőle a zsebkendőjét
és pucoljá magát vele.) Mondja örezsem, ki szállítja ezt a rengeteg port ide?
Ferke : A szél!
Báró : Mondja meg neki ütyköm, bütyköm,
hogy aszfaltot fújjon ide... az ember alig győzi
lerázni... így ni... (Zsebkendőt kirázza, gavallérosan összehajtja és beteszi Ferke szivarzsebébe.)

Ne kínozza haját!
Szappantartalmu shampoonok
"megfogják" a hajat, azonkívül a
szappan a hajon csúnya szürke
ierakodást hagy hátra. Ezért mossa
haját a lug és szappanmentes
modern N E O - S H A M P O O N - a l .
Neo-Shampoon
"folyékony"
is kapható, P. —.90 és P. 2.40
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Mindenütt k a p h a t ó ! Mihály Ottó, Podmanichy n. 45

Most még csak azt mondja meg irkám birkám,
merre van Itt a vigadó?
Ferke : Az nincs, mer mi csak búcsúkor szoktunk vigadni. Jól összeverjük egymást, kit a
csendőr visz el, kit a jó Isten, oszt egy évre
kimulattuk magunkat.
Báró : Ezentúl máskép fogunk mulatni. Behozom magukhoz a kultúrát, a magasabbrendű
szórakozást. Megtanítom magukat táncolni.
Einz, zwei, drei... (Tánclépéseket csinál.) Holnap jelentkezzék a vigadóban. Várjon. Mi van
abban a kosárban?
Ferke : Kóbász !
Báró : Tíz centi kolbászért felveszem a haladók közzé. (Kivesz a kosárból egy darab kolbászt
elkezdi enni.) Pálinkás jó reggelt! Isten megáldja!
Ferke (bambán néz és elmegy).
Pipi (bejön) : A réten szálltak le a repülők
ebből baj lesz ! (Meglátja Bárót.) Nem ez nem
igaz. Te vagy az Mirkó, megőrültél? Csak nem
utánam jöttél?
Báró : Na nézd csak a Pipi. Két év után itt
kell e kies vidéken találkoznom veled? Aratni
jöttél édes?
Pipi (idegesen körülnéz) : Rövid leszek és
velős. Mióta megszöktem tőled, itt vagyok
8t\{(âZSàlVât

Báró t Hát már falun is van lokál?
Pipi t Ne említsd a lokált, ahol tönkre tettél,
ahol elvetted a pénzemet.
Báró : A nevemből éltél.
Pipi : Báró, báró... egy vén hülyével adoptáltattad magad. Már örültem, hogy meglógtam
tőled. Mit akarsz tőlem? Egy vasam nincs...
társalkodónő lettem, — mert dumám az van,
de pénzem nincs.
Báró : Rettentően tévedsz. Szorgos, munkásember lettem. Tudod, miket csinálok én most
falun?
Pipi : Te? Csak link dolgokat csinálhatsz !
Báró s Nagyon tévedsz. Kultúrmlssziót teljesítek. Közelebb hozom a várost a faluhoz. Tánckurzusokat csinálok.
Pipi : Te jó kis mennydörgés és villám, ilyenkor hol csatangolsz? És pont ezt a helyet szemelted ki?
Bárót Véletlen az egész. Megállt a vonat
Katalinfalva 1 perc. Kiszálltam a poggyászaimmal. Ha lesz üzlet jó, ha nem vissza az egész.
Galambosné (már előbb belépett, idegesen) :
Kisasszony ez nem járja, én tűkön állok a vendégek miatt és maga itt künn udvaroltat magának.
Pipi t Bocsánatot kérek, méltóságos asszonyom, de a báró urat kellett útbaigazítanom).
(Meglöki a bártó.) Ha el árulsz, lelőlek !
Galambosné (rém nyájasan) : Ah ! — báró
úr? Csak nem mi hozzánk? Ejnye, ejnye, gondolhattam volna!
Báró (a helyzet magaslatán) : Báró, sodorodó
újfalusl Potyarek Mirkó !
Galambosné : Végtelenül örvendek kedves,
báró úr. A barátnőm báró Schoberné, már
hetekkel ezelőtt írta, hogy az unokaöccsét elküldi hozzám.
Báró t Ki írta kérem?
Galambosné t Báró Schoberné !
Báró t Ahá ! Mindig Jó levélíró volt. (Pipihez.) Ki az?
Galambosné t Ez Schoberné ! Ráismerek,
be sem jelenti érkezését... na de éppen a legjobban jött.
Báró (Pipihez) : Na látod !
Galambosné: Azonnal intézkedem, hogy a
poggyászát behozzák az állomásról.
Baró: Erős embereket tessék küldeni, mert

még három ilyen nagy poggyászom van. (Matatja a padon levő tci-pici kézitáskáját.)
Galambosné : Na, de ilyet, csak így gyalogosan. Inkognitóban. Értem ! Először megnézte
a ház környékét.
Báró: Persze, persze. A környék az első.
Galambosné: És maga itt tereferével úntatja
a báró urat.
Pipi : Tereferéről szó sem volt.
Báró : Nem kérem, a Teri feléről szó sem volt.
Ugy-e Pipi?
Galambosné: Pipi? Ki az a Pipi?
Báró : A csibéket hívtam, — pipipipipipi...
Galambosné: Aranyos! Majd meglátja, a
lányom hogy fog örülni magának.
Anikó (belép).
Galambosné: Éppen itt jön... örülj kis lányom.
Anikó (nem érti) : Kérem... én örülök...
Galambosné : Na látja, még nem is ismeri és
már is örül.
Bárót Tényleg, kész csodagyerek.
Galambosné: Báró izé...
Báró (átmegy jobbra Anikóhoz) : Sodorodó
új falusi báró Potyarek Mirkó !
Galambosné : A lányom.
Anikó: örvendek!
Galambosné : Jobban örvendj !
Báró: Tessék csak hagyni» elég ez nekem.
Már rég örültek nekem ennyire.
Galambosné : Anikó Párizsban nevelkedett,
van ezer holdja és Imádja az arisztokráciát.
Anikó : Párizsban azt tanultam, hogy ilyenkor illik kissé rendbe hozni magam. Engedelmet kérek, — jó napot. (El.)
Galambosné: Látja már rendbe is hozza
\t.
ró : Engem? Ezer holddal, azt elhiszem.
Galambosné : Ez egy aranyos lány. Csak kissé
makacs. Megyek is Utánam Kisasszony, kalauzolja a báró urat a vendégszobába és intézkedjen
a poggyászai iránt... A viszontlátásra báró úr!
Az uzsonnánál megbeszéljük a jövőt. Nem lesz
köztünk differencia. A viszontlátásra.
Báró : Passparton !
Galambosné: Ah! Parlé vu français?
Báró : Jes !
Galambosné: Oh! do you speak english?
Báró : Sajnos, olaszul nem értek.
Galambosné (nevet) : Remek ember. Hát csak
udvaroljon a lányomnak. Ki tudna önnek ellentállanl, — kedves — művelt — (Báró komikusan
hajlong előtte.) Dlstlngvált úriember ! (El a kastélyba.)
Báró : De mama !
Pipi: Vájjon, bírom-e innen a gyalogolást a
tébolydáig?
Báró (kezét összekulcsolva hálálkodik) : Schober néni köszönöm. Nem tudom ki vagy, de
szeretlek... Pipi mit szólsz, mibe csöppentem
bele?...
Pipi: A szerencsédbe te csirkefogó..., Ez
amilyen nagyravágyó, képes és hozzád erőlteti
a lányát.
Báró: Erőlteti? Talán nem is kell nagyon
erőltetni. Ilyen rokonság mellett. A Schober néni
és a többi. Ne félj, nem leszek hálátlan.
Pipi : Ismerem a háládat. Minden ékszeremtől
hálából fosztottál meg.
Báró : Visszakapod Pipikém.
Pipi : Annyi zálogcédulám van miattad,
hogyha éjjel a fejem alá raknám, állva aludhatnék.
Báró: Bezzeg mikor együtt voltunk, nemigen aludtál.
Pipi : Persze hogy nem — társalognom kellett
a palikkal.

Báró : Nagyon szerették a purpalédat.
Pipi : Ki van most helyettem?
Báró s Helyetted? Hát ha lenne, eljöttem
volna ide falura, tánctanodát nyitni? Nem tudok
én olyan nővel dolgozni, akit nem szeretek.
Szerelem nélkül vacak az élet...
Pipi : Ne főzz 1 Ne főzz ! — Menj innen !
Báró: Menjek?
Pipi : Menj !
Báró (pózban) : Menni vagy nem menni?
Ez itt a létkérdés?
Pipi : Ebből rettenetes dolog fog kisülni.
Égett szagot érzek.
Báró : Vagy ahogy Hamlet mondaná :
Valami bűzlik Dániában
Valami robbantó,
Nekem egy újabb mániám van
Az ami roppant jó f
Pipi:
Sohasem éltem zárda mellett
A csoda nem hat meg,
Nekem a férfi csókja kellett
Minden erre megy.
Báró :
Szerelem nélkül vacak az élet
Ennél a pontnál hazabeszélek,
Valakinél még én is megférek.
Együtt :
Hát próbáljuk meg:
Pipi:
Aki egy á-t mond mondjon egy b-ét is.
Erre a bére utazom én is
Fogadom azt, hogy nálam nem téved.
Együtt :
Mert nem tévedhet.
Báró:
Akinek nincsen másra gondja
Csak az a baj, hogy él.
Pipi:
A kicsi szívem meggyógyítja
Többet ér ez minden pénznél.
Együtt :
Szerelem nélkül vacak az élet,
Ennél a pontnál haza beszélek.
Valakinél még én is megférek.
Báró:
Nekem az évszak általában
Meghozott minden jót,
Tavasszal, ősszel, nyár utóban
De csoda jó a csók.
Pipi:
Hiszen a télen jégbe fagyva,
Tüzesen ég az ajk,
Hogyha a száját rám tapasztja
Májusig is tart
Szerelem nélkül stb....
(Utána tánc.)
(Bandi és Anikó bejönnek, beszédközben a padra
ülnek.)
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Bandi: Fent repültem ezer méteren, a hold
még fel sem jött, csak a csillagok ragyogtak.
Anikó : Szerettem volna ott lenni maga mellett.
Bandi : Ha nem is volt ott, mégis úgy éreztem ott ül mellettem és minél magasabbra szálltam, annál közelebb éreztem magát.
Anikó: De most itt vagyok maga mellett.
Itt ülünk megint a fa alatt, ahová bevéste a
szívünket.
Bandi (nézi a fát) : Az »örökre egymásé« már
kissé elmosódott 1
Anikó: Ma este vacsora után kilopódzurtk
és újra bevési.
Bandi : Félek a tavasztól, mely szépen összehozza, de alattomosan el is szakítja a szíveket
egymástól.
Bandi :
Tavasszal, amikor nyílnak a virágok,
Ilyenkor nincs, akit szívemből mádok.
Anikó :
Tavasszal, tele van a lelkem panasszal
Bandi :
Minden kis virágnak, madárnak
Szól ez a fájó dal.
Bandi :
Ne legyen tavasz, le legyen május,
Ne legyen szívembe nyár
Ha engem elhagysz.
Ha engem megcsalsz
Ha más a szívére zár,
Ne legyen virágos többé a rét,
S tépjék a szívemet kettőbe szét
Ne legyen tavasz, net legyen május
Ne legyen szívembe nyár.
Bandi :
Szeretnék valakit mégegyszer szeretni,
Szeretném a fájó szívemet temetni.
Anikó :
Oly nehéz így egyedül lenni szívemmel
De újra mi vár más csalódás
A szívnek fájni kell.
Anikó :
Ne legyen tavasz stb....
(Utána tánc, rögtön visszajönnek.)
Anikó: Okvetlen jöjjön el estére hozzánk,
Bandi. És a barátait is hozza magával. A viszontlátásra este...
Bandi (kezetcsókol) : A viszontlátásra !
Anikó (el a. kastélyba).
Bandi (áhítattál néz utána).
Kada (a házból jövet meglátja a fiát és Anikót).
Nézed, úgy-e fiam. Szép' leány, úrileány.
Bandi : Ugy látom, apámnak is tetszik.
Kada (nehezen kezd bele) : Nem akarok fiam
az életedbe beleszólni, de nem hozzád való,
gőgös, nagyravágyó família.
Bandi : Szeretem Anikót és ő is szeret engem
és elveszem feleségül.
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Kada: Elveszed!... Más világban élnek ezek,
édes fiam. Ugy fognak kezet az emberrel, mintha
drótkefe lenne a markukban.
Bandi s Téved édesapám. Majd meglátja,
hiszen estére eljön a kastélyba. Az a szégyen
nem érhet, hogy egyedül legyek ott.
Kada: Olyan nincs, hogy én szégyenbe hozzam a fiamat. Még ha a kastélytornya beszakad,
akkor sem. Sőt, mulatunk egyet annak örömére,
hogy ép csontokkal kerültél haza. (Jókedvűen.)
Ha legközelebb felrepülsz, mondd meg szent
Péternek, hogy rozsdás ne legyen a mennyország kulcsa, ha Kada András érkezik.
Bandi : Ne mondjon ilyet, édesapám.
Kada: Érkezik ám majd úgy 50 év múlva,
de akkor is cigánybandával, azt huzatjuk:
»nincsen párja...« (Táncolgat.)
Bandi: Ilyenkor ßzeretem legjobban az apámat.
Ferke (urasági hajdú, jön a kastélyból) : Jóestét
kívánok Kada uramnak, hoztam üzenetet a
méltóságos asszonytól.
Kada: Egy szót se szólj, Ferke. Tudunk mi
már mindent. Köszönjük, ott leszünk.
Ferke: De azt a parancsot kaptam, hogy
mondjam meg...
Kada (jókedvűen) : Ne sokat cécóz, megmondtad, elmehetsz, punktum.
Ferke (zavarban) : De nekem végig kell elmondanom.
Kada: Nekem te ne prédikálj. Elmegyünk,
támasszák alá a pincét, mert még táncolni is
fogunk, úgy-e fiam.
Bandi : Na siess, mondd már ki, amit akarsz.
Ferke t Csak azt, hogy szépen kéri a méltóságos asszony Kada uramat, nehogy mint más
ünnepségeken szokta, sárgapitykés katona ruhában, Kadáné pedig fejkendőbe jöjjön el, mert
ez sértené az úri társaságot. Megmondtam.
Jójcakát 1 (El.)
Kada : Na fiam, ezek aztán megadták a tiszteletet. Hát akkor úgy készüljünk, hogy urak
közzé megyünk.
Bandi (sötéten) : Ezt merték üzenni?
Zsófi (belép) : Este lesz, nem készülünk?
Kada : Dehogy is nem I Neked még külön
meghívót is küldött a méltósága.
Zsófi: Nekem-e?
Kada: Neked hát. Azt üzente, hogy a fejkendődet, nehogy itthon felejtsd. Gyere fiam
készüljünk ! (Elmennek Bandival a házba.)
Zsófi: Fejkendőmet. Nem szoktam én fejkendő nélkül elmenni sehová. Ezt nem értem.
(Töprengve el.)
(Kívtll balról jellegzetes fütiy. Jobbról ugyanaz
ismétlődik, ez ismétlődik kétszer.)
Marci (belép boldogan) : Jön az édes, jön. Pipiké !
Pista (lassú léptekkel jön, hatalmas figura, falusi postástáskával. Megáll).
Marci: Te fütyültél vissza, te csődtömeg?
Pista : És aztán? Először is az én nevem Kiskicsi István és nem csődtömeg.
Marci : Nem erről van szó.
Pista: Hanem?
Marci : A frocliról — a visszafütyülésről.
Pista: Arra fütyülök, akire akarok, jelenleg
terád. (Ráfúj Marcira, az majd elesik.)
Marci : Csak figyelmeztetlek, ne told folyton
Eszményi 8 2 é V arc elérésére alkalmas a Letonszappan, mellyel mosdani olyan érzés, mintha
finom krémmel mosdana. A keletkező krémhabból ujjaival lágyan masszírozza arcát, vagy két
percig, öblitse le először meleg, rögtön rá hidegvizééi. Utána olyan gyenge lesz arcbőre, mint a
rózsaszirom. Főraktár: Hunnia gyógyszertár Budapest, VII., Erzsébet-kőrút $6.
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oda azt a melák fejedet, ahol én udvarolok.
Hogyan Jössz te ahhoz, hogy amelvik hölgynél
én elkezdem, te mindig folytatni akarod. Én
gyúrtam a tésztát, hogy te zabálj?
Pista : Ha én jobban kellek, mit csináljak?
Marci : Ahol én most elkezdtem az úrinő,
oda ne merj szagolni, mert rád mék a vicinálissal.
Pista : Már pedig én a Patyolat Katát nem
hagyom.
Marci: A K a t á t ! (Mellbe vágja Pistái, még
egyszer, az csak állja, másodszori után visszavágja,
Marci megtántorodik, szólni akar, nem tud, reszeli
a torkát.) Hm... hm... A Katát, mért nem szólsz,
a Katát azt neked adom.
Kata (ezt már hallotta a kastély lépcsőjén, lejön):
Kit akar maga csak úgy osztogatni? Mi vagyok
én, kimérni való? Osztozni rajtam, mint egy
kupec? Hiszen ha egy rendes lélegzetet vétetek
a Pistámmal, maga egy hétig nem kap levegőt.
Hajoljon le Pesta ! (Pista lehajol, Kata megsimogatja az arcát.) így — arra a szép képére,
ha rá száll a légy, egy hétig mászkál, amíg bejárja.
Marci : Átszálló kell hozzá, hogy körüljárjam.
Kata : Hozott valamit lelkem?
Pista : Szerelmes levelet.
K a t a : Nekem? Ki írta?
Pista (elővesz a táskából egy óriási leveletf) Én!
Mard : Külön vicinális hozta.
Kata (Marcihoz) : Látja ecsém, maga ilyet
nem t u d .
Marci : Ahogy én nagysádot imádom, az ebbe
is befér bőven- (Egy picurka levelet ad át.)
Kata : Mit állnak itt ilyen ellenségesen. Mit
sokalják egymást, ha nekem nem sok. Béküljenek össze egy vasúti, meg egy postás. Adja
ide azt a nagy mancsát, maga meg azt a picit.
(fiíarci húzódik.) Ne nyűgösködjön. Szeressük
egymást, három ilyen víg fickó.
Kata :
A falunkban van sok majális
Hej, sejdirididó!
Marci :
Csoda részeg ott a szamár is
Hej, sejdirididó !
Pista :
Zene nem szól már a határban
Hej, sejdirididó!
Együtt :
Hogyha nem bömböljük mi hárman
Hogy, sejdirididó !
Marci :
Csak egy liter kadarka kell
Hogy az ember ne törődjön semmivel,
Pista :
Igyon vizet, majd ráfizet
Hiszen ezt nem kell tanítani senkinek.
Kata :
Ugy szép az élet, ha semmi nem zavarja
S van meg a pincében száz hordó kadarka,
Csak egy liter kadarka kell, hogy az ember
Ne törődjön semmivel.
Kata :
A libámnak nincs lakkcipője
Hej, sejdirididó !
Marci :
A tehénnek nincs hasfűzője
Hej, sejdirididó!
Pista :
A verébnek nincs rézkolompja
Hej, sejdirididó!
Csak e dalnak van sok bolondja
Hej, sejdirididó !
Marci :
Csak egy liter kadarka kell stb
(Tánc, aztán el.)

Anikó (idegesen a kastélyból, Kadáék ajtajához
szalad, beszíl) : Bandi ! (Suttogva.) Bandi !
Zsófi (belép): Maga. laz, drÁgia virágom?
Anikó: Szóljon a Bandinak édes Zsófi
miatma, okvetlen .beszélnetm kell vele.
Kadáné (megcirógatja) : Kiküldőm I (Nevet.)
Jaj, de helyes kis menyem lesz nekem.
Anikó : Itt várom a padon.
Zsófi : Kiküldőm 1 (Hunyorgatva ei házba.)
Anikó (ábrándosan leül a padra): Bandiikiáim.
Báró (belép, meglátja Anikót, mellé ül a padra):
A halacska! (Magában.) Itt vagyok!
Anikó (kelletlenül) : örvendek !
Báró: Hogy KE a leány, hogy tud örülni. Ha
megengedi még mindig sodorodó újfalusl báró
Potyarek Mlrkó.
Anikó s Miért olyan fontos önnek, hogy anynyiszor bemutatkozzék és pont ezen a helyen.
Báró : Ezen a helyen? Nem ! Az előbb azon
a helyen mutatkoztam be, de... nem csinálok
ebből kabinet-kérdést... Nézze, Anikó... az én
életem olyan üres, mint a zseb... hm... hm...
hogy a zsebkendőmet néha telesírom bánatomban... És most jött maga... illetve én jöttem... maga már itt volt. És megismertem magiát, a föld legszebb v i n á g á t . . .
Anikó : De hiszen ön udvarol?
Báró (bután) : Tényleg ! Észre sem vettem.
Olyan spontán jött... de hlgyje el, nem lenne
rossz idea, ha maga meg én... úgy... összeboronálódnánk.
Anikó : De kérem hová gondol !
Báré : Az igazat megvallva, én nem is mertem
volna idáig gondolni, ae diszkréten elárulhatom,
hogy a kedves mamája direkt megkért... hogy...
Anikó (feláll) : Kérem ne folytassa 1
Báró : Kár ! Most olyan svungban voltam.
De ahogy parancsolja. Bár megbízásom van,
hogy estig udvaroljak, de ha ez önnek elég!...
kérem... a la bon-bon.
Bandi (belép).
Báró: Majd folytatjuk este, amikor már a
vőlegénye leszek és maga a menyasszonyom...
Braut... und Bräutigam... ara és arafi. Viszontlátásra ! (El.)
Bandi : Ki volt, ez az ember?
Anikó: Valami báró... Képzelje Bandi, ezt
a szem...
Bandi : Ezért hivatott ki, hogy tanuja legyek
az eljegyzésének.
Anikó : Bandi ! Hiszen én azért jöttem, hogy
bocsánatot kérjek, hogy az anyám ilyen tapintatlanul hívta meg magukat. Nagyon Kérem,
ne haragudjon rám. Ugy-e eljön hozzánk?
Bandi: Köszönöm a szíves invitálást, de azt
már igazán nem kívánhatja, hogy tanúskodjam
az eljegyzésén.
Anikó (nevet) : Eljegyzés I Csak nem hiszi
egy pillanatig is, hogy hozzámegyek ehhez a
jött-ment báróhoz?
Bandi : Nó, nó, ebbe a méltóságos mama is
bele fog szólni.
Anikó : Azt csak bízza rám !
Bandi : A kedves mama kitagadná, ha egy
ilyen parasztfiúhoz akarna hozzámenni.
Anikó : Ugyan hagyja már Bandi ezt a folytonos parasztozást. Igaz, a szülei egyszerű földmíves emberek. De jók. És ami még ennél is
több, a maga szülei...
Bandi $ Igen az én szüleim, de ha nem lennének olyanok, mintamilyennek maga látja őket,
akkor sem kellett volna ezt a fejkendős és sárgapitykés dolmányra célzó meghívást küldeni.
Anikó : Az anyámtól ne vegye ezt rossznéven, hiszen ő számomra a legjobb és legelőkelőbb

életet akarja biztosítani. Van egy tervem, —
maga belép hozzánk a repülőtiszti egyenruhájában és én bemutatom a társaságnak Kada
András főhadnagy urat mint Galambos Anikó
vőlegényét. Mindenki megpukkad, talán a mama
elájul, de én ezzel sem törődöm. (Megöleli.)
Várom ! (Kedveskedve.) Eljön úgy-e, főhadnagy
úr!
* Bandi : Ott leszek ! (Szünet.) Meglátom, csakugyan olyan büszke lesz-e rám?
Anikó: Majd meglátja! (Indul elmenni.)

3; kép
(Szín elsötétül. Változás. Háttér a kastély parkja
hátul a kastély kivilágított ablakai látszanak, el6'
kertipad. Pipi, Marci ülnek a padon.
Pipi : Nincs ezen mit siránkozni, maga is
csalódott, én is. Én akár jubilálhatok.
Maréi : Nullák vagyunk !
Pipi: Nullák a fenét. Tetszett magának a
Kata vaiaha is.
Marci: Bevallom, nekem a Kata valaha tetszett.
Pipi: Hallom képenhajintotta magát. Ez
magának tetszett?
Marci: Tetszett! Mert úgy hajintottam
vissza, hogy két hétig azt hitte, rezesbanda szól
a fülibe.
Pipi (kissé elhúzódik) : Nem tudtam, hogy
maga zenész is?
Marci: Sokféle tehetségem van.
Pipi: Ezt r. tehetségét kamatoztatni fogjuk.
Eladja a házát, nyugdíja Is van, előguberálja
a dollárokat és nyitunk Budán egy lokált a
művelt középosztálynak. Én főzöm a Palikat,
maga meg a pontynélküli szálkát. Szeret maga
főzni?
Marci: Hogyne... magát 1
Pipi: Na de azonkívül?
Marci: Tésztafélét. Tudja gyerekkoromban
mindig a konyhában lebzseltem, mikor a mama
kiszedte a tésztát (Mutatja.) s így rázta, különösen a nudlit szeretem.
Pipi (egyszerűen) : Én is szeretem a nudlit.
M«rci (mutatja ahogy a krumplis nudlit sodorintják) : Ezt a tésztát, amit így csinálnak
(Aprítja.) aztán prézli jön, rá. Angyali tészta
ez kérem...
Pipi: Tudja, hogy fog menni?
Marci : Nem ! "
. .
Pipi : Na látja ! Nézzen csak egy kicsit végig
rajtam... (Feláll.) maga belém fog őrülni.
Marci: Nekem már úgyis minden mindegy.
Pipi » Na látja ! És én mégis magával fogok
társulni — nekem például az van, ami magának pont hiányzik, (ölébe ül.)
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Marci ! Mi az?
Pipi : Az eszem. Ezt összeteszem a maga pénzével. (Marci Pipi térdét simogatja.) Na ezt majd
aztán... na és tudja ebből mi lesz?
Marci : Tudom, duett.
Pipi; Még ennél is több, sláger.
Marci :
Nincs ember, kinek nincsen gondja ,búja,
Elmúlik és kezdődik minden újra.
Pipi:
Kérdezz meg egy becsüst,
Az élet nem ezüst —
Inkább csak cigarettafüst.
(Mindketten rágyújtanak cigarettára, melyet nádszipkából szívnak.)
Pipi:
Nádból van a szipkám
S néha-néha ritkán
Elszívom a cigarettám.
Marci :
Füstfelhőben látom
Hégi boldogságom
Szippantok hát a szipkámon.
Pipi:
Kár volt szézezerszer ezt megírni,
Hogy nem kell a szerelmet mellre szívni.
(Sötét: Nyilt változás. Szín: Hall Galambosék
kastélyában. Középen nagy nyílás, a hallban jobbról, balról ajtó.)
4.
kép
(Galambosné, Ferke bent állnak, mire világos lesz.)
Galambosné : Hát utoljára figyelmeztetem,
a kesztyű le ne kerüljön arról a piszkos kezéről,
amíg körülhordja az italokat.
Ferke: Instálom, kihullik majd minden a
kezemből. Nem tudok én strimpflis kézzel dolgozni.
Méltósága: Ne papoljon annyit, menjen a
dolgára. (Ferke el.)
Báró (jön) : Kezeit csókolom, méltóságos
asszonyom. Én már a postán is voltam. Telefon,
sürgöny, mi egymás...
Galambosné : Bizonyára fontos ügyek.
Báró: Igen. Különböző tranzakciók.
Galambosné : Ugyan hagyja azokat a csúnya
üzleteket. Jöjjön ide közénk falura... És ha
Anikó keze a magáé lesz...
Báró: Oh, el sem merem hinni, hiszen még
nem is ismer engem.
Galambosné (mosolyog) : Ön nem idegen.
Barátnőm, Schober bárónő ajánlotta és ez
nekem teljesen elég. ö n joggal remélhet, mert
a lányom vakon engedelmeskedik nekem. Hogyha nem megy szép szóval, kényszeríteni fogom.
Ferke (jön középen) : Gyünnek a vendégek,
méltóságos asszonyom ! Annyian vannak mint
a sáska. Már itt is vannak.
Kenessey (együtt be) : Csókolom kezeit t
Ágota : Méltóságos asszonyom t
Galambosné: Isten hozta! (Ágotához.) Szervusz Ágotám ! (Kiszól balra.) Anikó ! Itt vannak a vendégek 1
Anikó (balról jön) : Itt vagyok, mama.
(Két kislányhoz.) Szervusztok, jaj, de örülök,
hogy eljöttetek. Gratulálok a lovagjaitokhoz!
I. lány : Oh, régi ismerősök. Félóra előtt voltak nálunk Staats viziten.
Anikó (leül velük a baloldali garnitúrára).
Galambosné : Engedd meg, édes Ágotám,
hogy bemutassam neked báró Potyarek Mirkót.
Báró (bemutatkozik) : Sodorodó új falusi báró
Potyarek Mirkó ! (Kézcsók.)
Ágota : Milyen kedves ember.
Galambosné: Elragadó. (Súgja.) Ő a vőlegény !
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I. lány (Anikóhoz) : És hogy néz ki a vőlegényed?
Anikó : Magas, karcsú, ilyen dereka van.
Galambosné (Ágotához) : isteni táncos, szellemes, vicces.
I: lány (meglátja Mirkót) : Ez a vőlegényed?
Anikó : Isten ments ! Nem mondom, a mama
szeretné, de ebből semmi sem lesz. Az én vőlegényem?... majd meglátjátok. Belép ide
rögtön : egy aranyos, egyszerű, jóságos asszony,
egy morcos karakán ember és közöttük a fiúk
az én vőlegényem a legszebb pilótafőhadnagy.
Kenessey: Miért kellett ezeket meghívni?
(Már asztalnál ülnek Galambosné és Ágotával.)
Galambosné : Muszáj volt ! Elvégre az öreg
a gazdakör elnöke, de főleg és elsősorban az ő
jelenlétükben akarom, a báró és Anikó eljegyzését megtartani.
Aybta : Előkelőbb tanukat nem találtál?
Galambosné (bizalmasan) : Sajnos, Anikó,
úgy látom, túlságosan komolyan veszi ezt a
gyerekkori szerelmet evvel a Kada fiúval.
Unerhört ! Képes volna beleházasodni ebbe a
parasztifamiliába.
Ágota : Hát ez hallatlan 1
Kenessey: Csak ne izgassa magát, méltóságos asszony. De miért váratnak ezek magukra?
Galambosné : Mert most vedlenek úrrá ! Alig
várom, hogy lássam az Öreg parasztot frakkban.
(Nevetnek.)
Ferke (jelent) : Kada tekintetes úrék 1
(Bandi elöl jön, sötét paraszt-ünneplőben, utána
Zsófi ünneplő selyemben, majd Kada bakaruhában, középen megállnak.)
Bandi : Jó estét 1
Anikó (meglepve) : Bandi ! Mi jutott eszébe?
Bandi : Meghívtak bennünket, hát eljöttünk.
(Éllel.) Feltételezem az úri társaságról, hogy
nem a fejkendőt és nem a rajtunk levő ruhát
hívta meg a méltóságos asszony az eljegyzésre,
hanem azokat, akik benne vannak. Igaz-e,
báró úr?
Báró (zavart) : Izé, nem, a ruhát nem hívtuk
meg !
Anikó (közelebb lép Bandihoz) : Bandi ! Miért
tette ezt velem?
Bandi: Mit várt tőlem? Hogy kellett volna
beállítanom az eljegyzésre?
Anikó : Az én eljegyzésemre?
Galambosné: Éppen most akartam bejelenteni... a báró úr és a leányom jegyesek...
Báró (Anikóhoz lép) : Gratulálok t
Anikó (elhatározással) : Igen... tudom, szeret,
imád, meghal értem, el jegyzett, — a magáé
vagyok I
Báró (belekarol) : Ebbe maradunk 1
Kada : Mindig mondtam, fiam, falu bikájával, sunyi kutyájával, meg effajta úrral, nem
jó ingerkedni.
Zsóíi (csititólag) : Legyék már csendben.
(Bandihoz.) Menjünk innen, édes fiam.
Bandi : Igaza van édesanyám. Nincs itt már
keresnivalónk. Bocsássanak meg, hogy betolakodott ebbe a finom úri házba egy egyszerű
fejkendős asszony és én a fia...
Kada: Meg én az apja, a sárgapitykés közlegény...
Zsóíi : Gyere, édes fiam 1
Kada: Jó mulatást. (Mindhárman el.)
Báró (mikor már elmentek) : Most jut eszembe,
nekem provokálnom kellett volna... (Utánuk
rohan.) Szerencséjük, hogy elmentek, mázlisták!
Galambosné (mintha mi sem történt volna) :
Hölgyeim és uraim, vonuljunk át az ebédlőbe.
Minden csoda három napig tart. Báró úr, fogja
karon a menyasszonyát.
Báró : Szabad kérnem.

Anikó (teljesen összeomolva) : Hagyjon kérem.
Báró: Kellemetlen... (Galambosadhoz.) Hogy
is van az az aperszü. Nézd meg a lányát, fogd
karon a mamáját. (El Galambosnéval.)

Anikó Qsszeförne) : Megbánod ezt, Kada
Bandi... (Énekbe bele vág.) Ne legyen virágos
többé a rét stb. (A végéti sírásba tör.)
(Függöny.)

MÁSODIK FELVONÁS
1.
kép
(Szín : egy montekarlól hotelszoba, mely mögött
a tengerbe nyúló kaszinó látszik. A szoba maga
nem nagy. Történik egy évvel később, mint az első
felvonás utolsó képe. Amikor a függöny felmegy
üres a szín. Jobboldalt kopogás, Anikó befön pongyolában, érdekes megváltozott arc, mint, aki színpadon szerepelt. Egy sokat szenvedett öntudatos
nő benyomását kelti. Kopogás.)
Anikó : Szabad l
Colett (csinos francia szobalány jobbról bejön
levéllel) : A postája, Madam.
Anikó : Köszönöm I A férjemet nem látta?
Colett : Biztosan a kaszinóban van.
Anikó : A kaszinóban?
Colett: Csodálkozik Madam? Hiszen Montecarlóban vagyunk.
Anikó (idegesen) : Persze ! (Colett indul.) Várjon csak Colett. Kérem, vegyen fel erre a gyöngysorra 20 ezer frank kölcsönt és telefonáljon a
francia repülőtársaságnak, hogy valakit azonnal
küldjenek hozzám, egy gépet akarok bérelni
Colett (nézi az ékszert) : Gyönyörű l Azonnal
intézkedem, Madam l (El.)
Anikó (feltépi a levelet) : Katalinfalva ! Még
a levél is mezei virágillatú ! (Olvas.) A kastélyt
elárverezték. (Szünet.) Ha meg akar pihenni,
bár mi is nagyon küszködünk, — boldogan
látom nálunk Budán. Van egy rosszulmenő
lokálunk a Vadvirág-utcában... De azért csak
tessék jönni, szívesen látja régi rendőre : Pipi.
(Már alig tudja olvasni, keze lehanyatlik, szája
széle vonaglik.)
Báró (jön szmókingban, látszik rajta az éjszakázás, spicces) : Kezét csókolom, Anikó l
Anikó: Már megint kártyázott?
Báró: Ugyan, hogy gondolhat ilyet? Hát
nem megesküdtem, hogy nem veszek többet
kártvát a kezembe?
Anikó : Szóval ruletezett?
Báró: Bár csak szóval ruletteztem volna.
De az volt a bai, hogy frankkal ruletteztem...
és a legnagyobb baj az, hogy az utolsó frankkal.
Anikó: Most már bajosan folytathatja ezt
az életet... A hozományom elkártyázta, a kastély is elúszott...
Báró: Elúszott? Mennyi idő alatt?...
Anikó : Nagyon jól tudja. Egy év alatt.
Báró : Gyenge idő. Nem mentem rekordra.
Anikó: Elfogyott a pénz... jött a lokál...
maga miatt, mint harmadrendű dizőz szerepeltem.
Báró : Azt ne mondja, hogy harmadrendű —
elsőrendű . . . csak a lokál volt harmadrendű...
Sikere voltl...
Anikó: Most könyöradományt kínálnak fel.
Báró (örvend): J a j . . . hol... mennyit?
Anikó : Tessék l Itt van, olvassa és csodálkozzék. (Odaadja a levelet.)
Báró (hangtalanul átfut a levelen).
Colett (jön izgatottan) : Bocsánat, Madam,
erre az ékszerre nem tudtam pénzt szerezni:
ez a gyöngysor hamis.
Anikó : Hamis? Lehetetlen?
Báró : Lehetséges l
Anikó (báróhoz) : Ez a gyöngysor hamis?
Báró (megnézi banbán) : Kis hamis.
Colett : Rettentő kellemetlen helyzetbe hozott
báró úr l (EL)

Báró: Bocsánat! (Utána szól.) Tehetek én
arról, hogy rájöttek.
Anikó (székbe roskad, sír) : Ezt tette velem.
Báró (háta mögé áll) : Ne sírjon. Anikó l Ne
sírj'on !
Anikó : Az utolsó ékszerem ! Tönkretett, gazember !
Báró: Gazember... (Elgondolkozik.) lehet...
Nézze, Anikó (komolyan.) én a parketten nevelkedtem, a parkett sikos, könnyen elcsúszik
rajta az ember. Aki csak azt látta, hogy hogyan
költik el a pénzt, az nem tanulhatta meg azt.,
hogy hogyan vigyázzon a pénzre. Haragszik
rám?
Anikó : Magára? Nem ! Csak magamra haragszom.
Báró: Magára? (Kedélyesen.) Lenne egy indítványom. Ha már nekem megbocsájtott, bocsásson meg magának is ! (EK)
(Kívül kopogás.)
Anikó : Szabad !
Bandi (belép, megáll az ajtóban) : Bocsánat
Madam, telefonáltak, hogy egy hölgy repülőgépet akar bérelni.
Anikó (hátra réz, nagy meglepetés) : Bandi l !
Nahát ! Maga a francia repülőtársaságnál van.
Ez aztán a meglepetés. Gratulálok.
Bandi (zavarban) : Le kellett vetnem a régi
egyenruhát és szerencsésen elhelyezkedtem itt
a francia légiforgalminál. Maga pedig boldog
asszony... művésznő lett... Láttam Milanóban
a színlapot... Anikó a közkedvelt magyar dizőz...
Anikó: Igen... sikereim voltak... Elúszhat a
vagyon, valami foglalkozás is kell. A munka
nem szégyen...
Bandi: Madam, én nem akarom tovább zavarni... engem a vállalatom küldött ide, parancsoljon !
Anikó : Ugy volt, hogy egy kis repülőkirándulásra megyek — de meggondoltam magam.
(Gyöngysorral babrál.)
Bandi : Ahogy parancsolja, Madam !
Anikó : Isten önnel ! (Bandi elindul, utána
szól.) Bandi!
Bandi (megáll az ajtóban) : Bandi.... Milyen
rég nem mondta senki ezt a szót.,. Köszönöm,
Anikó ! Ne haragudjon, talán utoljára szólítom
fgyi
Anikó : Nem haragszom l Én még akkor sem
haragudtam, mikor láttam, hogy a szüleitől elköszönt, egy pillanatra felnézett az én ablakomra, mire utána néztem, már csak a mótor
berregését hallottam...
Bandi : Azóta sokszor álltam ott, a régi ablak
alatt, sokszor néztem fel rá és azt kérdeztem
magamtól...
Ülő életmódja következtében sok ember
szenved székrekedésben Használja az enyhe
hatású Leo-labdacsokat. Minden
d f \ gyógyszertárban
beszerezhető.

Sbexy-lalxlact)
(Leopills)

m

Bandi :
Nem is tudom minek élek
Minek ez a szív,
Kiért sajog, kiért dobog rég?
Valahol egy zsalugáter
Búcsúszóra hív,
S megkönnyez a holdas ég...
Mint egy koldus, úgy állok az ablakod
Bám köszönt a cimborám
(alatt,
sápadt néma hold.
tudja csak egyedül
Hogy senkim sem maradt,
Boldogságom mint a mese, hol volt, hol
Könnyes szemmel bámulom (nem volt.
A régi ablakot,
Nem nézett ki senki...
H á t én tovább ballagok.
Mint egy koldus úgy állok, az ablakod
Elköszönt a hold
(alatt,
És nékem senkim sem maradt.
Anibó :
Valamikor ez az ablak
Volt a reménység,
Nem virul már ott a rózsaszál
Amióta hűtlen kezek
Onnan letépték
Szívem csak bolyongva jár.
Mint egy koldus úgy stb.
(Ének után zene tovább szól.)
Bandi s Anikói Könyörgöm jöjjön velem,
annyi mindenről szeretnék magával beszélni.
Anikó : Mi mondani valója léhet egy férjes
asszony számára. Nekem férjem van.
Bandi : Nem érdekel 1 Egy óra múlva
várom a Bue Montmartren, ott van egy kis
kávéház, a Café Madagascar — ugye eljön?
(Egymás mellett.)
Anikó: A Café Madagascar, — jó — elmegyek 1
Bandi (kezetcsókol) : Köszönöm ! Várom.
Au revoir I (Elsiet.)
Anikó (ablakhoz szalad, utána néz, lassan
az asztalhoz megy) : Café Madagascar. Nem
— nem lehet ! (Telefónkagylót felveszi.) Hallói
Portás 1 Kérem állítsák össze a számlám —
és váltson egy harmadosztályú jegyet. —
Budapestre (egész halkan) igen — Budapestre.
(Bevág énekbe.) Könnyes szemmel bámulom
a stb.... (A végén sírásba tör ki.)
(Sötét változás)
2.
kép
(Lemegy egy háttér, melyen egy repülőtér és egy
gép látható. Bandi a gép előtt áll.)
Mint egy koldus, úgy állok stb....
(Könnyes szemmel stb. ennél a szövegnél zene
cigányosan játssza tovább a melódiát, Bandi rá
akar gyújtani egy cigarettára, de a zenére felfigyel, elgondolkozik, majd bele vág az énekbe,
a zene oda ér, hogy :)
Mint egy koldus úgy állok az ablakod
alatt.
Elköszönt a hold és nékem senkim sem
maradt. (El.)
(Zene mégegyszer lejátssza a refrént.)
3.
kép
(Szín : Egy ősrégi budai nyárlkocsma udvara,
átalakítva olyan nyári mulató félévé. Balra
ház, söntés, konyha. Jobbra lugasok, lámpakarok, díszkivilágítás. Kerti asztalok, sör, bor,
pezsgő, reklámok.)
Marci (ingufjra vetkőzve, rengeteg tányér egy
veidlitigben és mosogat : (Komikusan dúdolja,)
Mint egy koldus . . . stb.
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Szedlacsek (a rémes háziúr, sváb dialektus,
most jön be) : Guntag Herr Légvár 1
Marci (kezetcsókol) : J a j de örülök 1 A hideg
jáz 1
Szedlacsek : Mi?
Marcit A hideg ráz ettől a hideg víztől.
(Spriccel Szedlacsek arcába.) Ugy örülök kedves házibácsi 1
Szedlacsek: Ezzel maga nem szédít, hogy
örül. Figyelmeztetem századszor és utoljára
magát, ha nekem elsejére nem fizeti kl a házbért, úgy összegöngyölítek magát, mint egy
göngyölt heringet, még a hagymát sem sajnálok magából.
Marci : Nem látja milyen rosszul megy?
Szedlacsek: Csinálnak egy lokál és adnak
neki egy ilyen blőd címet »Ponty krematórium«.
Marci : Szanatórium !
' Szedlacsek: Az mindegy, előbb jön a szanatórium, aztán a krematórlum. Ki eszik
beteg pontyokat. Ki megy mulatni egy szanatóriumba, én hülye lennék, ha bemennék.
Marci: Szeretnék magában lélek lenni!
Szedlacsek : Miért?
Marci : Hálni járnék magába...
(Ének,
törli a tányérokat.) Édesanyám csak az a kérésem stb....
Szedlacsek: Majd én mászkálok a maga
cifferblattján. Arra figyelmeztetek, engem
hiába főzőcskéi a maga partnernője, én elsején
kérem a házbért, mert úgy kirakom magát,
mint egy kirakatot. (El.)
Marci (ezalatt a beszéd alatt folyton énekelt
az utolsó mondatnál utána dob egy tányért,
a törlőt ledobja az asztalra) : Hej máv ! hej máv 1
Ugye hiányzok én ott a fékeknél 1 (Fékez.)
Pipi (jön) : Mi az Marci? Még nincs elmosogatva?
Marci : Ez a nő olyan mint a malária, este
mindig visszatér. Hol voltál?
Pipi: Adóban voltam. Nagyon kedvesek
voltak, mindent megtettek nekem és mégis
elmarasztaltak. Mert egy ilyen gyámoltalan
palival kellett nekem lokált nyitni.
Marci: A cupringer küld egy új szakácsnét
azt telefonálta, hogy remekül főz, de pocsék
szája van.
Pipi: Majd meglátom, mert ha nem, kidobom magát a szakácsnőjével együtt. Jól
bevásároltam én magával.
Marci: Én meg magával. De tavaly ott
a kastély mögött még a hideg rázta magát
a nagy szerelemtől.
Pipi: Báz engem most is, de nem magáért.
Mard : Én pedig a maga betege vagyok.
Pipit Én meg a magáé.
Pipi:
Éjjel gyötör a láz
Nappal kitör a frász,
Lábam lefelé rogy
Arcom picire fogy.
Marci :
Májam tutira fáj
Folyton remeg a száj,
Bennem hörög a lég
Tudom, hogy itt a vég.
Pipi:
Tikkadt bennem a nyelv
S minden ami csak szerv,
Gyomrom lötyög és tág
A szemfog sohasem rág.
Marci :
Fogjunk valamihez
Mert a szerelem ez,
Jót ez sohasem hoz
Menjünk egy doktorhoz.

Együtt :
Édes, drága doktor úr
Jaj, itt bent valami szúr,
Édes, drága doktor úr
A szívem táján elpattant egy húr.
Édes, drága doktor úr
Jaj, ez most valami új,
Édes, drága doktor úr
Ha meggyógyít, az öné leszek, Juj !
(Utána tánc.)
Kata (az utcáról jön. jó szélesen ki tillörve) :
»Pontyszanatórium«. Csuda muris elnevezés.
Na majd meglátjuk miféle piszok helyre küldött az a cupringer.
Csapos (be a konyhából, felveszi a veidlinget,
amibe Marci mosogatott) : Kit tetszik keresni?
Kata : Csak többet szeretnék keresni, —
érti — mert a bérem az jár, ecsém. Maga a
gazda? Mert ahhoz nagyon pöszmöge.
Marci (kint) : Lajos mars a pult mögé.
Csapos s Itt az ú j szakácsnő, — tessék —
szája az van, látom.
M a r d : Te jószagú élet, a Kata. (Lerogy
székbe.)
Kata : Marci t De jó helyre küldtek. Tiéd
ez a zabatórium?
Marci : Ah 1 — mások is vannak. Ez egy
K F T
Kata: Mi az?
Marci: Körmön-font társaság. — Mondd,
nem lehet téged oda visszaküldeni, ahonnan...
Kata: Nem, mert én itt főzni akarok. Itt
vagy meghízik mindenki, vagy meggebed.
Pipi (kezében elszámolási könyv) ; Maga
főzött el két nap alatt 10 kiló sót? (Ezt Marcinak mondja.) Mióta járnak ide kecskék?
Kata : Talán menyecskék? J a j de jó helyre
kerültem.
Pipi (meglátja) : Kata ! Amilyen szerencsénk van, őt küldte a cupringer.
Maréi : Kata, beszéljünk okosan. Miért
.nem mégy Londonba export szakácsnénak?
Kata (rázza magát, maid Pipi is, Marci is) :
Juj, de ideges vagyok 1
Marci : Nézd, kapsz négy tantuszt, felülsz
a 44-re, elmégy a végállomásig, szép Helenkáic.
Kata : Dehogy ülök fel nektek. Én itt maradok, én itt rendet csinálok. (Kiszól.) Kiskicsi Pista, jöhet kend a holmival.
Pista (be, hozza Kató batyuiát).
Marci : Kifúj ez még bennünket is, mint
két tojást.
Kata t Ha a Pesta elkezd enni, még a gyomorbajos is töltöttkáposztát rendel hagymás
rostélyossal körítve. Mutassa kend az eccájgját.
Pista (egy óriási villát vesz elő a kabátja belsejéből) : Ezzel fogyasztom a spárgát.
Pipi: Hajókötél való a maga gyomrába.
(Ájuldozik.)
Látta ezt a villát. (Marcihoz.)
Marci: Trogloditák, a barlanglakók eccájgja.
Pista (elővesz egy óriást bugylibicskát).
Pipi i Ez a pali szénaevésre is be van rendezve.
Kata : De mi arra nem vagyunk berendezve,
hogy itt félnapig eszméket cserélgessünk.
(Járkál.) Dologra fel! Hol a szobám? Pista
— a pult mögé 1 Majd én megmutatom l
Marci: Ki kíváncsi rá?
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Kata : Ennek a Pestának összkomfortot
kérek, mert ez úriember — ennek cselédszobája volt. (El a házba.)
Pista (felveszi a butyrot, utána megy) : Kata
ne vágj fel, mert ha visszájárul meglegyintelek, kiesel a formádból. (El.)
Pipi (felkapta az asztalról azt a rongyot, amivel Marci előzőleg az edényt törülgette, megsodorja, azzal tlti-kergeti Marcit) : Mondja, maga
a volt ideálját rendelte ide? Az én nyakamra,
hogy kisemmizzen az üzletből?
Maréi (sir) : Ne üssön, ne üssön, nem szégyenli magát, egy férfit verni.
Pipi (folyton üti) : És a tehetségem az kutya.
Mikor ezzel a rózsabimbó ajkammal elkezdtem a vendégekkel dumálni.
Marci : Az volt a baj, hogy a rózsabimbó
túlságosan kinyílott. Ne üssön, így bánni
egy férfivel. (Bőgve el a házba.)
Pipi (szintén sir, könyökére támaszkodva
leül az asztalhoz) ; Hogy miért is van nekem
ilyen áldott jó szívem? (Sir.) Még senkitől
sem kérdeztem még, hogy jól áll-e nekem a
zokogás. Egye fene, csúnya leszek.
(Str.)
Anikó (könnyű tavaszi kabátban, kalap, kis
neszeszer, utcáról jön) : Ez kérem a Vadvirágutca 33?
Pipi (hátra sem néz, műzokoaás) : Ez !
Anikó : Akkor azt hiszem jó helyen járok !
Pipi : Ez a piszok cupringer még egy szakácsnőt küld. (Hátra sem néz.) Szépen mondom
fiam, menjen a fenébe.
Anikó : Köszönöm ! Már megyek is. Csak
az a baj, hogy sajnos nem vagyok szakácsnő.
Pipi : Hát akkor is menjen a... (Hátrafordul.)
Anikó ! (Nagy ölelkezés.) Bocsásson meg 1
Anikó : Ugyan mit — sőt köszönöm a levelét. Elfogadom a meghívását, mert sajnos
tönkrementem.
Pipi: Akkor jól tette, hogy hozzám jött.
Anikó: Miért, magának olyan jól megy?
Pipi: A dehogy, én most fogok tönkremenni.
Anikó: De nem veszem a vendégszeretetét
ingyen igénybe. Fellépek. Énekelni fogok.
Pipi : Maga fel szokott lépni?
Anikó (kabátját leteszi) : Ojjé, felléptem én
már a legelőkelőbb helytől a legutolsóig...
Pipi: Remek! Maga fogja fellendíteni ezt
a beteg lokált.
Kata (jön a házból, három bakasapka van
a kezében) : Micsoda szakácsnő szolgált itt.
Csak három bakasapkát találtam a sifonérba 1
Pipi: Ne bakasapkákkal törődjön, ide nézzen, ki van itt?
Kata : Anikó kisasszony !
Anikó : Drága Kata ! De már nem kisasszony.
Kata: Igaz, biza, hiszen férjhez ment.
Pipi: Mit áll itt azokkal a bakasapkákkal,
dobja őket ki.
Anikó: Nem, ne dobja ki. (Egyet elvesz.)
Kék bakasapka, hol van már alóla a sárgapitvkés közlegény.
Pipi: Közlegény? Tiszt úr való az ilyen
finom dámához.
Kata: Én már csak a bakánál maradok,
mert :

mm**,
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fúlta :
Hajnaltájt a laktanyában
Ébresztő szól, •
Hajrá, előre hadsereg,
Anikó :
Tízperc múlva vigyázban áll
Minden század.
Mind oly fess, mind oly stramm, gyerek.
Pipi:
Amerre ők, büszkén masíroznak
Leányfejtől kivirágzik minden ablak,
Kata :
Csillagtalan parolinján nem csillog a fény
Lányok, ez közlegény.
Kata :
Az én babám nem kapitány
S nem őrmester úr,
Hanern csak közlegény.

Anibó :
Az én babám, pár év után
Lígyis megszabadul,
H á t mért ne várjam én.*
Pipi :
Az én babámnak semmi rangja nincs.
Mégis ő nékem a legdrágább kincs, no
mert hát
Együtt :

Az én babám nem kapitány
Se nem őrmester úr,
Hanem csak közlegény.
Kata :
Búcsúzáskor minden lánynak
Könny van a szemén,
Ezt t e t t e a közlegény.
Az én babám nein kapitány stb. (Utána
eltáncolnak.)
Marci (portásnak öltözve jön, még mindig
szipog, törli a könnyeit). Egy férfit ütni, nem
sors az én sorsom. Most portásnak öltöztet
fel, hogy a borravalót is megfelezzem vele.
»Divatkutyák«, luxusebek, ÁGYNEMŰRE
(Egész a rivaldáig jön, elől a portálnak dőlve sír.)
patkányfogók, haszonebek
FEHÉRNEMŰRE
Verni egy férfit. (Közönségre néz.) Nincs ezen
megrendelése
(választoémit nevetni, úgyis tudom csak a hölgyek nelyeg). párosítása: KözARANYF.OYPT
vetnek. (Sir.)
ponti Állatorvosi Rendelő,
Jókai-utca 42. Teleleíon: f * v ï l f A szüesszalón.
Báró (jön, kopottan, babákkal a kezében,
1-245-96.
W A i n U Városház-u. 6.
megáll, látja az üres lokált) : Szép kis üzlet
Tel.:
1-895-24.
Szőrmeez a nagy forgalom. J ó estét I
és
Dr. l a i h a p y l K á r o l y bund&k. Átalakítás. Javítás.
Marci : Na mi az kérem? Tessék elhagyni
Á l l a t o r v o s i RindiK é«
varrástanítás :
a helyiséget, i t t nem szabad árulni.
Kozmetikai m K e m w
* Ernőd Tamásnó
Báró: Mér... bocsánat... Tessék megkérIntézete
• női ruhaszalón,
dezni a vendégeket, kinek van kifogása elleSzent István-körút 13.
Fürdetés,
1
nem.
Tel.: 1-195-18
Marci : I t t rendelni kell, kérem !
trlmmelés
molyrágott,
Báró : Tudja mit, ha elmúlt a rumli, hozzon
égett, szakadt
Rendelés
ISfera
ruhák,
abroszok,
szövettel
beegy
sört.
i'uJí2,
H L á á l . vont bútorok, művészi láthaMarci : Korsót.
tatlan beszövése. Szakszerű
Báró: Pikolót !
V., Légrády Károlv-u. 37 kötöttáru javítás, szemfelszeTelefon : 499-353
Marci: Feketét?
dés. Utolérhetetlen ruhafény1
Báró: Sárgát.!
telenltés. „ D R E S S I N G ,
Vili., Baross-utca 41. üzlet
Marci : Csészében?
Báró : Pohárban !
és mérgramofon, rádió fl i n n •i készen
Marci : Forrót?
ték után jól
Báró : Hideget !
vásárolhat
legjobb, legolcsóbb
Marci:
Habbal?
Gyöngyi
cipőáruházábaai,
részletre Is.
IX., Üllől-út SO.
Báró : Sok habbal !
Marci : J a , miért nem beszél magyarul,
egy forró csészét feketébe hidegen, eh, nem
viola, cselló „Ancs&nál" Akácfa-u. 61., jól van. — Mondja azt., kérek egy pikoló sört.
Siet?
részletre is Király-utcánál, gyorsan, olTÓTH hangversenyhegedű- csón, jól. Kötöttáruk alakíBáró: Sietek 1
tása, javítása.
készítőjmesternél IV., Kossuth
Marci: Akkor innen adom, a pincéből.
Lajos-u. 8 JÓ2sef főherceg
varrni alaposan
(Elővesz a kabátzsebből egy poharat, a nadrág
udvari szállítója
tanulhat rövid Idö
egy üveg sört és tölt.)
Gramofonok és lemezek alatt : P a l l é r szalónban, hátsózsebből
Báró (iszik,' köpköd) : Mi ez, raguleves?
használtak közismert legFerenc-körút 2 4 s z á m
(Otthagyja a sört.) Mondja csak, csecse portás,
olcsóbb szaküzlete: Közmiért sírt, amikor én ide beléptem.
ponti Gépraktár. RákóMarci: Ah, uram, ne juttassa eszembe,
czl-út 80. udvarban. Táncnem sors az én sorsom. Vernek (sir), ütnek,
és müvészlemezek 80 filFestés
—
Alakítás.
mind a két nőm ü t . (Sir.) És nem tudok
lértől. Lemezcsere.
Pollák, Alsó Erdősor 12
megszabadulni tőlük. (Báró ölébe ül ezalatt.
(Divatcsarnoknál)
Gyűjt bélyeget? Kérje díjAz hintáitatja a lábán.) Ne... kilót yog a sör.
mentes
árjegyzékemet.
(Megcsókolja
homlokát.)
Lichtmann Imre bélyegBaró : Nem kel! azért búsúlni. Nézze kékereskedése, IV.. Apponyi-tér 6. szám. Vétel,
rem, ezen könnyű segíteni, ha az embernek
cser«, eladás.
Választékét nője van és nem tud tőlük megszabadulni,
kot küldök.
szerez magának egy harmadikat.
Lépjen
engedélyes vegyészmérnöki
frigyre !
vállalat. VI., Jókai-tér 9. Tel.:
1-130-95. Művészi falradiroMarci (feláll, középre megy) : Menjen — maga,
zás. Szakszerű lakástakarítás.
engem trigámiába akar csábítani. És kinek
kellenék én, egy megvert férfi.
Braun László kárpitos és
Báró : Ennél" mi sem könnyebb. Nézze,
diszítö müipari vállalat
én
most ezzel is foglalkozom. ("Elővesz három
Budapest,
V.,
Sziget-u.
28.
kozmetikában T- 115-133. Olcsón vállal minfényképet, mutatja.) Na, hogy tetszenek. Szé
pek mi?
Petőfi 5,-u.lO Pórlsl-u. 3 den e szakmába vágó munkát
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Marci : Ez már Igen 1 Na és e hölgyek
valamelyikének legyek frigyese, Marciból Frlgyes?
Ilárő i Persze 1
Marci (nézi) : Kik ők'?
Bárót Ez itt a húgám, ez a néném, ez meg
itt a mamáiuk.
Mard (nézi a képeket, egyre rá mutat) H á t
ez itt, számításba sem jöhet 1
Bárót Miért?
Marci : Nem, ennek van valami szét
hibája, egy merész pattanás van a vállán,
mi felnyúlik egész a nyakáig. De ez itt, ez
igen.
Báró (kissé gondolkozik) : Egy kis b a j van,
— elfelejtettem, ezt nem lehet, ez már asszony
— de i t t van a mamája, ez még lány.
Marci (végignézi a bárót, undorral vegyes
léptekkel elmegy).
Pipi (jön, meglátja Mirkót) : Na mi van, báró
úr?
Bárót Már nem vagyok báró. Kitagadott
a fogadott apám.
Pipi (nevei) : Oh, te szegény. Árva lettél?
Bárót
Még annál is rosszabb. Lelenc 1
Pipi t Na, fól nézel ki ! Mondd, miből élsz
most egyáltalán?
Bárót A babáimból.
Pipi: Erről rád ismerek. Mindig a babáidból éltél.
Báró i Sajnos mind nagyon hű hozzám, egy
sem akar elhagyni.
Pipi : Hogy jutott eszedbe ezzel foglalkozni?
Bárót Nézd, ennek darabja egy pengő,
gondoltam, ha naponta csak ezer darabot
adok el, már szerényen meg lehet élni.
Pipi ! És mennyit adsz el?
Báró i Keveset. Lekéstem vele. Pesten
már mindenkinek van babája.
Pipi ! Na, te is jól nézel ki, de én is 1 Ahogy
látod ezt a lokált, egyetlen egy stam vendegünk v a n , a végrehajtó 1
Báró t Egy vendég és minden asztal foglalt.
Pipi i Bizony, máskép néztek kl a lokálok,
ahol mi táncoltunk.
B á r ó : Az ám. Kerestük a sok dohányt.
Pipit Amit te mindig elvettél tőlem.
Báró i Te meg ütöttél, vertél.- Istenem,
de szép volt...
Pipi t Te Mirkó 1 Akarod ezt a bűbáj életet
folytatni?
Báró t Benne lennél?
Pipi t Benne 1
Báró : Te drága 1 (ölelt.) Erre iszunk egyet.
Pipit De nem itt, egy másik lokálban, ahol
zajlik az élet.
Bárói Gyerünk 1 (Megállnak.) Várjál csak,
ehhez némi tőke kellene.
Pipi t Régi lemez. Nekem egy vasam sincs.
Bárót Kit lehetne megvágni. — Karnagy
úr, nem segítene ki pár pengővel?
Pipi i Te őrült, az imént kért tőlem kölcsön.
Báró s Ez a ml formánk.
Érdekes, amikor szerelmes vagyok
Sajnos azt meg kell vallani,
Épp akkor mindenütt csúszók egy nagyot
Mert nem tudok pénzt felhajtani.
S könyörgöm
Adjál kölcsön ötven pengőt holnapig
Megkeressük azt a kislányt hol lakik,

«le» il/«
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Pipi:
Odahúzza szívemet a fáidalom
Hol felőlem álmodik a boldogságom,
Bárd:
Ablakodhoz cigánybandát rendelek
Akik csendben megríkatnak engemet,
Együtt :
Megkeressük azt a kislányt, hol lakik
Hát adjál kölcsön ötven pengőt holnapig.
(Közzenére Pipi a háttal álló Báron nagybőgőzik, aztán kulisszához állítja.)
Pipi:
Markomban a dohány, akár a Duna
Elfolyik néhány perc alatt
Kár ide, belátom, bármennyi duma.
A refrén az mindig megmarad
Hát kérlek
Adjál kölcsön ötven pengőt holnapig
stb. ( Utána tánc.)
(Zene játsza az ötvenpengős számot, vendégek
szállingóznak be, leülnek az asztalokhoz.)
Bandi (jön szmóklngban, asztalhoz ül egy barátjával).
Pipi: Parancsolnak az urak?
(Meglátja
Bandit.) Jé, pilóta bácsi, civilben?
Bandi: Pipiké, maga mit csinál itt?
Pipi : Ma még társtulaj vagyok, holnap
tulajdonképpen semmi. Tönkrementünk.
Bandi: Ne mondja, hisz remekül megy.
Pipi: Ez mind falazó vendég. Festett víz
van a poharukban... Tetszik tudni, vevő
van a bajzlira.
.
Bandi: Szóval azért jöttek olyan egyszerre
mind.
'
Pipi j Siettek. Különben nem kapnak vacsorát.
Bandi : Mit?
Pipi: Szálkát 1
Kata : Mozgás, mozgás. Nem lesz itt semmi
se rendelve. Ilyen jóllakott népet még nem
láttam? (Középen marad állva.)
Marci (mellé áll) : Nincs ezeknek egy vasuk
se. Még te adhatsz nekik kölcsön.
Bandi : De hisz azelőtt az ember előtt a sör
valódi. ^
Pipi: O a háziúr. Neki muszáj adni, tartozunk neki egy negyed évi lakbérrel, de ő is
csak hamzlit kap.
Szedlacsek t A Dunában úszik egy hal . . .
(énekelve).
Kata : Marci, Pipi 1 Ju hé 1 (Egy ugrás egyszerte.)
*
Pipi: Irtó jó a hangulati
Szedlacsek: Mi lesz a műsorral? Halljuk
a műsort I
Bandi : Műsor is van?
Pipi: Csuda jó műsor. (Katához.) Ujjé,
ez mindjárt esik le a székről.
Marci : Hölgyeim és uraim, következik
Madame X.
(Zene »Ne legyen tavasz*-t játssza, Anikó megjelenik, meghajlik, taps.)
Bandi (felugrik) : Anikó 1
Anikó (egész elől, halkan beszélnek) : Bandi
kérem, ne csináljon botrányt.
Bandi : Hogy jön maga ide?
Anikó : Könyörgöm, szám után mindent
Bandi: Ide züllesztette a férje?
Anikó: Otthagytam a férjemet. Nem akarok semmiről, senkiről tudni. Egy ideig még
élni akarok, aztán...
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Szedlacsek :
Hangosabban 1 (Egy
másik
székre akar ülni, amit Marci kihúz alóla és 6
a földre esik.)
Maréi: Most kapja a pofonokat.
Bandi (Anikóhoz) : Azonnal velem Jön.
Anikó (megragadja kezét) : Asszony vagyok t
Bandi : Szeretem.
Anikó : Züllött vagyok !
Bandi (mint egu ittas) : Imádom ! Elviszem
haza, a mezei virágok közé, ott fog élni boldogan.
Anikó : Maga csak repüljön egyedül a felhők fölé !
Bandi : Otthagytam az állásomat maga
miatt. Könyörgöm jöjjön velem, adja vissza
a nyugodt életemet.
Anikó: Hát jó — visszaadom.
Bandi (kezetcsókol) : Köszönöm I
Szedlacsek: Elég volt a prózából, halljuk
az éneket.
Pipi : Remek ! Ez azt hiszi, hogy ez is a
számhoz tartozik, ez a barom...
Anikó (középre áll, meghajol,
tapsolnak).
Búcsú egy felejthetetlen régi kedves
helytől...
(Sötét. Nyilt változás. Háttér a budai

színkör.)

<4.
kép
Anikó:
ríúnyja be mindenki a szemét"
S daloljuk, de szép is volt a mult, de szép.
Könnyezzünk mint egy elsős diák,
Búcsúznak Budán a vén melódiák.
Isten veled, te régi deszkafal
Mely oly sok szép emléket eltakar,
Húnyja be mindenki a szemét
S daloljuk, de szép volt, Istenem de szép.
Ez volt az első, ez a legelső
ez a legelső randevú,
Víg vagyok s mégis szomorú
Ez a legelső randevú. (El.)
Bandi (feláll az asztaltól).
Ballag már a vén diák, tovább...
Isten veletek cimborák, tovább. (El.)
Pipi, Báró (jönnek).
Debrecenbe kéne menni,
Pulykakast kéne venni
Vigyázz kocsis lukas a kas,
Kiugrik a pulyka kakas. (El.)
Marci, Kata (jönnek) :
Kairó, Kairó, szép Seherezád stb. (El.)
Anikó:
Hol van az a nyár, hol a régi stb.
Bándi :
Pardon, pardon Senyora stb. (Anikóval
el.)
Kata, Szedlacsek : •
Túl a nagy krivánon,
Zólyomi határon stb. (El.)
Marci :
Zsuzsanna most a vízbe belelép
Ajaj, aj, de csoda szép stb. (Et.)
Báró, Pipi:
Kis kacsa fürdik a
római parti strandon stb. (El.)
Anikó:
Künn a dorozsmai határban stb. (El.)
Kata,A Marel
:
Holbabám
a lánybudakeszi,
oda teszi stb. (El.)

Anikó :
Piros rózsa, fehér szegfű, tulipán,
Ti tudjátok, kit szeretek igazán.
Bandi :
Merci bien, köszönöm azt, hogy
mégegyszer fellángolt az én szívem.
Anikó :
Húnyja be mindenki a szemét
S daloljuk, de szép is volt a mult, de szépl

Bandi :
Könnyezzünk mint egy elsős diák
Búcsúznak Budán a vén melódiák.
Pipi, Báró, Kata, Szedlacsek, Marci :
Isten veled te régi deszka fal
Mely oly sok szép emléket eltakar
Húnyja be mindenki a szemét
S daloljuk, de szép volt Istenem, de szép!
(Függöny)

HARMADIK FKLVONAS
(Szín : ugyanaz, mint az I. felv. 2. képe. Háttérben a verandás kastély és oldalt Kadáék háza.)
Anikó: Zsófi mama, most már búcsúznom
kell, mert a délutáni vonattal elmegyek.
Zsófi : Hová aranyom?
Anikó: Még magam se tudom. Sehol nem
vár rám senki, de innen mégis mennem kell,
mert minden olyan idegen.
Zsófi : Nem szabad így beszélni. Hogy
mondhat ilyet, hogy idegen? Hisz itt vagyunk
mink, meg Bandi is. — Meghát a kastély,
ahol született.
Anikó : Az már nem a miénk. A báró úrnak sikerült elherdálni. Nem élhetek itt hónapokon át a maguk vendégszeretetén. Meg
Bandival is tarthatatlan már a helyzet.
Zsóíi : Hogv-hogy?
Anikó : Még mindig halálosan szeretem
őt, de mégsem tudom elképzelni, hogy Bandi
felesége egy kikopott dizőz legyen.
Zsófi : Én ugyan nem tudom mi az a kikopott dizőzség, a belterjes gazdálkodáshoz,
vagy az állattenyésztéshez tartozik, de nem is
fontos. Az a fő, hogyha két ember szereti
egymást, eszenélkül rohanjanak egymás karjába, a jegyző meg a pap segítségével. Voltra
nem ad a helybeli fűszeres sem, csak a vanra.
Anikó: Meg aztán itt van Kada bácsi ősi
gyűlölete ellenünk. Hisz úgy tudja mondani
azt, hogy »a méltóságosék«, hogy szinte földrengést érzek.
Zsófi : Ugyan hagyja ! Belül csupa szív
az öreg paraszt. Csak büszke, hogy ő a vitézi
tíz holdfát, a maga kezivel, meg azzal a büigy
Kada (kívül, rettenetesen káromkodik).
Anikó: J a j , Zsófi mama, jön a földrengés!
Én menekülök. (El.)
Kada (káromkodva be — mafd barátságos
hangon) : Mit beszéltél Anikóval?
Zsóíi : Csak beszélgettem. Asszonyi dolgokat nem köt az ember a férfiak orrára. Azt
akarom, hogy Bandi a mienk legyen, hogy
itthon maradjon, nem való hozzá egy uraskodó dáma.
Kada (felfortyan) : A fene az áprilisi természetedet... Te akartad mindég, hogy dáma
legyen a menyed...
Marci (besiet, lihegve , civil kalap és kabátban) :
Jónapot kívánok, jaj, hogy lótok-futok, a
nyelvem szinte madzagon húzom magam után,

de nem mulasztom el megköszönni, hogy
visszaprotezsáltak a Máv-hoz. Most is ebben
az ügyben loholok.
Zsóíi : Ha már tönkre ment abban a csukaszanatóriumban...
Marci : Ne is tessék említeni. Olyan rosszul
főztek ott... nem tudtam enni... elment az
étvágyam. Mióta megbuktam a ponty nélküli
szálkával, azóta állandóan éhes vagyok.
Kada: Én mindig mondtam, hogy nagy
marha vagy. Felviszlek a legközelebbi tenyészállatvásárra.
Marci : Bikának?
Kada : Nyavalyát 1 ökörnek 1
Maréi: Inkább tessék szólni a Máv-nál
az érdekemben.
Kada : Már megtettem.
Marci: Köszönöm szépen. Loholok tovább,
ha egy mozgó vonatot látuK, a nyavalya tördel, futok utána és a levegőben fékezek. (Mutatja.) (Messziről vonatfütty.) Hallják ! A négyórás
vegyes. (Rohanni akar fékezve kifelé.)
Kada: Ne rohanj Marci! Nem leszel te
már többé fékező, elintéztem, hogy kineveznek állomási elöljárónak helben.
Marci (szabadkozik) : Na nem... Kada uram
csakugyan.
Kada : Ha én mondom, elhiheted.
Mard : Ne marháskodjon már Kada uram I
Jaj, hogy köszönjem meg? Köszönöm szépen.
(Gyorsan megcsókolja Zsófit és elrohan.)
Kada : Agyára ment szegénynek a halászlé !
Bandi (jön, csizma, bricsesz, gazdászkalap,
lovaglóostor) : Járassátok azt a kancát. Törődjetek a jószággal, mert végig szánkázok
a hátatokon! Azt a betyár kínkeserves nemióját a sok büdös heréjének. Betörlek én
benneteket jobban, mint az apám. (Belép.)
Zsófi: Hallja? (megböki Kadát, kedvesen.)
A maga fia.
Kada : Kezd már magyarul beszélni... sárgapitykés tájszólással.
Bandi (előre jött) : Kezüket csókolom, de
szépen együtt vannak. Jól esik ezt látnom,
ha máshol nem, hát idehaza.
Zsóíi: Te is megtehetnéd — de nem fenn
a levegőben.
Kada: Láttál te már galambot karonfogva
repülni a párjával?
Zsófit Minek emlegetni azt a röpülést.
Bandit Jó a galambnak, mert repülhet...
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Megyek én is vissza... Nagyon vágyom már
a felhők közé.
Zsófii Itt hagynál bennünket?
Kada: Ezt a földet, amit két kezemmel
túrtam össze neked?... Maradj itthon, édes
fiam.
Bandi t Asszony nélkül?
Zsófii Csak a föld megmaradjon. Asszony
akad.
Kada t De a magad fajtájából válassz, ne
valami kényes úri dámát.
Zsófi: Hanem szép, házias magyar menyecskét.
Bandit Miért, Anikó talán nem magyar?
Kada : Magyarnak magyar, csak olyan —
franciás.
Teca fbe a házból, megrémülve) : Tessék
bejönni, egy ekkora nagy pók mászik a fiatal
úr ágyán. Azt hittem, rögtön belehalok,
amikor megláttam.
Zsófi (besiet) : Eredj már, te félnederes 1
Kada (visszanéz Bandira) : Szerencséd lesz,
Bandi. A pók az szerencsét hoz. (El a házba.)
Teca (bután szipogva) : Az úgy volt, ahogy
a paplant simogattam, mert simogattam...
Bandi : Na és?...
Teca (szerelmesen) : Valakire gondoltam.
(El a házba.)
Anikó (nyári ruhában, hátul be) : Jónapot,
Bandi. Künn lovagolt a határban?
Bandi: A dolgom végeztem.
Anikó: Én a postán voltam. Folyton szerződtetést ajánlatokkal üldöznek.
Válaszolnom kellett.
Bandi: Mit válaszolt? Elmegy, úgy-e?
Anikó : Elmegyek. Egyet azonban kérdezek magától, Bandi, szeret maga engem?
Bandi: Szabad ezt kérdezni, mikor se éjjelem, se nappalom?
Anikó: így legalább azzal a boldog tudattal megyek el, hogy van valaki, aki szeret.
Bandi: Ha maga is szeretne, nem így beszélne, hanem itt élne boldogan velem.
Anikó : Egy éjszakázáshoz szokott nő, nem
való ide. Magának máskép kell az életét berendezni. Na, Isten vele.
Bandi t Isten vele !
Anikó : Viszontlátásra !
Bandi : Viszontlátásra I
Anikó: Talán még találkozunk az életben.
(EL)
Bandi (utána néz) : A viszontlátásra 1
Marci (belohol) : Nem értem utói a vegyest,
de ötkor jön a régi gyorsteherem.
Bandit Mit érdekel engem, a maga terhe,
elég teher nyomja az én vállamat. (El a házba.)
Morel (leül a padra) : Meglátszik rajta,
hogy terhes gondolatai vannak.., Isten ments,
hogy a teher a vállára menjen. Juj, a szemem
majd kiesik az éhségtől.
Kata (nagy füleskosárral be. Körbe megy
a színen) : Sündörgök, sündörgök.
Marci (félszemmel): Te vagy az, Kati?
Kata t Nem, a húgom.
Marci: Ne vágj fel, hogy lenne húgod,
mikor még te sem vagy egészen kész.
Kata: Azt akarja mondani, hogy félbe
maradtam t
Morel : Na, nem egészen. (Szaglász.) Ne
hlgyjek szaglószervemnek, ha ebben a kosárban nem étel van.
Kata: De sok esze van. Eltrafálta.
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Morei : Hoztad, úgy-e?
Koto : Nem is hoztam, cepeltem.
Marel: Percről-percre szebb vagy nekem.
A jó Isten azt a gyönyörű kis pofádat külön
nekem teremtette fájrant után.
Marci: Üljél csak le, aranyom. (Leülnek.)
Kata: Hogy ilyen szépen kér, hát leteszem
magam. (Skót marad végig és húzza Marcit.)
Pedig sok a dolgom.
Marci : Ebbe mi van? (Kortoász a kosárban.)
Kata: Csirkeleves, lebbenccsel, zúzájával»
májával, meg a hozzávaló aprólékkal.
Mard (egész jelenés alatt izgatott, szája szélét
nyalogatja minden étel említésénél) : Hát ebbe
mi van. (Mutat a kosárba.)
Kata : Kis finom idei paradicsomból főzött
szósz, finom puha marhaszeletekkel...
Marci (m. f.) : Hát ebbe?
Kata: Töltöttkáposzta, akkora négy töltelékkel, mint az a marha nagy feje. Hozzá
egy kis sovány füstölt oldalassal, melléje dagadóMarci : Várjál, hadd vegyek be szódabikarbónát, mert elrontom a gyomromat. (Szódabikarbónát vesz el6 és beveszi.) Mondd csak
tovább 1
Koto : Ebbe kétféle van : Idei rántott
csirke combla, püspökfalatja.
Morei: Oh, hogy eszem a püspökfalatodat.
Kata: Csiba, ha én beszélek. Ez meg idei
liba eleje-hátulja, combla és egyebe...
Marci (egyre izgatottabban ): Hát még, hát
még?
Kata : Finom kis cseresznyés rétes 1
Marci : Ki van magozva?
Koto : Ki !
Morei (nagy örömmel) : Boris 1
Kata: K a t a !
Marci : Boris, ha mondom !
Koto : Katának hívnak !
Morei : De bor is van. (Kiveszi az üveget.)
Kata : Hát persze, hogy van, badacsonyiMarci : Hát akkor most már ehetünk!...
Kata : Persze, hogy ehetünk. (Kifelé kiált.)
Kiskicsi Pista ! Gvühet kend !
Kiskicsi (be) : Éhes vagyok I
Kata : Itt van, szivem ! ( Átadja a kosarat.)
Klskiesl (elveszi a kosarat és el).
Marci (leforrázva ül a padon) : Hát nem
nekem hoztad?
K a t a : Magának ilyet, abba a szűkre szabott gyomrába? Még ha vasutas lenne, nem
mondom. De magának is hoztam valamit,
ehol van ni. (Elővesz egy kasírozott halat.)
Elhoztam a pontyszanatórium cégérét.
Marci (elveszi a halat — és kidobja) : Ne
lássak többé halat!
Koto :
A Dunában úszik egy jó nagy hal
Holladre holladró,
Az ő kis aranyos fiaival —
Higyjék ez így van jól.
Marci :
A házbérre nincs nála semmi gond,
Holladré holladró —
Bort Iszik víz helyett s berúg a ponty,
Csak húsúijon a ló...

Kata :
Nincsen annyi szálka a pontyban,
Mint amennyi sok
Sok anyagi gondom van.
Marci :
Addig, addig ettem halászlét,
Míg egy szép napon
Megfőztem egy szakácsnét.
Kata :
Bent a tálban bánatában azért sír a
ponty,
Mert a pontyné őnagyságán van egy
rongy kis konty.
Együtt :
Nincsen annyi szálka a pontyban,
Mint amennyi sok,
Sok anyagi gondom van.
Kata :
A tengerben úszik egy rokkant rák,
Holladre holladró —
Hátrafelé bizony ő sohase lát,
Talán ez így van jó.
De sajnos, ő legtöbbször bajban van,
Holladre holladró —
Egy marha nagy cápa megzabálja, ham —
Ez méltán bosszantó.
Pipi (jön, mint Kukorica Jancsi.
Gatya,
ing, mellény, cifraszür, pörgekalap, árvalányhajjal-jokos, kulacs, énekelve) : Én a pásztorok
királya... legeltetem nyájam... Hol az a Mlrkó?
Hadd csapom meg a fokosommal, még ma nem
vesztem össze vele és ez nagyon hiányzik nekem.
Anikó (be) : Pipi, mi lesz itt, szüreti mulatság?
Pipi ; Oh, dehogy ! Népviseletet vásároltam magamnak. Megyek vissza a pálámra.
Csuda szerződésem van, mint magyar szeriőz
táncos...
Anikó : Mi az, hogy szeriőz táncos?
Pipi : Lassan csinálom a figurákat.
Anikó: És ki a partnere?
Pipi : Hátha muszáj (összeüti a sarkát)
bevallom betyárosan: A volt férje... Szerettem mindig azt a gazembert !
Anikó : Jó messzire vigye 1
Pipi : Tokióban kezdünk.
Anikó: Yenbe kapják a gázsijukat?
Pipi: Bégi vicc. Semijenbe. Tudja mi a
számom? Elemezni fogom a népviseletemet.
Ez itt a gatyaszem és ez itt körülötte, az a
híres ránc s benne az a bizonyos nadrág ez a
borjúszája, más szóval ünögöm. Előttem a
kenőm, azaz a keszkenőm, bús fejemen
kalpag, rajta lengedez árvalány hajzatja.
Lábacskámon rámáscsizma, mely a pökéstől
de fényes — inde-binde én vagyok gacsajpusztán a béres. Jó lesz ez a japánoknak,
nem fognak rám ferde szemmel nézni !
Anikó : Kedves Pipikém, nem féltem magát. Gratulálok. Sok szerencsét. (Kezei jog.)
írjon nekem.
Pipi: Hová?
Anikó: Megsúgom magának... ide. P á !
(El a kastélyba.)
Pipi (utána néz) : Itt is kezd minden rendbe
jönni.
Báró (kivül énekelni kezd) : Kondorosi csaplárosné, de kényes ! (Be matyóruhában, jobbkezében karikás ostor, balkezében, melyet állandóan hátradugva
tart,
riasztópisztoly van.
Ahányszor az ostort megforgatja, pattintás helyeit

16 a riasztópisztollyal. Később megfordul, hogy
a közönség láthassa a riasztópisztolyt.)
Pipi: Hol voltál? Te égi meszelő.
Báró: A helybeli főpostán ! Sürgönyözött
az alispánom, hogy a termést kitakarították.
Hál Istennek, rengeteg pipacs lesz az idén.
(Lekopogja.) Tavaly olyan kevés volt, hogy
alig tudtunk kijönni belőle. A zsendice érik,
a határ virul, az alkony pirul. Már a bicska
is kinyilt és a fuszulyka úgy fölszaladt a fára,
hogy nem lehet utolérni !
Mord (be) ; Ide nézzenek, állomási elöljáró
lettem.
Pipi : Nézze, én magával akkor se társulok
mégegyszer, ha a Máv a magáé lesz ! Gyere
duruzsolni, Mirkó. (Oldalt mennek.)
Báró : Tudod, hogy én csak turbékolni
tudok. Kru, kru !
Kata (jön Pistával és Tecával) : Pista, ne
járjon a szád, azt mondtad, hogy feleségül
veszel...
Pista: Áztat én nem mondtam...
Kata (meglátja Marcit) : Nini, mit látok,
itt az én kis fékezőm, akit már otthon vár a
finom ebéd, mert amit neked hoztam, az olyan
búcsúebéd volt. Ugy-e imádsz Marcikám?
(Hozzámegy.)
Marci: Bád se néznék, ha nem szeretném
úgy a gyomromat. Gyere ide.
Teca (ki eddig áhítattal nézte Pistát) : Főzök
én magának olyanokat, hogy előre megírhatja
a végrendeletét.
Pista: Inkább Írasd rám a tíz holdadat.
Teca: Nem is tíz, hanem tizenkettő és egy
nagy koca; (Teca Pistával el.)
Bandi (a házból) : Megbolondult itt az egész
utca? (Meglátja a többieket, akik csókolódznak.)
Mi van itt?
Hatan : Pszt I Csend ! Eljegyzés t
Kada (megjelenik).
Bandi: Pont a mi házunk előtt? Engem
akarnak ugratni?
Kada : Nem ugratás ez, fiam, odanézz t
Zsófi (kézen vezeti Anikót, aki magyar menyecskének öltözve jön be) : Ugy-e megmondtam fiam, hogy ebbe a kastélyba...
Kada: Amit megvettem a számotokra...
Zsófi : Nem büszke úridáma, hanem magyar
menyecske való, azt a magyar menyecskét
hoztam el fiam, akit a jó Isten is néked szánt.
Legyetek hát boldogok.
Anikó (Bandi nyakába ugrik. Minden pár
utánozza Anikót) .
Bandi : Köszönöm, édesapám !
Kada: Ne nekem köszönd, ezt megint az
asszony csinálta !
Zsófi: Az bizony, mert megmondta már
Bandika ötéves korába...
Bandi: Hogy mindig az asszonynak van
igaza. Úgyis lett 1
Kada: De én is mondtam valamit, hogy
erre iszunk.
Mind:
Az én babám nem kapitány stb.
Zsófi:
Az én babámnak semmi gondja nincs
Mégis ő nékem a legdrágább kincs,
na mert hát
Mind:
Az én babám nem kapitány stb.
FÜGGÖNY.
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ÁLLATOK
Beküldendő: vízsz.%
1.
15.
16.
18.
19.
20.
22.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
33
35.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
44.
46.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
59.
60.
62.
63.
65.
66.
67.
70.
71.
72.
73.
75.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
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TÍZSZINTES:
Népdal
Lendület
Király alattvalói
Női név
Juttat
Helyhatározó
Hajlitliatatlanná tálik
Népdal
Kérdő szó.
Vissza: mozi idegen neve
Nevetés — kezdete
Kicsinyitőképző
Hevesmegyei község
Tartozik neki
ball
Óriási tengeri hajó
Peru őslakói
Francia pap (fon.)
Latin névmás
Exkirályné
Művészeti alkotás
Idegen névelő
Módhatározó — németül (fon.)
Ausztriai város (fon.)
Az érem egyik o!daI a
Színésznő (Éva)
De mennyire
Egy halom fa
Az öltözködéshez tartozik
Háziállata
Elhunyt magyar irá
ö. H.
fi. E. B.
Enni — angolul
Felügyelés a feladata
Adtak nekem
Személyes névmás
Magyar építész
Állami vagyonbecslés valamely
jogok elnyeréséro
Ádám — fela
Bűvészet
Zilahy színdarab
Francia város
Vissza: bibliai név
fiszaki ország
Z. O.
Népdal idézet
Tüzet megszüntet
Főrang röv.
E. D. K.
Angol ital
Legyen — latinul

85.
86.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
98.
99.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
111.
112.
113.
114.
116.
117.
118.
120.
121.
122.
123.
124.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A

DALOKBAN

24, 7», m

és függ. 1t, % 31.

Ilyen a templom
Bútordarab
T. G.
Bányába vezet
Folyadék
Műtétet végez
Zenei hang
Magyar város
Afrikai folyó
E g y kis ennivaló
E. Gr.
. . . Eulenspiegel
Y. 0.
Kitűnő
Az idén jár először iskolába
Z. B.
A hét vezér egyike
G. L.
Vegyjel
Muri
Atléta
Kína kikötővárosa
M.
Börtön
Szivárvány színeiben való
játszás
Napisten
Nemrég bontott&k le Budán
An dem
Férfi név
Népdal
FÜGGŐLEGES:
Népdal
Hamis
Az első bűnöző ember
fiszaki mesomondé
Megszólítás
Keskeny
Teljes
Népdal
Tájék jelzője
Ábrahám-sláger volt
Lélegzel — németül
Az Opera volt igazgatója
Vissza: apró élőlény
Latin prepozíció
Betű (fon.)
Hírnév — id. széval
Győrmegyei község
Két hasonhangzású betű
Tojás — németül
Pusztít
Kérdőszó

23. Puskafajta
26. Gombafajta
28. Igen ritka női név
32. Dal,
34. Népdal
36. Becézett Aranka
37. Az első nő
42. Kétszer: egyiptomi napisten
43. Magyar nóv^ógződés
45. Késnél fontos
46. Indulatszó
47. Északi pénz
49. A. D.
56. K. N. A.
57. Ag — németül
58. T. S. L.
60. Eszmotan
61. Főrang röv.
62. Éneklő hang
63. Egyesületekben viselt rang
64. fiszbontó
66. V. A. H.
67. Falusi ruhadarab
68. Napszaka
69. Hokon
72. Fejfedő
74. Királyi ülőhely
76. Sorszám
77. Most
79. Zenei jelölés
81. Indulatszó
82. Madár
87. Sir
88. Francia hetilap
90. Opera címe
91. Fürge állat
92. Bégi magyar név
97. Buta
100. Európai pénznem
101. Férfinév
102. Üvegfedő
103. Olasz zeneszerző
105. A. N. A.
107. Személyes névmás
108. Keleti pap (fon.)
109. Vissza: karcolás
110. Ilyen a jég
111. Lekvár
112. Meleg — németül (fon.)
114. Somogyi nagyközség
115. Női név
116. 8. V. A.
118. Sváb tagadás
119. Bégi fegyver

m

KEPEK

A

BIBLIÁBÓL

A világ'Uirű, bibliai tárgyú képek festőinek nevét kapjuk s kell beküldeni.

16. 1929-ben Zeppelinjén
pülte a földet
17. Alkalmazott

körülre-

18. A Tiberis mellékfolyója
19. U. S. A. állam. Fővárosa Columbus.
20. Szűz Mária
21. Vissza: Itt — németül
22. Befejezetlen Ibsen dráma (!)
23. Tyúk — tájszólással
34. Hires szobrász (1858—1903)
26. ü. S. A. állam. Fővárosa
Phoenix
28. Angol tagadószó
29. Fa — mássalhangzói
30. Hang
32. Indulatszó
33. Actinium jele
34. Határozószó
33. A világháborúban a franciaország;! angol haderő, majd a
rajnai megszálló Csapatok parancsnoka
38. Pénzintézetek
37. Menni — latinul
38. U. S. A. állam. Fővárosa
Montgomery
39. Háziállat

41. A világháborúból ismert
d a l városka
42. Szoba — angolul

gall

43.
44.
46.
47.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Végtag — ók. hiány
Jegyez
R. P.
Kompótban van
Te — németül
O. N. S.
Olasz fürdőhely
Magor fivére
IV. Károly özvegye
Festőművész
Tüzérségi egység — mássalhangzói
56. Oázis a Szaharában
58. Létezik
59. Járnak rajta
61. 0 . T. A.
63. Kezdeményezés
64. ő — németül
65. Képviselő
67. Római ércpénz
68. Angol báró
70. Szibériai folyó
71. Osztrák fürdőhely
72. A Varázshegy írója
73.

11. A Duna mellékfolyója
12. Ulsteri politikus. ÍAz í r függetlenség legnagyobb
ellenfele (1854—1935.)
13. Idegen női név
14. Transvaal fővárosa
15. 2 — római számmal
20.

I
21.
24.
25.
27.
29.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
39.
40.
42.
43.
45.

Ritkaság
Vissza: rag
A mai svéd királyi család őse
Vissza: síkság
1867—69 francia hadügyminiszter. Nevét egy sárgarózsafajta
viseli
Lokál — névelővel
G. M. O.
Mr. Capone keresztneve
Hegycsúcs
Tiroli város
Ravatal része
Ritka női név
Ok
Délamerika egyik legnagyobb
folyója (La
)
Folytonossági hiány

Rejtvények
(Y doktor)
74. Olasz szabadsághős
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(1807—82)

FÜGGŐLEGES:
A Bajazzók zeneszerzője
Visszhang
Bűntett
üj — Idegen szóösszetételekben
Német prepozíció
Kocsiszín
Athéni törvényhoaap. Szigorúsága közmondásos
Ha »vén«, akkor nótában szerepel
Női név

1.

sérv
2.

sértek

46.
47.
48.
51.
52.
53.
56.
57.
58.
59.
60.

Kőzet
Ilona — mássalhangzói
Lekötelezett
Tantal jele
Hibázik
Ettől tekete a kéményseprő
Érinteni sem szabadi
Török rang
Az Elba mellékfolyója
Nem érdes

62.
63.
64.
66.
67.
68.
69.

Cigarettázik
Y. L. I«.
Karalábé része
Háziállat
Maga — mássalhangzói
Tojás — németül
Átlan nád
BÁRSONY JÁNOS

3.

se
4.

kezes
5.

sátrat
6.

rét
1.

árny
8.

ál
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SZÁLLODATULAJDONOSOK
(Heller Jenő, Kispest)

Egyik:
Az én szállodám
olyan
magas, hogy a legfölső emeletre 3000
lépcső vezet
fél.
Másik:
Ez semmi. Ha a liftesfiúm felindult a liftjével a földszintről, mire megérkezik
a tetőre,
az
unokák serege veszi
körül.
Harmadik:
Az
én
hotelem
olyan magas,
hoigy mikor
Piccard
tanár megszállt
nálam,
a
legmagasabb emeleten
foglalt el
lakosztályt. De képzeljétek,
félóra
múlva
kétségbeesetten
telefonált,
hogy lejjebb adjak neki szobát, mert a felső
emelet ritka levegőjét
nem bírja ki,

SPORT
— En 15 méter magasai tudok,
helyből.
— En el is hiszem neked.

ugrani

Borotvakrém.
(Egy óra alatt új szakállt növeszt.)
Ajtó/nyikorgató
készülék.
Belül nagyobb labda.
öngyújtóban tartható
gyufa.
Fordított cipősarok. (Így a sarka nem
kopik.)
Átlátszó kártya. (Nem kell a szemet
kockáztatni, hogy lássa a partner lapjait.)
Zsebben hordható használt
villamosjegy-gyüjtőszekrény.
Betörés elleni virágcserép
a kassza
előtt. Ezt a cserepet a betörő betöréselőtt
megöntözi, mire az csönget.
Mutatók
az óraszámlaip belső felén,
nem láthatóan.
Ceruza, melynek hegye percenkint önműködően
letörik.
Fagylaltmelegítő
ostya.
Pislogó éjjeliszekrény-villanylámpa
olvasás ellen.

ünagjíammáá
(&. D.)

JÓKAI MÓR — Jó móka: irl
EAIBOB GYULA = Bús a kagyló.
LATABÁR KÁLMÁN = Barnák álma
lát.
BAJOR GIZELLA = Bizar Joga: lel.
HUNYADY SÁNDOR = A dunyhán
irdos.
(Szlanwy

Vilmos,

Arad)

NÓTI KÁROLY = Toni oly kár.
ARANY JÁNOS == Jónás nyara.
(ÖZY. Szönyl

Riehardné)

RIGÓ JANCSI = Ingo ricsaj.
MAGYARI IMRE « Erigy ma Mari.
(Steloibacih Alice, Romá-nia.)

ADIDOOG JÁR A KORSÓ A KŰTRA,
MíG HL NEM TÖRIK = ó, Anka dugd
el, ő, aki -sír, míg Romer jár, kutat.
JEGYEZZEN, CSAK ME IB SZÓLJON
BOEŒiE = Ez jó csel, kis szálonzene jegyében.
A VTiGADAIyOÍM ÁULOTT = Ott a vig
álom dala.
MÏÏV TTEVÖ LEGYÏEffitî = Te Lőv, mit
egyekf

FURCSA...
(Jsllüiek

Miklós)

Amikor a felkelő
lefekszik.
Amikor a vevő adót fizet.
Amikor a főnök belátása miatt javulnak az alkalmazott
kilátásai
Amikor a kereskedő odaadással visszaad.
Amikor a könyv kinyomása
kellemes
benyomást kelt.
Amikor a lábbadozót kezelik.
Amikor erélye« fellépéssel lelépési díjat kap.
Amikor a felvonásról levonják a konzekvenciákat.
Amikor a kijáró bejáratos a hivatalokba.
Amikor a nézők beállítanak a kiállításra.
Amikor az utcán kimirekedt
részeg
bereked.
Amikor a letétet feltételesen veszik át.
Amikor valakit fenntartássál
letartóztatnák.
Amikor a rádióleadó feladatokat közvetít.

MEGFEJTÉSEK

ÁLLANDÓ H E H

JUIMP1AH

a s 1937. 35. számból:

(Postán

AH • malom: í - e s é s 12-e».
Számoljunk:
659
megfordítvia.
956,
lóhát
950 — 669 = 297.
Hány évesek?: A nagytana e g y évvel ezelőtti
kosra olyan szám kell, hogy legyen, mely osztható n é g g y e l és osztható laz unoka korával. A
nagyaptai Ikorát Ikifejető kétjegyű szám második
számjegye egyenlő az unofca elaö számjegyével,
tehát ez valószínűleg e g y vagy kettő, mert, ha
az unoka k o m 8-mal kezdődnök, akikor tai nagyapa 120 évnél idősebb lenne, tehát nem (kétjegyű
szám lenn© « kora. De Iba a <n agyiapa kora 2-vel
végződik, lakkotr egy é v előtti kora 1-gyel végződnék, már pedig l - r e végződő, 4-gyel osztható
száma nincs. Tehát ia n a g y a p a második számjegye
és iá® unoka elsd számjegye: 1. E g g y e l viégaődő
kétjegyű számok (köziül csak a 61 fedél m e g a feltételeknek, tehát a natgyiotpa 61 éves, az unoka
pedig 1«.

DREHER MAUL luxuskeverék,

A kereszt:

I

Pontok:

• •

el.)

díszdoboz:

NAGY PÁLNÉ, Alsógöd, XIX-u. Nay-villa.

HELLER

sajt. juhtúró, vaj csomag:

PILISY FERENC,

Gregcsertő.

Egy doboz RIGLER levélpapír
sza I.-U. 14.):
HELLER

JENŐ,

(gróf

Ti!

Kispest, Leíhel-u. 7.

KALIMENT gyógy cukorka (családi doboz):
PERJEiSSY ERNŐ,

Kecskemét,

Kőirösi-u. 7.

1 diszdoboz SZERENCSI MACSKANYELV:
PROPPER

ZSUZSI, Bp., Szondy-u. 86.

GALAMBOS (Ferenciek-tere 4.) dlvatsáls
F E H É R ÁRPÁDNÉ,

Üjpest, Tavasz-u. 6.

TURNLIGHT PALABA
komplett
lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66):
KISS KÁROLY,

zseb-

Nagymágécs.

•

•

1 pár GFB aranyvirág harisnya:

•
I

•
t

Egy nagy doboz világhírű NIVEA crème:

FIEDLER

•
#

küldjük

ARNOLDNÉ,

Bp., Nefelejcs-u. 57.

ÜZV. SZONYI RICHARDNÉ, Barcs.

Egy nagy doboz VALEBY pouder:
ARGYESLLÁN MATILD,

•

•

*

A

W

V

9
*

*

W

Pusztapásztó.

Noseda OSMO púder:
• dr.
VIG VILMOS, Bp., Dohány-u. 22. H l .
*

QE-VI l a

selyemharisnya:

HAUSMANN ILONA, Bp., Csáky-u. 20/b. II. 3.

Illatszertár (Vilmos
• • • VELLESZ
47.) Marvel-Chlpre, Tuft>p«ider:
Számok a dalokban
Kiskeresztrejtvény (158)
154 155) :
AKIKORÁ
ŐRGRÓF
AFALUBANN INC SENK I

J ^JjJ** ^^JJSf

HAKARAVÎNKFÏRBCUL »1 » S b . ? S W Í « ° B
AHOL BORAH
D OTA X ? .
J" J 5 I ?
RÄTAH LY 0 LONDON f i » a T B Û A S v a t l e l
MR KÉRT A L J U BOY
5Ä
ION T BB LOS AMOC. * }
NM BRBO LB SZED I S * *
IZE
A

CSAKBGYKISLANY TA M « * ï 5 S S aA ° . . 2 Î

KZ BMESB ZAZA HOK ^ 2 S 4 ®1S 2 Î
S ®BZ
BOL ARZ AKTA MÁRK " Ç A
TR IV E L U S B R I B J ^ L A
WAKOT J
T H Z A R B I * BERONT
^ í ? ? . 5®
E S C A R P B N LEAR MOT ALAKUL AOTALANT
B í L MAY UN J J j í / A s s z o n y és pénz ^ ) :
ARAVASZ BYRON MJÍY
» ® . X ™ CB A
KO EN OMAHA IRADB
A S RB NA ODA
M R
*!LÍ WS2CJ™?50
V IOMOOY LOP BERG
ÖTVENESREOXT
AL NZ ORAN R XOA I
• T R II1TUKI
OK BE R SAMOS B L
FS£SR„*ÏÔ*®"
YO S T E I N FAD E G R I
LYUK VENUS ILA
0 LB I S UHU SLY U
ANY K I N C S
IGEN
KAR NETT ADOS F Á S
MÓZES CSEND
í L KERAKAT I8MBT
"ZARET M « B
NEVELŐ F KOR A L A F
çKAROS^OZAMBO
NEKFÉNZEVANHF
K AGYAR G 0
KÉPREJTVÉNYEK
1. Inhalál. 2. Aranyeső. 3. Pármezán. 4. Babrál.
5. Szénaláz. 0. Ali az éra. 7. Izráel. 8. Magazin.
9. Egyaránt. 10. Lakat alatt. 11, Ablak alfcvtt. 12.
Airfcurát. 13, Tengeri rák. 14. Nő a láz. 15. Buton.
16. Tőbsincs.

REPARSZKY

BERTA,

császár-út

Tahi.

BOON's kakaóikülönlegesség, V« kg:

t

BRÓDY GIZELLA, Bp., Pannénía-u. 84. V. 7.

6 drb. AUTOMENTH fogkrém:
FODOR DAVID, » p . ,

Vilmos császár-út 60.

2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder:
KLEIN ARTURNÊ, Debrecen,

Piae-u. 9.

Br. Noseda COLOSSAL szappan:
JUHÁSZ

TIBOR,

Újpest, Tátm-u. ö.

PIATNIK: MATYÓ BRIBZSKÂRTYA:
CSILLAG ILUS, Cegléd.

DARVAS BRIDZSKÖNYV:
DR.

FRITSE

JÓZSEF,

Veszprém,

Rákóczi-tér

3.

KÖNYVEKET NYERTEK:
SZLAMAY VILMOS, Románia.
MORVAY ISTVÁN, Csehszlovákia.
FEHÉR LÍVIA, Csehszlovákia.
KÁZMÉRY LUCI, Románia.
P E T T E 8 FERENC, Jugoszlávia.
KÁLMÁN ERVINNÉ, Románia.

REJTVÉNYÜZENET
As állandó heti Jutalmakra pályázók beküldési
határideje a Színházi Életnek az illető helyre
árkesáaótdl ««ámított 10 nap.
A postán beküldött levelekre v a g y lovelesőlapokra
ráírandó: »FEJTORNA«. — Megfejtések a Színházi
Élet Bolt (Erzsébet-körút 7.) levélszekrényébe is
bedobhatók. Már e g y helyes megfejtéssel is lehet
pályázni, de több megfejtéssel nagyobb az esély.
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KISKERESZTBEJTVENY
Beküldendő: vizsz. L, 34., 49. és függ. 1., 12.
VÍZSZINTES:
1. Elseje körül több van benne,
mint a hónap végén
13. Külföldi nevos színésznő (Mária)
14. A Ligetben árulj&k, de ma
már kisebb mint 20 év előtt
volt
15. Aromája
17. S. 0 . P. P.
18. Uralkodó család volt
18. T. S. P.
20. Tepsi része
22. Invitálsz
23. A Fekete tenger haldús öble
24. Z. G.
27. Makó közepe
29. Diákcsemege
30. Arany — idegen nyelven
31. Német igekőtő
32. ősi római, kétarcú Istenség
33. Szülő
34. Nagy külföldi közkert
35. Idegen főúri rang
36. Kétes
37. Vergilius hőse
38. Annuska
ÍJ. Terézvárosi Torna Club
40. Költ
43. Karddal küzd
45. Ragozott névelő
47. Görög bölcs (fonetikusan)
48. A. 0 . R.
49. 99.9-ből 100-at csinál
50. Megyek, de magánhangzók
nélkül

8. Szűr jelzője — magánhangzók
nélkül
9. Sándor — külföldi változata
10
era — tengerpart
11. Testrész — más testrész alakjára kifestve
12. jHáziállatokra vigyáz a szabadban
13. Állati kötőszövet
15. Meglepett felkiáltás
16. Mássalhangzó
18. Drogista árulja
20. Ugrásszerűen halad előre
21. Gy-aek fia született

d

32. Szórakozás evéssel
25. Tanulóidőszak
28. Zsák mássalhangsói
28. Oktat
29. . . . publica = köztársaság
32. Kelet rag
35. Ena betűi keverv«
37. Melegítője
40. Menjetek — latinul
41. S. F.
42. Állatlak ás
43. Rag
44. Igenlés — olaszai
45. Z. T.
46. Vallás röv.

l

FÜGGŐLEGES:
1.
2.
3.
4.
5.

Ezeken utaztak elődeink
Amor — görög változatban
Japán
A romlott tojás
Fekete rajztinta magánhangzó
nélkül
6. Férfi név
7. Tortát töltenek vele
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