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SZAKLAP

SZERKESZTI : INCZE SÁNDOR

VICTORIA: Most látok először férfit borotválkozni.
ALBERT: Ramélem is.

Bulla Elma és Pdger Antal

Vígszínház: Victoria Regina

(Foto Angalo)
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Hála Istennek, megnyíltak a, színi- Lipót-körútnak azt a részét, mely w
házak! Nem mondom, jó "volt a nya- Vígszínház előtt fekszik, rendbehoralás, pihentető volt a nappal süt- zathatta volna színháznyitás előtt.
tetni, úszással edzeni magunkat, de Körmagyarra emlékeztető kitérésemost már elég volt az egészséges, ket kell az autóknak tenniök, három
való életből, Ialig vártam, hogy kis, lépés bálra, fordulás jobbra,, megálfestett panorámát élvezlás, újra előre, csak épp
hessek a sok súlyos, töhogy a meghajlásokat
mör, kő- és földhegy,
engedik eU bégül pedig
meg a semmiképpen
oly messzire kell a színnem szabályozható hőháztól parkírozni, hogy
hullámok, a hirtelen, átIsten csudája, ha •valamenetnélküli,
fagyos
ki, \flki, mint én, maga
légáramlatok után.
chauffiroz, le nem kési
Ami azonban a hőséaz előadást. Sajnos, enget illeti, babban tegnap
gem az Úristen kegyeleste a Vígszínházban is
me ebben a csudában
bőven volt részem, penem részesített.
dig odakint ugyancsak
Na, azért túlságosan
zuhogott az eső, \alig
nem késtem el. Epp idevoltam képes Iaz autótól
jében értem oda, hogy
a bejáratig \száraz estéBulla és mamája nézetlyiruhával eljutni. Azt
eltérésében
gyönyörködLORD MELBOURNE: Az ortalálom, hogy a fővá- szág
jövendő jóléte van ebben hessem, ami a publikum
a kis kézben
rosban lehetett volna
Andor és Bulla Elma osztatlan örömére, a kisannyi tapintat, hogy a Ajtay
Vígszínház:
Victoria
Regina
lány teljes győzelmével

VICTORIA: (Kedves Ernő, most nem lovagolunk, csak e g y óra' múlva!

Páger Antal, Bulla Elma, Dénes György

Vígszínház: Victoria Regina

(Angelo fotók)
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VICTORIA ÉLETE HÉT KÉPBEN

vegzodott. Nem állítom,
hogy történelmi szempontból, különösen Angliára nézve, nem így
volt jobb, ahogy történt, de \hogy serdülő
gyermekeink mit szólnak majd, ha ezután
előhozakodunk nekik a
régi jó időkkel, amikor
a kislányok egy muk
nélkül
engedelmeskedtek jó szülőiknek, arra f
1837
jobb nem gondolni. Pé- ' A 16 óves Victoria
1840
megtudja,
Házasság» napján
hogy királynő lett
lős, hogy uni sono fejünkre olvassák Laurence Haüsman kitűnő
darabját.1Ellenben minden férjnek legmelegebben ajánlom íkedves hitvesét haladék nélkül a
darab megnézésére kötelezni, mert Shakespeare »Taming of the
Shretv«, vagyis »Makrancos hölgy«-én kívül
nem ismerek más színművet, mely a férfifölény jótékony hatását
az életepárja jellemének
tüskés kinövései megnyirbálása
irányában
1842
ennyire kidomborítaná.
1861
18Í1
Egy
meghiúsult
Máskülönben is érde- Victoria, a boldog
Az özvegy
merénylet után
királynő
asszony
mes megnézni a darabot, már csak azért is,
mert Bulla mint Victoria királyné, Páger pedig mint lAlbert herceg,
igazán
tüneményeset
produkálnak. A meghatóan fiatal
kisleánykirályné, aki oly félénk
kedvességgel kéri meg
vőlegény jelöltjét; az egy
napos asszonyka, ahogy
elragadtatott
boldogsággál nézi végig férje
borotválkozását; Tassé
1877
1897
később, amikor felül Skóciában Várja miniszterei- A királynő gyémánt jubileumán
D
akar kerekedni benne a
'""» """"'Xua
Blma
(Angelo fotók)
királynő az asszonyon, Vígszínház: Victoria Regina
5

LADT JANE: Felséged meg fog bocsátani, az a rózsa az enyém!
VICTORIA: Hogy mer engem megszólítani?

Ladomerszky Margit, Bulla Elma, Tólnay

Vígszínház: Victoria Regina

Klári

(Foto

Angelo)

de a végén mégis csak
a szerelmes
asszony
győz a királynén; a merénylet, a veszély idején, emelt , fővel egymás mellett;
féltékenyen, majd önmagát legyőzve megadván a képzelt vetélytársnak
azt,
ami őt megilleti; mint
aggódó,
kétségbeesett
hitves; mint gyászoló,
de az \élet apró gyönyöreit és nagy kötelességeit mégis még mindig
élvezni tudó özvegy; végül mint
tolószékben
ülő elaggott öregaszszony, aki most is, a köDISRAELI: Megenged felséged
egy rövid pohárköszöntőt? Éljen a királynő!

Bulla Elma és Beregi
Oszkár
Vígszínház;

Victoria
Regina
(Angelo foto)

zelgő halál árnyékában
mindig és elsősorban
népének királynéja és
ennek a súlyos kötelességnek rabja, mindez
egyformán kitűnő alakítás. Még n termetét is
megváltoztatja
Bulla,
ahogy előttünk, 1 szemünk láttára vénül, elhízik, elnehezedik, az
arca, kifejezése kiélesedik, legvégén már majdnem gyerekessé válik a
vénségtől, olyan prőmutativány ez, ami méltó
a 'még mindig fejlődésben levő színésznő első
fellépéséhez a Vígben,
abban a színházban,
amelyben
Varsányi
Irénre, Gombaszögi Fridára emlékezünk. Páger
méltó társa. Beregi rövid szerepében élőén
hozza elibénk [Disraeli
alakját.
Bihari mint
Brown kocsis, tipikU»
jelenség. Ha lehetne egy

CONDÉ: Felséged lányának házasságát vértengerben látom

Gaál Gyula és T. Mátray

MEDICI KATALIN: Uraim, a trónt két veszély

T. Mátray

Erzsi

Nemzeti Színház: Medici Katalin

Erzsi, Ungváry László és Petheő

Nemzeti Szinbáz: Medici Katalin

fenyegeti

Attila
(Vajda M. Pál fotók)
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kifogásom, úgy az, hogy Dénes ikissé
túloperettszerűen fogja fel szerepét.
Igaz, hogy a közönség sokat nevet
rajta, jól is csinálja dolgát, de szerintem Ernő herceg, alakja nem bohózati figura, a komikum inkább
csak helyzetkomikum lehet. De mindenesetre úgy, ahogy csinálja, igen

A »Medici Katalin«

A Nemzeti Színház szintén a történelem jegyében nyílt meg. Medici
Katalin életéből ad elő egy, a Huguenottákra nézve igen kellemetlen
részletet, melyből kitűnik, hogy nem
jó nagy urakkal egy iáiból cseresznyét enni, még akkor sem, amikor
azok egymás között nincsenek teljesen ugyanegy nézeten, úgy poli-

MEDICI KATALIN: Aki az állam érdekében határoz el gyilkosságot, az nem követ «1
büntettet.

Utngváry László és T. Mátray Erzsi

Nemzeti Színház: Medici Katalin

mulatságos. Nem olvastam u darabot eredetiben, de úgy érzem, hogy
a Harsányi Zsolt fordítása kitűnően
adja vissza az angol szellemet, amellett, hogy ízig-vérig magyaros.
*
KATALIN: Eljött az óra, amikor nam bizhatunk másban, csak sorsunk csillagában.

Szörényi Éva és T. Mátray Erzsi
Nemzeti Színház: Medici Katalin
(Vajda M. Pál fotók)
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(Koreográfiái Milos Aurái — Foto Vajda M. Pál)

tikai, mint vallási szempontból. Rino
Alessi
igen
erős
színekkel
ecseteli Katalin amúgy
is í már
meglehetősen
rikító jellemét, teljesen
háttérbe
szorítva
a
többi szereplőt, akik ő
mellette szinte akaratnélküli báboknak hatnak. Mátray Erzsi igen
erőteljes és imponáló
királyi jelenség, iA többiek is jók. A díszletek
nagyon korhűek. Tetszettek.
*

. A »Százegyéves aszszony«-nál mellyel a
Magyar Színház nyitott, elgondolkoztam
azon, mennyivel kevesebb baj származik abból, 'hogyha polgári
családokban veszekesznék a rokonok, mintK AT ALIN: ö n tudja legjobban, bogy nein volt szándékomban rokonvért ontani.

T. Mátray Erzsi és Várkonyi Zoltán

Nemzeti Színház: Medici
Katalin
(Foto Vajda M. Pál)

hogyha királyi vérből
származók cselekszik
ugyanezt.
A
darab
könyvből készült, még
pedig
igen
kitűnő
könyvből, mely a kanadai életet mutatja be
rendkívül szemléltető
módon. A darabban ebből annyi maradt meg,
hogy a szereplők sűrűn
foglalkoznak lóval meg
kutyával. A főhős a
nagymama, aki meglehetősen későn szülhette
meg Philip fiát, mivel
annak legifjabb gyermeke, Bobby, még csak

ADELINA: Gyerekek,
nekem jóéjszakát.

mindenki

kívánjon

Törzs Jenő, Vaszary Piroska és Kabos
Gyula
Magyar Színház: A 101 óves asszony
(Foto Pálházy)

nyolcesztendős, ami tekintve, hogy
ő maga száztíz, ahogy azt minduntalan orrunk alá kenik, mint a darab egyedüli létjogosultságát, kissé
meglepő annak számára, aki jártas
az egyszeregyben. Nem lehetetlen,
csak kissé csodálatos. Maga a cselekmény abból áll, hogy a gyermekek és unokák megható ragaszkodással veszik körül a nagymamát j
annak pénzérvek reményében, amit
az öreg bőségesen ki is használ.
Egyetől-egyig komiszul irigykednek
egymásra, kivéve a jó Rennyt, a
PÉTER: A feleségem megnyerte a díjugratás második diját.

Ilosvay Ferenc és Simor Erzsébet
Magyar Színház: A 101 éves asszony
(Angelo foto)

MEGIE: Ez a gyerek1 korihoz képest i g a z i n nagyon eszes»

Keresztessy

Márifl, Ruttkay Iván, Pécsi Blanka

Magyar Színház: A 101 éves asszony

család támaszát, akit a nagymama
a végén kisemmiz a muzsikális Fred
javára, mivel az neki éjszakánként
előzongorázik s mellékesen meghallgatja szenilis locsogását. Az utolsó

>

(Angelo foto)

felvonás áldatlan és kellemetlen,
de célra nem vezető családi perpatvar a testamentom felolvasása,
után, mely hirtelen magyarázat és
átmenet nélkül, megható jelenet-

RENNT: Es mire költötted a pénzt, Bobbie?

Főidényi László és Ruttkay
Magyar Szinhiz: A 101 éves asszony

Iván

fPálházy foto)
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ben oldódik fel Renny
és Fred között. A színészek egytől-egyig
mindent elkövettek,
hogy a daraJb tartálomnélküliségét
elviselhetőbbé tegyék.
Vaszary
Piri remekelt, mint aggastyán, érdemes a darabon végigunnúnk magunkat, csakhogy ezt a
kivételes produkciót
lássuk. A fiatal Haller,
kit először láttam a
színpadon, igen tehetséges, Simor Erzsi ritka
friss és csinos megjelenés, a kis Ruttkay pedig oly kedves és természetes gyerek, hogy
csodálkozom a nagymamán, hogy valamit legalább
nem
hagyott
neki örökbe.
RENNT: Téged nagyon szeretett • n a g y a n y ó . . .

Pécsi Blanka, gróf Haller László és Főidényi László
Magyar Színház: A 101 éve« asszony

(Angelo foto)

RENNT: Hát nem fogjuk perrel támadni a v é g r e n d e l e t e t . . .

Simor

Erzsébet,

Főidényi,

Keresztessy

Magyar Színház: A 101 évee asszony
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Mária,

Törzs

Jenő

és

Pécsi

Blanka

(Pálházy foto)

/

/

/

Windsor herceg és felesége egy hetet töltöttek Magyarországon, Borsodivánkán, a délibábos Hortobágyon és Budapesten.
A romantikus fejedelmi p á r t a magyar közönség szeretettel és
lelkesedéssel fogadta. I t t a d j u k Windsor hercegék egyhetes magyarországi tartózkodásának részletes, képes naplóját.

Mosolygó érkezés a mezőkövesdi pályaudvaron. Előbfb Windsor herceg és Bedaux mérnök
üdvözlik egymást...

Cseh Kálmán borsodivánkai kisbíró kidobolja: »Közhírré tétetik, hogy Windsor herceg őfensége és felesége községünkbe érkezik. öltözzék mindenki
ünneplőruhába...«
(Foto Bojár)

... majd

a

hölgyek : Windsor hercegné
Bedaux mérnök feilesége

és

(Foto Bojár)

SiPÉM

•Két csendőr vigyáz a hercegi pár
poggyászára a pályaudvaron

(Foto Rekláméiet)

Ünneplő fehérbe
ivánkai kislányok sorakoznak föl
az útvonalon, amerre a hercegi pár

Windsor hercege fogolylesen a bor
sodivánkai kukoricásban

(Világ Miklós íoto

A fotoriporterek, akik a kastély kerítésén túl ütöttek tábort, lázas izgalomban írják és kopogják az első
tudósításokat

Ezek az »udvari cigányok«, akíkn
a facimbalmán megtanult játsza
a windsori herceg

Végre megvan a hivatalos engedély: lehet
fotografálni a világhírű vendégeket!

A hortobágyi csárda
abrosza őrzi Windsor
hercegének, a feleségéinek és a Bedaux-pár
autogramjait

és itt van a kép, amely azóta bejárta az
egesz világsajtót
(Foto Bojár)

BorsodivánjEj^ólTlr

Edwardnaiannyira

íobágyra ráaaduít át a hercegi pár. Windsor
•tetszett a fogat, hogy kiült a bakra a parádéskocsis mellé
'

(Foto Orelly)

A pesti Dunapalota előtt éljenző,
lelkes tömeg fogadja a magyar főváros legkedvesebb vendégeit

A pesti angol követség bejárata
előtt a herceg kedves mosollyal köszöni meg a fotográfusoknak a személye iránt tanúsított érdeklődést

Intermezzo a pesti utcán: a tömegben nagykendős, szegényes öreg nő várja Windsor
hereegék autóját, hogy virággal kedveskedhessék nekik

A csokrétát a címzett
hiánytalanul megkapta, átadójának címét
pedig a rendőr jegyezte
föl
(Pálházv

fotók)

A Windsor hercegi pár vidám pesti
éjszakája az Arizona-mulatóban és a
számolóeédula mint történelmi dokumentum. Ezt fogyasztották a hercegi
vendégek az Arizonában

Es kedden délben a Windsor hercegi pár •elutazott Budapestről
17

Szeptember — legkedvesebb hónapom — azzal telik el, hogy búcsúzom. Elmegyek azokra a helyekre,
melyeket különösen szeretek. Sétálok a szigeten, a bástyán, a Jánoshegyen. Nézem a halvány eget, a
sárguló fákat, a Dunát, mely számomra a világ legszebb, legromantikusabb folyója.
Lefoto gráf álom
agyamban a tájat, hogy majd ha
honvágyam lesz, emlékezni tudjak.
Mindezek után ki kell jelentenem,
hogy Jcétsiégbe lennék esve — fejjel
mennék a fáinak — ha valami közbejönne, ami megakadályozná amerikai utamat. Ügy örülök neki, mint
gyerek a karácsonyfának. Csak éppen jól esik ez az enyhe kis szeptemberi melankólia, búcsúhangulat,
kellemes szomorúság. Hozzátartozik
az édes pesti őszhöz, amelyet nem lehet megszokni, magától értetődőnek
tekinteni, minden esztendőben újra
és újra becsíp tőle az ember. Ilyen
hangulatban az elmúlt esős weekend
úgy ért, mint valami váratlan személyes inzultus. Hogyant Most, amikor javában búcsúz\óm Pesttől, lezuhan a hőmérő és szakadni kezd az
eső? A vasártiapot, melyet a szabadban akartam tölteni, szobában dideregtem végig, elkeseredve és azzal az
érméssel, hogy velem most valami
iszonyú igazságtalanság történt. Este
aztán rosszkedvűen és savanyúan elmentem moziba, megnézni az »Orgonavirágzás<r című filmet. Nem sok
jót vártam, tőle, de a többi filmet már
mind ismertem és nem volt más választásom. Tetszik tudni, kedves olvasó, hogy a film nem gyakran hall
jó szót tőlem. Most mégis leírom,
hogy ez az előadás kárpótolt az
egész szomorú, elázott vasárnapomért. Lehet, hogy a történet túlédes, túlromantikus, régimódi, lehet,
de ezt is csak javára írhatom. Gyönyörű film. Olyan hangulatos és szerelmes és szomorú, hogy nem is mehetne máshol és máskor, mint Budapesten, szeptember havában. A mult
18

század végén kezdődik. Kis amerikai
városkában május elsejét ünneplik.
A város apraja-nagyja kitódul az
ünnepségre, többek közt egy magas,
szikár, őszülő hölgy is. Ez a hölgy
vagy tíz esztendeje él a városkában,
Miss Morrison névre hallgat, mindenkivel kedves és barátságos, de
senkinek sem bizalmasa, senki sem
tudja, honnan jött és mi a múltja'?
Miss Morrison melletti házban lakik
Barbara, tizennyolcéves, fiatal lány,
jegyben jár egy fiúval, akivel itt a
májusi ünnepen rettenetesen összevés z. Az összeveszés oka, hogy Barbara New-Yorkba készül, énekelni
akar tanulni és az operaénekesnői
pályára lépni. A fiú természetesen
ellenzi a tervet. Heves szóváltás után
örökre elválnak. Barbara sírva érkezik haza és Miss Morrisonhoz siet
elpanaszolni bánatát. Az öregedő aszszony és a fiatal lány ott ülnek a
kertben, virágzó almafa alatt és
Miss Morrison elmondja Barbarának
saját élete történetét. A szomorú,
öregedő, magányos hölgy Európa és
Amerika leghíresebb énekesnője volt.
Es elkezdődik a történet: Marcia
Mornay, a nagy primadonna élettörténete. Kezdődik egy bállal harmadik
Napóleon udvarában. A császár,
Eugenie, krinolinok, egyenruhák, ragyogó termek, csillárok, virágok,
zene forgataga és Marcia Mornay,
aki még rövid ideje igénytelen kis
amerikai lány volt, most mint az
Opera új csillaga megjelenik a bálon, hogy a császári pár előtt énekeljen. Marcia mellett ott halad árnyéka: Nicolai, a hírneves és sötét
orosz /énektanár, aki felfedezte Marciát és akinek a lány mindent köszönhet. Marcia énekel, két korabeli
divatos dalt. Delibes: »Les filles de
Cadix«-át és egy indulót, mely magával ragadja a hallgatóságot. Amikor élete legdiadalmasabb
estéje
után hazatér a szállodába, Nicolai
megkéri a kezét. Marcia becsületes
és hálás természet, tudja, hogy mivel

tartozik az énektanárnak, azonkívül
szíve szabad, nem is nagy áldozat
igent mondania. Később, mikor elbúcsúzott Nicolaitól, nem bír aludni.
Dúlt és izgatott és össze szeretné
szedni gondolatait. Lesiet az utcára
és kúcsiba dobja magát, azt mondja
a kocsisnak, hajtson
akárhová,
amerre akar. Es a tavaszi éjszakában kocogó egyfogatú elviszi a szerelembe. Ezen az éjszakán, amikar
Nicolainak adta szavát,
találkozik
véletlenül azzal az emberrel, akivel
boldog lehetett volna. Allan ugyancsak Amerikából szakadt Párizsba
és azért jött ide, hogy énekelni tanuljon. Hangja, tehetsége volna,
csak a szorgalom és a kitartás hiányoznak belőle. Hogy mi történik
kettőjük, Marcia és Allan közt, hogyan ébred öntudatlanul a szerelem-,
hogy találkoznak a lány akarata
ellenére újra és újra, amíg egy gyönyörű és felejthetetlen május elsején
egymás karjaiba borulnak — nem elmondani, hanem látni és hallani
kell. Gyönyörű képek és két hang,
mely egybeolvad és csattog, mint az
orgonavirágtól részeg fülemülék. Es
aztán? Szétválnak, mert Marcia nem
bír, nem mer, Nicolai-al szakítani.
Feleségül megy hozzá és éli a nagy
primadonna diadalmas, fárasztó és
rideg életét. Utazik, folyton utazik.
Hallatlanul tehetséges felvétel sorozat következik: rohanó vasutafa
hajók, városok, operarészletek, Norma, Izolda, Elza, Traviata, Lammermoor i Lucia és hozzá a Marcia
hangja, amint énekel, énekel, mint
valami tökéletes és fáradhatatlan
örökkézengő zenélőgép. Es végül
New-Yorkba érkezik a házaspár.
Marcia a Cosmopolitanben fog egy
számára írt új orosz ovperát bemutatni. Az új szerephez új partnert
keresnek. Az új partner pedig Allan.
Az operai premieren, ahol együtt
viszik a dalművet diadalra, a második felvonás végén a szerep szerint
csókba forrnak össze... Ez a csók még
akkor is tart, amikor a függöny újból és újból összecsap és tapsfergetegre szétválik. Izgalmasabb, szebb
jelentet, mint ezt a színpadi csókot,
alig láttam filmen. A történet vége?
Marcia előadás után hazatér és
megmondja Nicolainak azt, amit a

férfi úgyis tud. Sose szerette. Hét
évig kötelességtudó feleség volt,
most kéri a szabadságát vissza» Nicolai alig válaszol. Kisiet a szobából,
veszi a kalapját, revolverét, elmegy
Allan lakására és lelövi az énekest,
íme, Marcia Mornay élete és halála.
Mert Allan halálával ő is eltűnik.
Visszavonul a kis amerikai városba,
hogy földi léte utolsó .délutánján
visszatérítse a kis szomszéd Barbarát szerelmeséhez. Barbara boldog
lesz és Marcia ott, a virágzó almafa
alatt örökre elalszik.
Belátom, hogy a történet cukros
és szentimentális, de mit tegyek, el
voltam ragadtatva tőle, annyira,
hogy nem is emlékszem, mikor voltam filmtől ennyire
elragadtatva.
Jeanette Macdonald és Nelson Eddy
tökéletes szerelmespár. Barrymore
bátyánk a férj szerepében olyan undok, amilyen csak ő tud lenni, de
az egyszer helyén van. Maytime
című valcert melegen ajánlom a
grammofonkedvelőknek.

Eddy Nelson ós Jeanette MacDonald
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Előzetes jelentés a „Deiilá"-ról
Pénteken este mutatjia be a Pesti Színház szezonnyitó újdonságát,
amelyre fel fog figyelni a világ miinden színházi embere. Metrt ez a szezónnyitás egyúttal Mcdnár-premiert jelent. A részletes beszámolóig itt
adunk niéimi ízelítőt a világhírű magyar író ú j darabjából, a Deli)lá-;ból.

MARIANNE: Elbúcsúzunk Sweethart, most
még egyszer utoljára megiszunk egy üveg
pezsgőt . . . kettesben . . . és . . . reggel elmegyek, őrökre1

ILONKA: Gondolj rám közben, ez erőt fog
adni neked.

Somlay Arthur és Muráti Lili

Darvas Lili és Somlay Arthur

ILONKA: Itt imost irögtön akarsz elvenni?
BÉRÉNYI: Nem. De holnap délben.

Muráti Lili és Básthy Lajos
Pesti Színház: Delila

(Pálházy fotók)

CSAPOS: Bocsánat, hogy csapos bőg, de borzasztó ezt nézni.

Darvas Lili és Mály Gerő

VIRÁG í Sietni nom muszáj. Tegnap este állapodtunk) meg és májri ma reggel menni akarsz.

Darvas Lili és Somlay Arthur
Pesti fiteinház: Delila

(Foto Pálházy)

rikai karrierjének történetét. Az írónő ezen a hatalmas területen még
sóikkal népszerűbb, mint
itthon.
Egyik darabja, a »Szerelmi párbaj«,
amelyet
Budapesten csak német
nyelven játszott egy vendégtársulat,
egyetlen-egyszer, Amerikában pontosan két esztendeig volt műsoron,
ami a legnagyobb szenzáció, mert
kevés külf öldi író részesült eddig
ilyen megtiszteltetésben.
— Miért nem játszották magyarul
itthon a darabot?
INTIM PISTA, mikor indul Hat— Szereposztási nehézségek merülvany Lili Hollywoodba?
tek fel, majd később maga az írónő
— Kétszer halasztotta már el az kérte
a bemutatás mellőzését, mert
utazását, de tovább nem lehet halogatni és így október legelső napjai- nem kívánt a nagy amerikai diadal
ban hajóra száll. Néhány napot után újból átesni a premier izgalNew-Yorkban tölt Antónia nővéré- main. Még ennél a darabnál is erőnél és innen megy Kaliforniába. teljesebb sikert aratott a »Ma este,
Amerikai kapcsolatai különben is vagy soha!« című darab, amelyet
egyre jobban bővülnek: kisleánya egyébként a budapesti közönség is
nemsokára Amerikába megy férjhez. jól ismer. Belasconál, a híres szín— Hogyan jutott a bárónő a holly- igazgatónál végig játszották vele a
szezont, majd filmet készítettek bewoodi szerződéshez?
— Mielőtt erre a kérdésre felelnék, lőle, Gloria Swansonnál a főszerepel kell mondanom Hatvany Lili ame- ben.

CSAU T I M

/

Kálmán Inífének, a világhírű magyar zeneszerzőnek családi életében örvendetes esemény történt.
Megszületett a harmadik gyermeke, egy; .kislány, aki Yvonne névre hallgat. A boldog apa és a
két idősebb testvér elsői látogatása p szanatóriumban (Foto Hane Dietrich)

22

— Szóval a bárónőt
amerikai sikerei miatt
invitálták
Hollywoodba?
— Elsősorban! De köszönheti a szerződését
pompás angol nyelvtudásának is. Ne felejtsük
el, hogy az
Európából
Amerikába
szerződtetett
kitűnő
írók legnagyobb része
meg sem tud,. mozdulni
a film
fővárosában,
mert nem beszéli a nyelvet. Drága pénzért szerződtetnek színpadi írókat, ezek kiutaznak és
ott kiderül, hogy annyit
sem beszélnék angolul,
amennyi szükséges egy
dramaturgiai konferencia végighallgatásához.
Ilyenkor a vállalat megkéri az illetőt, hogy néhány hónapig ne csináljon mást, mint a nyelvet tanulja.
Hatvany
Lili nemcsak szóban, hanem írásban is tökéletesen bírja az angol nyelvet, nem is szólva arról,
hogy franciául és németül is nagyszerűen
tud. Angol nyelvtudására jellemző,
hogy
nemrégen egy igen előkelő testület felszólította,
hogy
utazzon
Amerikába és tartson
negyven angol nyelvű
felolvasást. A bárónő
ezt az ajánlatot visszautasította, mert akkor
nem óhajtott
utazni,
most viszont elfogadta a
Metro szerződését.
— Hogyan jött létre a
megállapodás
— Nemrégiben Budapesten járt a vállalat
egyik alvezére, aki teljesen tisztában volt azzal a varázzsal, amit az
írónő neve odaJcünn jelent. ö ajánlotta fel a
hathónapos szerződést.
Hosszabb
tárgyalás
után a bárónő kikötötte,
hogy jogában van három hónap múlva is felbontani a megállapodást, ha netán nem
érezné jól magát. Ez

HÁROM BEMUTATÓ SZEREPLŐI MEGKÖSZÖNIK A
TAPSOKAT

Várkonyi Zoltán, T. Mátray Erzsi és a szerző: Rino Alessj
a »Medici Katalin« premierjén

Ajtai, Dénes, Bulla Elma és Páger Antal a »Victoria Regina«
premierjén

Gróf Haller László és Vaszary Piroska a Magyar Színház
függönye előtt »A 101 éves asszony« premierjén
(Pálházy fotók)

azonban nem valószínű, mert a világhíres filmvállalat
mindent megtesz
annak az érdekében, ho\gy az illusztris vendég otthonosan érezze magát
az idegen világban.
— Mes\élje el, hogy ha egy írót
Hollywoodba szerződtetnek,
tulajdonképpen mi lesz ott a dolga?
— Sokkal könnyebben ki lehet találni, mint egy keresztrejtvényt:
filmet fog írni. Eláruljuk, hogy Hatvany Lilivel Greta Garbo részére
akarnak filmet íratni.
Természetesen részt fog venni a rendezői megbeszéléseken is, meghallgatják az ötleteit és beavatják az amerikai forgatókönyvírás titkaiba. A gyár főképpen azt reméli, hogy a moziközönség döntő rétegét, a hölgyeket fçgja
elsősorban érdekelni Hatvany Lili
munkássága.
— Azt meghisszük! Bennünket is
érdekel! Es bármennyire is örülünk

Hegedűs Gyula halálának évfordulójáról kegyelettel emlékezett meg a Vígszínház társulata. Hegedűs Tibor főrendező, Ladomerszky
Margit és Tassy Mária a Vígszínház művésznőinek társaságában letette a nagy művész
máriabesnyői sírjára a színház koszorúját
(Ifj. Hegedűs Tibor felvétele)

néki, hogy kiutazik, jobb szerettük
volna, ha itthon marad.
— Miért?
— Mert ezután nem olvashatjuk a
cikkeitl
— Máris megvigasztalom
magukat.
Hatvany Lili megígérte, hogy utazásának minden mozzanatáról tehát a
vonatról, hajóról, New-Yorkról, majd
Hollywoodról heti levelekben fogja
értesíteni olvasóközönségét.
— Igazán?
— Az ő tollán keresztül
ismerik
majd meg a Színházi Elet hasábjain
az igazi hollywoodi
társaséletet,
amelyről tulajdonképpen eddig keveset tudtak azok, akik még nem jártak a filmgyártás székhelyén. Nyugodtak lehetnek, Hatvány Lili nem
fogja szépíteni a dolgokat,
hanem
Őszintén és ha kell, irónikusan írja
majd le nekünk a művészet Mekkájának mai életét.
— Igazán nagy érdeklődéssel várjuk a cikkeit! Most, hogy ezt tudjuk,
még azt is megbocsátjuk a Metrónak, hogy elviszi. Még valamit szeretnénk kérdezni.
— Tessék!
— Milyen ruhát visz magával a
bárónő az útra?
— Most készül a garderobja, még
pedig Budapesten. Noha Párizson
keresztül visz az útja, a francia fővárosból egyetlen ruhadarabot sem
vásárol, hanem mindent itthon állít
össze. Sok a magyaros holmi a ruhatárban, közötte egy estélyiszűr, ami
méltó feltűnést fog kelteni odakünn.
Az írónő meg akarja mutatni Amerikában, hogy a magyar tervezők és
a magyar szabónők felveszik a versenyt a világ leghíresebb ruhakreálóival is.
— Szerencsés utat kívánunk és várjuk a cikkeit!
— Remélhetőleg a startig még hazai témákról is fog írni. Kiről meséljek még maguknak Hollywooddal
kapcsolatban?
— Hajmássy Ilonáról!
— Különösen szerencsés volt az indulása. Mások hónapokig rostokolnak künn, amíg végre felvevőgép elé
jutnak. Róla el lehet mondani, hogy
a pályaudvarról egyenesen a műterembe sietett. Mire ezek a sorok
megjelennek, már el is készült első
filmjével, és nemsokára hozzálát a
másodikhoz.
Örömmel
jelentette,
hogy első filmje pompásan sikerült

és mindenki nagyon meg van vele abban a reményben, hogy sikerül az
elégedve.
átrágás és a felfelé kúszó — lepoty— Beszéltek vele?
tyan...
— Egyed Zoltán hívta telefonon.
— Szóval 'Londonban is varrnak
Húsz perc alatt kapott összekötte- kötélrágók?
tést. Csengő hangon jelentkezett a
— Dehogy! Csak Budapesten. Mintprimadonna és boldogan újságolta ahogy feltalálták a távolbalátást,
első sikereit.
úgy itt feltalálták a távolbarágást.
— Igaz, hogy Egyed Zoltán is ké- Innen exportálnak Kordáról állandóan furcsa és nem egészen való
szül Hollywoodba?
— Valószínűleg karácsonyra indul, híreket. Igaz, hogy meg is védik őt
ö is elég jól beszél angolul és most egyesek, de elvitathatatlan, hogy az
állítólagos »válsággal« sehol sem
igyekszik tökéletesíteni a tudását.
informálatlan— Szóval, van egy kis konjunktú- foglalkoztak annyi
rája a budapesti angol nyelvmeste- ság gal, mint Budapesten.
reknek!
— Egy mondatban
informáljon
— Miről meséljek még maguknak1 bennünket!
— Kordáról. Mi igaz, hogy...
— Korda, a London Film, a Den— Régi kedvenc történetemmel kell ham Film és összes vállalatai \soha
kezdenem. Már sokszor elmondtam, sem folytattak olyan intenzív munhogy Budapesten — tisztelet a kivé- kát, mint most; a produkció egyre
telnek — két csoportba oszthatók az magasabbra kúszik és ma )már ott
emberek, vannak kötélmászók és kö- tart, hogy semmiféle rágás nem árt
télrágók. Az egyik csoport igyekszik neki...
felfelé jutni a kötélen, fáradsággal
— Köszönjük a felvilágosítást, a
és tehetséggel mássza a kötelet, a viszontlátásra...
í
másik csoport pedig alulról rágja,
— Kezeiket csókolom!

Saljapin a nyárutót Pöstyénban tölti, ahol Hegelenként rnagy sétákat tesz (felesége, titkára
ós fia társaságában
(Foto Gerenday)
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Mozart-muzsikát hallgattunk a salzburgi dóm
előtt, őszii hidegben, csepergő esőiben. Lodenruhás,
kemény profilú, negyvenkörüli német ül mellettem,
mereven,
mozdulatlanul.
Ez bezzeg nem fázik —
gondolom irigyen — az
ilyennek biztosan vasból
vannak az idegei. A kavargó szélroham műsort röpít a lábunk elé. Szomszédom felemeli és átadja nekem.
— Nem az enyém — súgom és visszaadom. Bemutatozi&i, X. Y. ügyvéd. Kiderült, megint mennyire
csalt az; emberismeretem.
Szegény annyira didergett,
nem restelte a sálomat kölcsönkérni. Arról is azt hittem, női sajátság, vad idegennek első látásra kitálalni mindazt, ami a szívünkön fekszik.
— Ne nézzen le kérem, —
nyöszörögte — embertelenül szenvedek, úgy mint
egy taglóval tejbevert állat.
Részvervően néztem rá,
udvariasan, — ó, kérem,
csak ne zavartassa magát
— tekintettel.
— Hat évig ismertem egy
lányit, szerettem, feleségül
akartam venmi. Amíg valami olyasmi történt, ami

megváltoztatta a róla aikotoitt képet. Nem tudom,
mi!t tegyek. Nézze ezt qz
aktatáskát.
ötszázhetven
verset írtam hat hóniap
alatt, azok vannak benne.
Nem tudok aludni, enni,
szedem az altatókalt, sírással küzködi'k.
Megsajnáltam, ó, igen,
még jól emlékszem erre a
lelkiállapotra, az egész kóresetre. A számptómák, úgylátszik, mindenkinél ugyanazok, csak érzésfokok vannak és ezekíben mindenki
egyformán viselkedik, csak
emberek vannak és szerepek. A lelki szenvedésre,
éppúgy mint a fogfájásra
mindenlki egyformán reagál és étitől a naptól kezdve több szimpátiával néztem a lodenruhás ügyvéd
komor alakját, ahogy nagy
léptekkel járja a várost,
egyre duzzadó aktatáskájával.

Kitűnően bírom a repülőutazást, csak a társam, a
jobbkezem, aki nélkül sehová se mehetek — a töltőtollam, — kap levegőbetegséget minden úton. Hányja
a zöld pacnikat, kiköpi a
lelkét, telefröcsköli a táskámat, ruhámat, úgy viselkedik, nem lehet vele bírni.
Olyan, mint egy szeszélyes, hisztérikus élőlény,
napok kellenek, hogy elfelejtse az utazást. Azt hittem, csßk ő ilyen és ezen
nem lehet segíteni, annál
nagyobb volt tehát a meglepetésem, Londoniban, egy
gyönyörű üzletben, ahol a
töltőtollak Rolls Royceai
pöffeszkednek, ahol a legdrágább gyártmányok legtökéletesebb modelljei kaphatók. Itt a, tollak karbantartásához szakemberek
állnak rendelkezésre és éppen tanuja voltam, amikor
egy nagybeteget
vizsgálgattok. A segéd, aki fehér
kabátjában, inkább orvosra, mint boltosra emlékeztetett, rosszalólag csóválta
a fejét. — Baj van. hát
persze, ez az érzékeny jószág nem bírja a repülőgéputazást. A töltőtoll gazdájfi zavartan, szinte bocsánatkérően hümmögött. —
Lehet, e héten háromszor
repültem ide Amsterdamból. Azóta nem tudok vele
boldogulni. — Én most
megjavítottam, de ezentúl
Lemezüdvözlet
repülőúton tessék a tollra
»High flyer «-szelep et csaA közelgő szezonra aján- ben, ott a helyszínen felve- varni, úgy nem érzi majd
lom a zenés színházaknak, szik a darab zeneszámai- meg a rdzást, a légnyoők is honosítsák meg azt nak rendelését. Párizsban, mást.
a kedves nyugati szokást, Londonban* az ember csak
Elbámészkodtam,
»High
hogy a színházi szünetek- kitölti a jegyszedőtől kahát mér ez is vanf
pott kis kártyát, melyik flyer«,
És kinek találják ki, kinek
számot, milyen címre küld- olyan fontos ez a tollt
jék és a idlolog el van in- Iróknakf Gazdag íróknakt
tézve. Eém kedves figye- Hát ilyenek is vannak? Es
lett az az egyszerű
lem és aki esetleg tízszer igaz
közmondás, hogy:
egymásután kapja
meg
pen may be mighugyanazt a slágert, nincs tier»The
than the sword.« (A toll
semmi baj, házhoz jönnek hatalmasabb lehet, mint a
kicserélni.
kard.)

KIROM ANTA-MANIK ÜK
— Ha jól akarok keresni,
— sóhajtotta
szomorúan
párizsi
manikürkisasszonyom — n\ekem is át kell
temem
a tenyér jóslásra.
Ma már csak ők boldogulnak.
— Igazán, hát ez meg
mire jó? — kérdeztem.
— Tetszik tudni. — vonogatta a vállát Simone —
újság, amíg a hölgy áztat,
vagy
a lakkja
szárad,
Bajban
Sóikat foglalkoztat egyik barátnőm
esete, aki körülbelül egy évvel ezelőtt
másodszor ment férjihez, ahogy azit mondani szokták — bámulatos szerencsével.
Első házasságában még az átlagon alulinál is szegényebb volt, a másodikban
valószínűtlenül gazdag. Talán érthetőbb,
ha az első férj havi háromszázhúsz
pengő fizetését összehasonlítom a férj
havi ezer fontos jövedelmével. Miután
barátnőimet londoni házasságkötése után
idehaza kellően megirigyeltük, őt a
napos oldalra helyeztük, valamely délben, az egyik filléres menűétterembe
bejön egy fiatal pár. Leülnek a szomszéd asztalhoz., nem akarok hinni a szememnek, — barátnőm és az első férje.
Mosolyogva rám Integetnek, hogy igen,
mi vagyunk. Pár pere múlva az asszony
átül hozzám.
— Csodálkozol? — kérdi — Hát igen,
visszajöttem Gáborhoz, de nehogy azt
hidd, mert boldogtalan voltam. Frankról, a második férjemről sie derült ki
valami olyasmi, amiért ne szerethettem
volna. A gazdagság nemcsak a szegények
elképzelésében szép. Sőt, a valóságban
még szebb. Valami olyan állandó, biztos
mámor, ami semmihez sem hasonlítható.
Büszke voltam a második uramra, aki
imponált nekem, hisz olyan helyzetekben
láttam, amilyenekre az elsőnek soha nem
adódhatott alkalma. Kétrét görnyedő emberek, egyetlen szavát leső tekintetek.
Aztán az is olyan furcsa jóérzés volt,
akármennyit vásároltam, a táskámból ki
nem fogyott a pénz, jó lehettem anyámhoz, testvéreimhez, dúskáltam szép ruháik, ékszerek, imértélkeipők, mindenben...
Elragadtatva felsóhajtott.
— Hát akkor — kérdeztem —, Gábort
nem tudtad elfelejteni?
Legyintett:
— Ó dehogy, eszembe sem jutott. Bob
dogan figyeltem, mennyire tudóik élni
nélküle. Hogy az a két. év, amit mellette
eltöltöttem, sohasem zavarta meg az örömeimet, igaz, csupa új élményben volt
részem. Utazás, szórakozás, sport, autóvezetés, mindezt nagyon élveznem. Frank
a legédesebb társ volt Csak...
— Csak — folytatta a barátnőm — amikor La Bauleban osztrigamérgezést kapott és éjszaka áttelefonált a szobámba,
jöjjek azonnal át, mert rettenetes rosszul

unatkozik,
olvasni
nem
tud, mert akkor összemázolódik ß lakk, a tenyérjóslás szórakoztatja.
— Ilyen
hülyeség —
mondtam megvetőleg,
de
mondanom sem kell, utoljára voltam Simonénál —
és azóta gyakran nézegetem balkezem
gyűrűsujja
második porcának
vonalait, amelyek alapján már
a harmadik párizsi
kiromanta-manikür
ígérte be
sorsom jobbrafordulását.
érzi magát és bementem hozzá, változott
meg egyszerre minden. Amikor ott nyöszörgött, sárgán, tehetetlenül az ágyban,
akkor lett egyszerre minden olyan furcsa és ő annyira idegen. Csitítani próbáltam, ápolni igyekeztem, de éreztem, hogy
minden mozdulatom hazug, semmi közöm
sincs hozzá. Hogy csak akkor jó mellette
lenni, ha kívülről ezer és ezer mellékkörülmény hozzájárul ahhoz, hogy az élet
kellemes) légyen. De ha csaik ő van ott
bötegen, ő maga, az borzasztó. És egyszerre világosan éreztem, egy napomalt
sem tudnám feláldozni érte, reggel nem
mondok le at stirlandról, délután a tervbe
vett kirándulásról, esite a kaszinói mulatságról. (Nem és nem... És ha esetleg
napokig kell az ágyat őriz/náe, én nem
nézem a boroltválatlan aTcát, nem tartom az orvosságoslkanalat, nem igazítgatom a párnáját. N e m . . . Nem! És ebben a percben hónapok után először
eszembeijutott Gábor. Hogyha neki csak
a feje fájt, micsoda szörnyű, őszinte
ijedtség villant belém. És hogy egyszer,
mikor három hónapig élet-halál között
feküdt, el nem mozdultam mellőle, virrasztottam,
térdeifállva
imádkoztam,
hogy csak meggyógyuljon. Valami rettenetes saabadulási ösztön vett erőt raljtam, ,aa ajtó felé rohantam és csaik anynyit kiáltottam vissza, lemegyek a patikába. Lerohantam a lépcsőn, ki a szállodából a koromsötét éjszakába, egyenesen a postára) és feladtam a sürgönyt
Gábornak, hogy visszajövök, mert nem bírom nélküle. Mert, furcsa, a jóban nem
hiányzik, de bajban csak öt tudnám szeretni. Mondd, mi ez.? Szerelem?

31 magasban
Még száz lépés és fent
leszek...
Tavaly még vele, jártam
itt...
Most egyedül s frissültve nézem
A Cinque Tore ormait.
Pár lépés még... És a csúcsra érek,
Nap ég ai hideg gleccseren.
Mily szép a világ, mily nagy és zord
S minden wily kicsiny odalenn!
Mily szép ez a tiszta magasság!
A csalódás, ami a szívemig ért
In-nét felülről milyen semmiség.
.
Kár volt annyit szenvedni, sírni
Egy férfiért27

iCigy iiyen kutyakiállítás ünnep a
tenyésztőinek, öröm a nézőnek, csak
éppen a kutyának nem. A íkntya
ugyanis, társaslény létére, szívesebbem elidőzik a gazdája társasiágában,
mint ebben a hangos, nyugtalan sokadalomban, ahol a fajtájaibéliekkel
kell vetélkednie. Nagyon kevés kutyát láttam, ha csak ölbeli ebet nem,
aki büszkén viselte volnia a nyakába
akasztott kékszalagos érmet. Egy
kockacukor, szerintem, sokkal nagyobb varázserővel vonzza a kiállított
kutyahölgyeket,
uraságakat és úrfiakat,
mint a világgyőztesi
cím.
De mindettől eltekint
ve, szép, vidám és szemet gyönyörködtető volt
a vasárnapi kutyakiállítás a Tattersallban.

Bűbájos magyar prhnadonnapár, egy puli és egy pumi:
Ezüst Barát Lili és Vásárhelyi Kócos Korhely
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Láttunk
örökös
derb i-n jjjerő-ket,
Európa- (és világdíjgyőzteseket, szépségdíjas óikat, sok száz Őssel rendelkező kutya-iarisztokratákat, újonnan kitenyésztett nemzetségek: ősjelöltjeit és mostanában akkreditált
fajták első udvarképes példányait.
Hogy mást ne mondjak, megjelentek
a kuvaszok is, elhagyva a nevükben
rejtőzött, megvető mellékzöngéi ök,
a pulik, a pumiik és a komondorok,
a vasárnapi kutyakiállítás gyöngyös bokrétája.
Nehéz volna fölsorolni
a sokféle fajtát, ami itt
látható volt,
annyit
mindienesetre meg lehet
állapítani, hogy a divatkutyák exkluzív társaságában meglepően előretörték a magyar fajták. Persize, a terrierek

Schmidek Zsuzsi Snupy
angol szetterjével

nevü
Két kutyaszépség: egy tacskó
és egy airdale terrier
(Bojár fotók)

ma iis többségben vannak. Ennek a furosa
formákkal
játszadozó
(kornak ia gyermekei ők,
olyanok, mintha nem is
'keninelben, hanem vala-

Óriás és törpe. Arianne vom der Alpenspitze magyar komondor és »Kis Kócos« hathetes puml

Zsuzsi

Csöpi of

Arács

mi
kerámikiisiművész
égetőketmencéjében születtek volna. Cisiak nem
olytan törékenyeik...
Egy kosár sealyham terrier
dr. Kováts Györgyné
kenneljéből
(Bojár főtök)

Valamikor nagy szenzációnak szá- hércsíkos ruhában, fehérbetétes cimított, ha egy maharadzsa Pestre pőben. Koktélt rendel és szívesen
érkezett. Ma az idegenforgalom any- nyilatkozik Pestről. Minden tetszik
nyira elkényeztetett bennünket, hogy neki: a város, az emberek, a cigányegyszerre négy maharadzsa üdül a muzsika. Odahaza tigrisre és vadMargitszigeten. Azt lehetne monda- disznóra vadászik. A harmadik mani, hogy föl sem tűnnek a hotelhall haradzsa: Kutch herceg, a teniszbajnok. ö a legcsinosabb az előkelő
nemzetközi forgatagában.
Mégis, kissé izgatja a fantáziát, hindu vendégek között. Mint sporthogyan él, mivel szórakozik, meny- ember, limonádét iszik, gavalléria
nyit költ a Pesten tartózkodó négy tekintetében inkább skót, mint
maharadzsa'? Kimentünk a Szigetre hindu. A pincérek szerint bármelyik
pesti nagykereskedő nahelyszíni közvetítést adgyobb borravalót ad a
ni róluk.
mysorei maharadzsánál
Elsőnek a kapurtalai
is, igaz, hogy utóbbinak
maharadzsa fiához volt
napi számlája átlagban
szerencsénk. Az i f j ú
kétezer pengőt tesz ki.
trónörökös európai ruA fehérbajuszos kahát visel, pávakék sepurtalai
maharadzsa
lyem mellénnyel. Pesti
egy amerikai hölggyel
életéről és tapasztalatairól nam' akaíg nyilatkozni.
(
— Majd a pa$M, —
mondja — neki több
gyakorlata van az ilyesmiben.
Jön a mysórei maharadzsa, sötétszürke, feNepal fejedelme

A. kapurtalai

trónörökös

A kapurtalai

maharadzsa

•±
"K Gaél Franciska garatulál új kolleganőjének, Aknai Bözsinek

Gaál Franciska fooadfe Aknai Isit a Paramounínál
Hollywood, szeptember ...
Akármilyen hihetetlenül hangzik, Hollywood igazi nyári szenzációja Róthné
Aknai
Bözsi szerződtetése volt.
Arra ugyanis a legritkább esetben volt példa, hogy egy civil nőt
csak úgy mirnix dirnix
sztárgázsival kötöttek
volna le. Legjobb barátnője!, mondhatnám mestere a Paramount első
számú magyar sztárja,
Gaál Franciska
lett.
Franciska most csinálja az első filmjét, de
az izgalomnak, amely
odahaza felvételek köziben mindig uralkodott
rajta, most a nyomát
sem mutatja, annyira
biztos a dolgában. Az
ú j szerepben színjátszói
zsenialitásának minden
árnyalatát csillogtatja.
Aknai Bözsi a Paramout
főbejárata előtt

(Paál Sándor fotók)

ö kalauzolta
végig először Aknai
Bözsit a Paramount roppant télepén. Olyan kifogástalan angolsággal magyarázott, mint valami bensziilött. Most a r r a a legbüszkébb,
hogy még a munkások is bámulják
tökéletes nyelvtudását. Arról, hogy
a levetített jelenetek osztatlan sikert és elragadtatást keltettek, nem
is hajlandó beszélni.

— Elvégre
— (mondja, — azért
hoztak ki, anert tudok!
Abban a ruhájában fotografáltam
le, amit a filmben visel. Bárki megállapíthatja, hogy szebb és édesebb,
mint valaha. „
f a a l Sándor
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Zilahy Irén Capriban

Z i l a h y

üréri

k é p e s b e s z á m o l ó ] a a

n á s z ú i r ó l

Kedves Színházi
Élet!
Itt küldök néhány képet a nászútamról. A figyelmes szemlélő azt hihetné róluk, hogy valami skót nászút képei ezek, ahol a férj
takarékossági szempontból otthon maradt, mert a felvételeken csak én vagyok látható. Ezzel tízemben a helyzet az, hogy a férjem lencse-iszonyban
szenved.
Mivel nem hajlandó magát fotografáltatni,
egyedül jegyzem ezt a kis vidám, képes útinaplót. Voltunk Párizsban nyolc napig, utána
Firenzébe
utaztunk, megnéztük
Rómát, Caprit, Sorrentot
és Palermot.
Mindenütt
négy-öt napot töltöttünk
isteni hangulatban.
Tulajdonképpen
sajnálnunk
kéne, hogy ez a gyönyörű, négy hét elröppent, de mi mégis örülünk, mert
nemsokára, ismét Budapesten élvezhetjük
az őszt. Es főként ott akarunk
lenni új filmem premierjén.
Szóval rövidesen otthon letízünk és akkor
majd személyesen is megköszönöm a pestieknek azt a sok-sok
figyelmet
és kedvességet, amellyel esküvőnk alkalmával elhalmoztak bennünket.
^

^ ^

-

Pompeibent az Apolló templom előtt

Firenzében a Dávid szobor talapzatán

Rómában

a Fantana dl Trevi-nól

Palermoban a Mon Reale kolostor

udvarán

Simone 'Simon új
filmjénél
Simone Simon, aki Párizsban a Montmartre
környezetében nőtt fel, legújabb amerikai filmjében ismét
visszakerül a Montmartra-ra. Itt Játszódik ugyanis a »Hetedik mennyország«
cselekménye, a romantikus párizsi városnegyed élete, jellegzetes figurái elevenednek
meg a filmen.
A »Hetedik
felvételei alatt
leumot
ültek a hollywoodi
filmstúdióban: ebben a filmben játssza a 150-ik »beteget«
Pedro Lara, a hires amerikai
eplzodista; Pedro Lara a mexicoi hadseregben volt valaha szanitéc és bőven nyilt alkalma
sefeesültek és kórházi betegek
megfigyelésére.
Filmszínészi
pályáján véletlenül egy kórházi
ápolt szerepében startolt Lara
és ettől kezdve százötven filmben specializálta magát a »betege szerepekre, bár ami a
legérdekesebb: életében
még
soha a feje sem fájt.
A jubileum alkalmából Simone Simon-tói hatalmas házipatikát kapott Pedro Lara, azzal a kívánsággal,
ajándéknak sohse vegye
aát.

Simone Simon
a »Hetedik

és James Ste\l
mennyországa I
szereplői I

A menyasszonyi
ruha,
ami után Simone Simon
a Hetedik mennyország
angyala
legjobban vágyódott
(Fox fotók)

SZEPTEMBERI SÓHAJ

az

— Szerencsére
ember...

jön a báli szezon, amikor végre

kicsit

levetkőzhetik
(Esquirei)

A LELKIISMERETES AUTÓÖR
A Iborzó autóparki rozási ht'lyein új
iparág fejlődött !ki: az autóőrzós. A héten, úgy este féltíz táján megérkeznek
Pethes Sanyiék és a kocsit leállítják a
Vigadó előtt. lEgy kopott ember rögtön
jelentkezik, hogy ő majd vigyáz a ko-

csira, osaJk tessék nyugodtan bemenni a
szomszéd kávéházba.
Alig ülnek ott Pethttóék negytd óráig,
jelentkezik az őr és így szól:
— Művész úr, kérem, tessék ideadni
az őrzési díjait, mert én megyek haza
aludni...
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ÚRIEMBER A FEGYHÁZBAN
VjccvtUnpiiiAX
EGYSZERŰ
ORVOSLÁS
Kohnné panaszkodik az
urának.
— Rémes, — mondja —
nem járhatok többé ebben
a ruhában. Már annyit
viselteim, hogy az egész
Józsefváros ismeri.
Mire Kohn:
— Jó, majd átköltözünk
az Erzsébetvárosba !
Beküldte; Klein
Budapest.

István

GYORS
TÁJÉKOZÓDÁS
A vendéglőbe bejön egy
ember. Leül az egyik asztalhoz, de előbb az ujját
gondosan végighúzza az
ablakdeszkán.
— Itt csupa por minden! — mondja az odasiető vendéglősnek.
— Sajnálom, de porszívót már vettwnk! — feleli
gyorsan a vendéglős.
Beküldte: Erős
Budapest.

Gábor

ARISZTID DADOG
(College Humor;

— Minek jöttünk ide, ha az egész napot anzikszkártyaírással töltöd? !
— Minek jöttünk ide, ha a barátnőimnek nem
küldhetek anzikszkártyátí
íRtn et Rae)

iO

Arisjztid rettenetesen dadog. Tasziló azt tanácsolja neki, vonuljon be egy
intézetbe,
ahol háromnégy hét alatt biztosan
kigyógyítják a nyelvhibából.
Arisztid megfogadja a
tanácsot. Egy hónap múlva találkozik Taszilóval.
— Na, — kérdi Tasziló
— tudsz már folyékonyan
beszélnií
Arisztid arca felragyog
és gyorsan rákezdi:
— Kerekes kereken kerekíti kerekét... kerekes
kereken, kerekíti kerekét.
— Ugy-e mondtam,'hogy
négy hét alatt folyékonyan fogsz beszélnií
— I . . . i . . . i . . . igen
— mondja Arisztid
—
csa . . . csak a . . . a . . . *
. . . az a baj, h o . . . h o . . .
hogy ez a mo . . . mon...
mondat nem i . . . i . . . illik m i . . . m i . . . m i . . .
mindenhová!
Beküldte: Lakatos Endre
Budapest.

ESIK AZ ESŐ

(The Passing Show)

A JÓL SIKERÜLT
ALIBI

IZGALOM AZ OPERÁCIÓS TEREMBEN

Szokolay Olly állandóan
óvja a férjét, Harmath
Imrét, la turf veszedelmeitől. Ennélfogva a humorista minden
lóversenydélutánon alibit igazol. Vasárnap délután is
bement a lóversenytéri
telefonfülkébe és felhívta
a feleségét:
— Halló, Ollykám, itt
vagyok a meccsen!
Ebben
a pillanatban
bömbölve
megszólal
a
megafón:
»A jelenlegi bukmékerodsok: Gamma egy és
egynegyed, Nordland ket-.
tő, Szókratész
öt...«

KÉSŐ BÁNAT
Weisz és Grün tyúkfarmot alapítottak. Jön egy
rettenetes
felhőszakadás
és az egész farm belefullad a vészbe. Nézi Weisz a
pusztulást, egyszer csak
megszólal:
— Kacsákat kellett volna tenyésztenünk...

ÚJSZERŰ VENDÉGLÁTÁS
Keleti Lászlónak délután randevúja van a művészkávéhásban Vadmay Lászlóval.
Már estére jár
az idő, amikor Keleti végre beállít.
— ''Ne haragudj, — mondja lelkendezve — de a
japán követnél voltam.
v
' — Mit csináltál te a japán követnélT
— ötórai rizsre voltam hivatalos.

»VÁLTOZNAK AZ IDÖK...«

KÉT SZEMPONT

RAday Imre és felesége Erdélyi Mioi egy szücaüzlet kirakat« előtt nézik a szőrmecsodákat.
— Isteni ez az ezüstróka-kabátl — mondja Erdélyi, —
csak attól tartok, hogy túlságosan erősítene.
— Ne fél] — mondja Ráday,
— téged tizedrész annyira se
erősítene, mint amennyire engem gyeagitene.

ÜJ PRODUKCIÓ

— Kedves Miss Európa 1937, engedje meg, hogy
bemutassam magának az 1920-as Miss Európát!
(Rio et Eaoí)

TÁVCSŐ A STRANDON

Mint ismeretes, a magyar filmgyártásban van
egy Molnár- és Delly-produkció. Ebből keletkezett
a következő pesti bonmot. A művészkávéházban megkérdi valaki a
szomszédjától:
— Mi megy legközelebb
a Pesti Színházban!
Mire valaki átszól a
szomszéd asztaltól:
— Molnár és Delillaprodukció.

BESZÉLGETÉS
A KÁVÉHÁZBAN
— Hol volt az öcséd,
hogy két év óta nem láttatni
— Vácon.
— M int fogolyt
— Noná, mint fácán!
Beküldte: Perlusz
Kaposvár.

János

KUTYÁK

— A nyomorult! Megcsókolta a lányomat!
— Ugyan ne izgasd magad! Egy ilyen teleszkóp
szereti nagyítani a
dolgokat...
(Ric et Rae)
12

Két kutya beszélget.
— Neked van
családfád! — kérdi az egyik.
— Ô, én nem vagyok
válogatós! — feleli a másik.
Beküldte: Bird Vera.

AZ UJ FILMCÍM

VÁLLALKOZÓI SZELLEM

A névújító játék szezonja már rég
elmúlt,
most már csak pesti filmkörökben divatos,
ahol
rég kitűnően bevált színdarab és regénycímeket
hoznak új néven forgalomba. Valamelyik filmcégnél szóba került Herceg Ferenc »Gyurkovics
lányok« című darabja. A
producernek tetszett a dolog, csak a cím ellen volt
kifogása.
— Volna egy új címem,
— mondja a forgatókönyv
leendő írója,
— És pedigl
— A »Hétvejű sárkány«.

SZÓRAKOZOTTPROFESSZOR

— Tom,
ugyanezt.

aztán

velem

is

megcsinálhatja
£Life.)

A KIS TELHETETLEN

A HABOZÁS OKA
Herman Lipót a Fészekben beszélget egy
ismert, fiatal pesti színésszel:
— Hónapok óta hallom, — mondja a festő,
— hogy autót akarsz
vásárolni.
— Igen.
— Akkor miért gondolkodsz annyit?
— Nem én gondolkodom.
— Hát?

— Az autócég.

Megmondtam, hogy nekem nem majom
kell, hanem hermelin!
(Nigiht and Day)
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»Marta B a r t k ó ^ á G r e t ®
Unger, a k.ét tehetséges
fiatal táncoánöí legjellog- zetesebb pózaik egyiké- ]

Darmora asszony, a csoport vezetője ezt a
festői jelmezt viseli.

»Fodros rózsaszínű ruha '
fiitteres felsőrésszel, hozzá fehér paróka. A tánc
cime: A kék valcer«

»A táncosok mindegyike a saját színpompás
népviseletébe öltözött«

»Nincs elbüvölőbb, mint a magyar népviselet. A három legtehetségesebb táncosnő: Ili Péntek, Helen Tinz és Emmy
Jászy, mindegyik a saját vidékének népviseletében«

A
világhírű, magyar
Darmora-tánccsoport, mely
egyfolytában két évig volt
a legnagyobb londoni varieték főattrakclója, jelenleg Sidneyben vendégszerepel.
miután
előzőleg
Dél-Afrika
fővárosában
csinált propagandát a magyar táncnak és zenének.
Óriási
sikerüket
jelzi,
hogy a lapok egészoldalas képes riportokban számolnak be róluk. Legutóbb egy nagy áruház
hívta meg őket délutánra
és tiszteletükre az egész
női személyzet magyar
ruhába öltözött. Itt adjuk
az egyik legnagyobb revfi
képes beszámolóját a csoportról, a lap kísérő szövegével.

Iran» Dann« emlékezete« nagf filmje, «
Mellékutca« sikere óta, mint 'é, legnagyobb
rámái művésznők egyike él « mozipublikoxn
mlékezetében. Qaál Franciska fedezte most
el íren* Dunne-ről, hogy nemcsak a drámáoz ért, de énekesnőnek la kiváló. Gaál Franiska Hollywoodba érkezése után ugyanis ia&lerkedési party-t adott, »melyen Ireh» Dunrir
s megjelent és Franolska\M>tatására az ősz- '
zegyfilt filmsztárok legnagyobb meglepetés í
én, néhány énekszámot is előadott. T e r a ó - 4 ^
zetesen Gaál Franciska felfedezése nem m a - «
adhatott titokban • Irene Dunne legújabb,, jl
Asszony a viharban« című filmjében nemcsak r
drámai hősnő szerepkörét tölti be, de né^aJ
ány remek slágerdalt is énekel.
- u
m
(Paramount' I g j S
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W Jfa/y Eodre mozi'kritik
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A vék&üy filmszalagot mar megint újabb teherpróbának vetették
alá. Gyorsayi megnyugtatom a közönséget: ezúttal is derekasan kiáltotta, legfeljebb itt-ott panaszkodott
egy-egy halk "reccsenéssel, hogy
most aztán neki is elég lenne ebből.
Ráraktak egy ügyesen összesodorintott bohózatos mesét, amely vakmerően messze elrugaszkodott a hihetőségtől; a kifeszített, sőt túlfeszített mesefonálon Zilahy Irén csudás lábával táncol végig; Kabos
Gyula, ez a fejedelmi mulattató telefonál, berúg, folyton belepotyog a
saját csapdáiba; Salamon Béla és
fíadó Sándor egy kedvükért beillesztett pompás epizóddal akasztja meg
a cselekményt és sem a cselekmény,
sem a közönség nem jár véle roszszul; Somló litván a hollywoodi hitelesített szépség-kellékek nélkül is
tud megnyerő amorózó lenni; egy

kis pesti ügyvéd lakása címén a
rendkívül becsvágyó díszletező amerikai méretű lázálmait
valósítja
meg; a szokásos szerelmi séták, andalgások hátteréül Eger tündéri látképei vonulnak el és a darabból
kivirágzik egy talpat bizsergető
népdal is, amelyről megérezni, hogy
amerikai koktéllal öntözték a tövét.
Azt hiszem, a közönség ezt is elég
ösztönzésnek fogja találni, hogy
megnézze a filmet. És ha néhányszor hangosan fölkacag, nem- kell
szégyebúe magát miatta; bevallom,
velem is többször megesett ez az előadás folyamán, pedig egy idő óta
szigorúan ellenőrizni szoktam a nevetéseimet. De nagy kár lenne, ha
ettől a filmtől azzal a meggyőződéssel búcsúznának el, hogy ez a legtöbb, ami a, magyar filmművészettől
kitelik. Ellenkezőleg, azt hiszem, ez
a legkevesebb, amit óvatos vezetői
megpróbáltak véle. Most még a baba
járni tanul és kétségbeesetten kerekes játószékébe kapaszkodva totyog
nyomorúságosan kimért kurta útjain. Néhány gyönyörű
fölvétel,
néhány bravúrosan megoldott technikai föladat, néhány suhintó erejű
Ötlet a tanúbizonysága, hogy a magyar filmre méltatlanul rótták ezt
a kiskorú-rabságot. Csak egy kicsit
hinni kellene benne és akkor megmutatná, hogy nemcsak ezekhez a
derűs, de nyomtalanul elillanó gyerekjátékokhoz ért, hanem ott is
megállja a helyét, ahol az élet igazibb gondjai és mélyebb érzelmei
csapnak össze. író, rendező, színész,
technikus, — mind tettrekészen vár
már a nagykorúságra; csak a vállalkozóba kellene még egy kis bátorságot szuggerálni, hogy el merje
ereszteni a sokszor kipróbált hatások kapaszkodóit. Ami biztos, biztos,
gondolja magában; pedig téved,
mert a művészetben csak az az egy
nem biztos, amit ősidők óta biztosnak fogadtak el.
Zilahy Irén

az

»Úrilány szobát keres« női
főszereplője
(Pátria film — Hajnal foto)

A 20. század Elssler Fanny-ja
Mindert filmsztár vágyódik valami egészen elérhetetlen téma, valami régen sóvárgott szerep után.
Ilyen vágyálma volt Lilian Harvey-nek is Elssler
Fannyt, a mult század »táncos-csodá«-Ját eljátszani.
Most beteljesült Lilian Harvey álma, a németek
megfilmesítik a nagy ballerina regényes életét és a
főszerepet Lilian Harvey játssza, énekli és ami a
legfontosabb — táncolja is. Főleg a szerep táncos
része szerez nagy örömet a nádszálkarcsú szőke
sztárnak, mert Lilian Harvey eredetileg ballerlnának
készült és ha a film időközben el nem csábítja: M
belőle lehetett volna a huszadik század
Elssler Fannyja. Külön érdekessége a
JM
filmnek, hogy a műtermi felvételek után

«fr.*o
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A Noszti fiú esete a Magda Schneiderrel
írta: TÖRÖK REZSŐ
Mondhatnám úgy is, hogy az én és nem tud fotografálni. Paul
esetem, ennek a bűbájos színdarab- Kemp a másik Bubenyik, a német.
nak a filmfelvételei alatt, ott a Apró kis ember, jó nagy orral és
Hunnia hatalmas műtermében.
még nagyobb gázsival.
Kérem» óriási szüreti vigalom fo— Aranyos pofa, — mondja róla
lyik a templom tövében, háromszáz- Gózon és az apró német táncra keötven ember kavarog, táncol, per- rekedne, 'ha értené, mert nagy szó
dül a tűzoltóbanda durrogó muzsi- az, ha Gyulánk valakit megdicsér.
kájára. A kalocsai Gyöngyösbok— Na» itt jön a Szörényi, — lép
réta színpompás: virágai fürgén sze- hozzám Hegedűs Ferenc, a kétdegetik fehérharisnyás, papucsos nyelvű film producere.
lábaikat, két legény vagy százkilós
— Mondjon valamit, kedves műszőlőfürt-építményt cipel. (Ennek a vésznő, a szerepéről.
kettőnek van a legnehezebb szerepe!)
— Mit mondjak? # — nevet boldoSzékely István a magyar, és Hu-gan — minden színésznő
álma, ilyen
bert Marischkà, a német verzió renszerepet játszani. Nézze ezt a díszledezője, izgatottan figyelik a felvé- t e t . . .
telt.
Valóiban jól nekigyürkőztek He— Állj ! — ordít egy stentori hang. gedűsék. Nagy hegyet építettek a
— Kikap! — üvölt egy másik.
műterem egyik végében, igazi szőlőA lámpákat kikapcsolják. Odalé- hegyet, ami/ most tele van gyöpek Jávor- Palihoz, aki a Noszty-fiú nyörű, érett fürtökkel. Az ember
zergetol'ías kalapjaban, könnyű va- szívesen felmászna rá, hogy leböndász-zekében, marmol valamit az gésszen egy puttonyra valót. Es itt
orra alatt.
elől a színes sátrak, kikiáltók, hu— Halló, Pali — mondom vigan.
szárok, sípoló parasztgyerekek, ci«
— Was suchst du da? — kérdezi gánybanda, városi népek, — szóval,
Bismarck zengő nyelvén.
urak-höliglyek, válogatott cigánylegé— Nono, — mondom — csak las- nyeik. Köztük karonfogva sétál és
san, kannst nicht ungarisch?
beszélget a Kati szerepének két
— De igen, — aszongya, — der Ku- (verziója: Lucy Englisch és Kiss
kuck soll's holen, már egészetn ösz- Manyi.
sze vagyok komp oly odiva, egyszer
magyarul, egyszer németül...
Persze, ő alakítja a német Nosztygyereket is!
Hát a Gózon dOlga könnyebb, ő
csak magyarul játssza Bubanyiket.
Mikor az ő jelenetére kerül a sor,
megáll a felvétel, mert még a szigorú Eiben Pista is elneveti magát

Halmay Tibor és Jávor Pál
a »Noszty fiú« mindkét verziójában játszanak:

A »Noszty fiú« felvételeihez a Hunnia filmgyár mindem négyzetcentiméterjét felhasználják. A
Hunnia udvarán építették fel a bontóvári huszárok lovagló iskoláját

Harsányi Zsolt mutat íbe Magda
Schneidernek. A kedvelt német sztár
filmre való bájos mosollyal nyújt
kezet.
— Bitte, Künstlerin, — kezdem,
jól felkötve a német tudományomat
— sind so freundlich... eee... mit
is akarok mondani... eee...
— Ach, Sie wollen etwas hören von dieser
»Noszty fiú esetleg a
Tóth Mari«, nicht wahr?
— Ja, — mondom tökéletes alföldi kiejtéssel, — das will ich.
No, erre belekezd egy
szép hosszú beszédbe,
amiből jól értem, hogy
a Fényes Szabolcs írta
a zenét és Kecskemét
körül, meg Alsódabas
alatt voltak a külső felvételek. Viszont valószínű, hogy mást is csicsergett a művésznő,
mert ennyi tartalonni kevés lenne ilyen kacsikaringós, hosszú beszédhez.
— Praohtwoll, — -bólintok és ezzel ki is merítettem az összes német tudományomat —
legyen
szíves
most
ugyanezt magyarul!
Bubenylk (Gózon Gyula)
Noszty Pari (Jávor Pál) a
Mikszáth—Harsányi
színdarab
filmváltozatában
(Picture film — Manninger
fotók)

— Nágyon ®zep, nágyon jo, nágyon örülök, — felied óriási megdöbbenésemre és folytatja: — kőszenem
ezepein, jól erzem magam, feeaecsokolom, huj-huj-hajraü!
— Na igen, — ibucsúzcik fejcsóválva
és az az érzésem, hogy legközelebb
a magyar verziót isi ő játssza.

. . . Myrna Loy többhetes mexikói nyaralásából
visszaérkezett Hollywoodba és azonnal dolgozni
kezdett »Test Pilot« című
filmjében. Partnere: Clark
Gable...
Misha
Auer,
akit az amerikai sajtó
»Monkey Man« — majomember néven tisztel, az új
Deanwa Dur bin film (Száz
férfi és egy leány) befejezése után Catalina szigetén pihen. Biller Irén férjének szállodájában lakik...
Elkészült
Abel
Gance egykori világsikerének a »J'accusec-nek
hangos változata. Severin
Mars szerepét Victor Francén játssza... Lubitsch
Ernő volt az egyetlen rendező Hollywoodban,
aki
egyedül
intézte
üzleti
ügyeit.
Ügylátszik erre
sem jut már ideje, mert
most kénytelen volt egy
menedzserhez leszerződni,
aki egy másik híres ren-

Lázát

Mária,

dező: Frank Capra megbízását is
vállalta...
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...Zsoldos Andor, a »3:1
a szerelem javára« producere, a film befejezése
után sem pihen. Legközelebb a rádióban mutatkozik be, mint szerző: —
Arany János »Fülemüle«
című költeményét dolgozta fel hangjátékká . . . Muráti Lili játssza a »Tokaji
rapszódia« női főszerepét,
a második női szerepre új
színésznőt: Somló Valériát
— Somló József operaénekes leányát — szerződtették...
Pálóczy Lászlónál,
aki egyszerre kapott főszerepet filmen és színpadon, levélben jelentkezett
most egy »amerikai nagynéni«. A feladóról hamarosan kiderült, hogy csak
névrokon,
de
Pálócxy
mégis szívesen levelezget
vele, mert a »rokon« minden borítékban válaszbé-

MR. SELFRIDGE LEGNAGYOBB ATTRAKCIÓJA:
Törzs Jenő, Pettaes Sándor ós Dezsőffy László a »111-es« című új magyar hangosfilm varieté jelenetében

Egy évvel ezelőtt még egyszerű fotómodell
Bennett, aki most a »Voguas of 1938« címfi új
ben egysoerra a népszerű sztárok soréba emelkedett. A film sikere
alkalmából Joan Bennett coektail-partyt adott egykori kolléganői, a newyorki íotomodellek tiszteletére
(Foto Pa ál, New-York)

lyegre is küld — egy dollárt . . . »Vacsora háromnegyed nyolckor« a címe
egy új magyar
kultúrfilmnek, amely egy óriáskígyó táplálkozásáról szól.
A film szövegét egy női
riporter: Rendy Lili irta,
elmondani Pluhár István
fogja...

*
. . . Fred Mao Murray és
Carole ^Lombard három
egymásután készülő Paramount-filmben játszanak
együtt. A filmek címe:
»Vacation
from Love«,
»True
Confession«
és
»Men with Wings«;
as
utóbbi szí nee film lesa . . .
A magyar
származású
amerikai rádiósztár: Joe
Penner első filmje is elkészült. Címe: »The Life of
the Party« és Penner
Jóska együtt játszik benne
Oene
Raymonddal,
Jeanette MacDonáld férjével ... Irene Dunne-nek
felkínálták »Madame Curie« szerepét. Nem Allaita . . . »Three Comrades«
címen megfilmesítik
Remarque harmadik regényét is. Robert Tflylor,
Robert
Montgomery
és
Spencer Tracy
játsszák
majd a •»három kamerád«ot, a női főszerepet pedig
Joan Crawfordra osztották
ki...

Emil Jannings Clausen vezérigazgatót játssza a »Naplemente előtt« című filmben
(Harmónia foto)
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. . . Vajda László dolgozik legtöbbet (külföldön a
fiiatal magyar rendelőik
BsözüL Csinált fikmet imár
Bécsben, Berlinben és Londonban, imost pedig Párizsba hívták, ahol eigy
angol-francia
verzióban
készülő fim rendezésével
bízták meig . . . Ldndor Tivadar, az Ufa népszerű
sajtófőnöke kapta e héten
a legtöbb gratulációt Pesten. Most jelent meg
ugyanis az Ufa ezüst albuma, amelyért a »szerző«,
Lándor Tivadar valóban
megérdemel minden elismerést ... Székely István
legközelebbi filmjét neandsalk rendezi, de saját pénzéből produkál ja i s . . . A
híres pesti
mjkózenekart
leszerződtette
egy nagy
amerikai gyár. Néhány
héten belül szegényebbek
leszünk huszonnégy cigányrajkóval...
Hollywoodi hymewhÍTefk : Alice
Haye (kétéves jegyesség
után a1 legnagyobb meglepetésre férjhezment vőlegényéhez: Tony Martin,

E héten mutatt&k be Párizsban Annabella legújabb filmjét a: »La citadelle du silence«-t
(A hallgatás vár-át). A film
az orosz zsarnokság ellen küzdő Lengyelországban játszódik. Annabella e g y
szerelmeséért és hazájáért küzdő
diáklányt játszik
(Reflektor foto)
A »3:1 a szerelem javára«
filmváltozatának egyik érdekes jelenete: a szerelmes centercsatár átadja a megszökött
menyasszony Üzenetét

Békeffy László, Pálóczy
László és Kiss Manyi

(H. T. film — Manninger foto)

Mary Dann és Mihai Popeacu
az ú] román hangosfilm főszereplői

émîtes - f iilmszinésehez . . .
Miriam Hopkins ismét
férjhezment, ezúttal harmadszor; a boldog férj:
Anatole Litwak fiLmrenr
dező... Elkészült Bánky
Vilma felfedezőjének, Samuel Goldwyn-nak második
önálló filmje is. A »Dead
End« (Halállal végződik)
hőse »Baby Face« — Nelson, a hírhedt gengszter,
Amerika két év előtti »1.
számú közellenségeA
A
film főszerepeit Joel Mc
Créa és Sylvia
Sidney
játsszák.,.
Néhány napot
Pesten töltött feleségével
Mr. Stanley Passmore, az
ismert londoni filmjogász,
aki a közelmúltban új angol
filmgy ártó társaságot
alapított 400.000 font alaptőikével. Az első filmet
Rémé Clair rendezi, sztárjai Jack Buchanan, Ma:u'rice Chevalier, Mairie Loseff és Lady Gavendieh,
l ánynevén Adele As taire
(Fred Astairti húga)...
Most készül Berlinben a »Hindu
siremlók« új hangos változata
Richard Eichberg a rendező,
megbeszéli az egyik jelenetet
Hans Stttvé-vel
(Harmónia foto)

Magyar rendező és magyar operatőr forgatja a
»Doamna de la' Etajul II.«
(őnagysága, a málsodik
emeletről) című új román
hangosfilmet Bukarestben.
A film forgatókönyvét Helene Duboque, a népszerű
regényírótnő készítette, a
női főszerepet Mary Don,n
előkelő társaságbeli úriaa®szony játssza, akinelk ez az
első filmszereplése. A férfi
főszerepre hazahívtálki Bécsből Mihai Popescu-t, a
Volks theater tagját, a film
többi főszerepét pedig Yasile Birlic, Aura Fotime,
Jian a Costa ée Miau Fotino játsszák.

Major Dezső a rendező ós Berend Lajos az operatőr
(Hölzer fotók)
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MI TÖRTÉNIK A „SZAKÍTS HELYETTEM" ELSŐ
FELVONÁSA ELŐTT?
írta:

BÓKAY JÁNOS

— Szegedi Miklós, aki fiatal ügyvéd és nagyon kedves fiiú,
hónapok óta a szerelmese Demján Sándor papírgyáros bűbájos
és ragyogóan szellemes feleségének. Noha szerelmes az aszszonyba, méferis terhére van az ügy: az asszony ugyanis szinte
megfojtja a szerelmével, zsarnokoskodik fölötte, elszívja előle a
levegőt. Érzi, ha nem vet véget a dolognak, előbb-utóbb teljesen a nő játékszerévé
Válik, sőt botrány esetén kénytelen lesz elvenni az asszonyt. Elhatározza, hogy
szakít vele. Csakhogy valahányszor megpróbálja realizálni tervét, az asszony
könnyeivel, kedveskedéseivel, szcénáival és fenyegetéseivel mindig visszariasztja
szándélkának végrehajtásában. Tehát elhatározza, hogy segítségért folyamodik a
legjobb barátjához, Timár Ferenchez, aki mint nőorvos, már hivatásánál fogva is,
jól ismeri az asszonyi lelket és vértezve van szerelmsi mókáik ellen. Ugyanekkor
Demján Sándort, a gyanútlan férjet, figyelmezteti egyik barátja, hogy a felesége
megcsalja, őt. Csak általában gyanakodik, az udvarlót megnevezni nem tudja. A
férj egy nyomozóirodához fordul azzal a megbízással, hogy figyeljék az asszonyt
és azonnal értesítsék, ha valamilyen legénylakásra menne... És következik az első
felvonás.

Tíz színházi lós megjósolja:
milyen lesz az Idsl szezon ?
A tiz színházi jó®: tíz színpadi szerző.
Nekik kell legjobban megérezni, milyen
lesz az új szezon. Jó-e, rossz-e? Itt következői eík a jóslatok:
HARS ANTI ZSOLT: A színházi prognózis éppen olyan, mint az időjárásé —
kiszámíthatatlan.
HUNY ADY 8 ANDOR: Ha konjunktúra
marad, akkor jó lesz, mert gazdaság és
művészet szorosan összefüggnek egymással.
LASZLó ALADAR: Az emberek mind,
jobban és jobban szeretnek
színházba
járni.
Így minden bizonnyal jó szinházi széz&n lesz. De miután Pesten minden megfordítva történik,
lehet, hogy
éppen ezen egyenes számítást meghazud-

tolva, nem lesz olyan jó a szezón, mint
amilyennek az összes fennálló
okoknál
fogva kellene, hogy legyen.
ZSOLT BÉLA: Az az érzésem,
hogy
ez idén a színház ínég inkább el fog
különülni a mozitól. Mert szerintem a
színház csak egy módon tudja lekonkurálni a mozit, ha nem akar attralktív
lenni, haaiem inkább emberi, történelmi
és társaidalmi érzéseik és szenvedélyek
irodalmi és lélektani ábrázolására vállalkozik. Mélyeik, komolyaik, irodalmiak
és korszerűek, de nem külső effektusokban, mert azofc hatástalanok a színpadon. Ügy látom, most végiképpen tehermentesíti a színházat al mozi és megindul azi irodalmi és dramaturgiai értelemben vett eredeti színijáték és színjátszás újjászületése.
BABAT JÓZSEF: Rendkívüli

~
.
.. j
.
»«
Kerpely Jenő feleségül vett» a volt budapesti angol konzul
özvegyét. Gnerneaeybe utaztak nászútra. Onnan küldték
ect a képet
54

erejű

az a

»harc«, amire Budapest színházai ebben
a szezónban készülnek.
Olvasván az
egyes színházak pro grammjait s »közönség szemmel«
nézvén a dolgot: csak a
publikum nyerhet. A hazai
és külföldi irók színe-javának versenyéve lesz ez az
esztendő: a sikerért.
Két
színház jubilál, a Nemzeti
és a Magyar. Két új színház nyílik: ugyancsák a
Nemzeti és a Magyar Kamaraszínháza. Olyan óriási
az új szezón repertoárja^
amihez hasonló még nem
is volt. Es hogy mi lesz
eredményt
Ez a jövő
....
K r r n ., ^ j ^ r nnnunh
w™"*- Nagy ember nagyobbat esik, mvnt a kicsi.

LÁSZLÓ MIKLÓS:

Utóbbi

időben azt tapasztaltam a
színházaknál, hogy a szezon áttevődött nyárra is.
Azelőtt, ha kisütött a nap,
becsukták a
színházakat,
most a szép időért imádkoznak, hogy a sok tervbevett szabadtéri előadásokat
megtarthassák. Jób Dániel
szeptemberben arról nyilatkozik, hoQy milyen szabadtéri előadásokra
készül.
Jellemző még az ijesztően
jó konjunktúrára,
hogy
író, színész egyaránt jobban van elfoglalva nyáron,
mint télen. Minden színháznak van kamara színháza, vagy testvér színRomika — anyaszerepben
háza. Ha ilyenek az előjeSzász Lili, Móskovlts Sándorné, a Magyar Színház kedves
lek, nem lehet egy színkomikája, anyaszerepben mutatkozik itt be. Kis fia szüleházi szezon indulását mástett: Jánoska
(Pálházy foto)
kép, mint leg opt imistábban várni.
HÁL ASZ IMRE: Feltétlenül nagyon jóBÚKAT JÁNOS: Határozottan optimista
nak remélem A színházak a bérvagyok. De azt hiszem, nem oktalanul.
letekkeli elérték azt, hogy az emVessen a közönség egy pillantást az
bereik olcsóbban, tehát szívesebben járelső színházi plakátokra és tüstént látni
nak színházba. Számos olyan ismerősöm
fogja azt a hallatlan erőfeszítést, amevan, aki három színházba is váltott
lyet a különböző színházak a jövő szebérletet. Ez ugyan az igazgatónak, írózon sikere érdekében kifejtenek. Ha
nak csökkenti az anyagi lehetőségeket,
ehhez hozzáveszem, hogy a magyar színjátszás, meggyőződésem szerint, a leg- de mindenesetre nagy színházi konjunktúrát igér.
különb a világon, a saínházak helyárai
pedig a világon a legalacsonyabbak,
önként kirajzolódiiki előttem a siker, Tudtommal a gazdasági életünk is javul,
tehát idén remélhetőleg ilyen »nem művészi« okolk sem fogják
lohasztani a
közönség érdeklődését. Szóval, rekordszezont várok.
B&KEFFY ISTVÁN: En rossznak

vélem

az idei szezont, mert nékem nincs darabom. De kívánom azoknak az Íróknak,
akiknek darabjuk
színrekerül,
hogy
olyan jól legyen, mint amilyennek Ígérkezik.
INDIG o t t ö : Miután most elsősorban a
filmszakmában dolgozom, először ennek
jósolok eta idén hallatlanul nagy sikert.
A magyar film ez idém fogja kifutni
igaiz formáját, szerintem most indul el
igazi karrierje útján. Ami a színházat
illeti, ugyancsak optimista vagyok, már
csak azért is, mert én ils darabot irok
ebben az évben, két esztendő ,után először.

VIDÉKI SZÍNHÁZI HÉT
Szolnok: A szegedi társulat vendégszerepel Szolnokon. A héten mutatták
be a Marika hadnagyát, a Bűn. és bűnhődést és az őméltósága feoffőrjét. A
társulat új szubrettje Komlós Juci,
Komlós Vilmois lánya.
Miskolc: öktóber_elején kezdi szezonját a Miskolci NöBiatti Színház.
Kiskunfélegyháza: Űj színtársulat mutatkozik be februárban Radó László kispesti igazgató vezetése alatt.

Huszár Pufi Londonba repült. Hazavitte>
Sándor fiát Pótért, aki itt vendégeskedett
kót hétig:
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A ZSERBÓ-BÓ-BAN
— Mit tudtok ti, angyalom, arról,
hogy sikerült a Balatoni Sporthét,
volt-e elég versenyző s volt-e elég
publikum1
— Sokkal nemzetközibb volt az
egész szeptemberi sport-vásár, mint
remélték. Különösen a repülők és az
autósok tettek ki magukért, ami legfőkép Máry Dezső érdeme, de kitűnően viselték magukat a lovasok
és a vitorlázók is, míg a teniszezők kissé lankadtan adogatták a labdát és a galamblövők
bágyadtan
puffogtattálc le a halálra szánt madarakat. összeredmény : minden jó
volt, csak az idő nem, tanulság: jövőre korábban kell kezdeni s inkább
kevésnek többet, mint soknak keveset, ami úgy értelmezendő,
hogy

N D t O D Y
B Ê L A
nem kell úgy szétforgácsolni a programmot különböző helyekre, hanem
inkább
összpontosítani.
Azért a
rossz idő ellenére is ezrek nézték a
concourst is a vihar sem ártott az
úszóversenynek. Heinrich Tibor megint bebizonyította, hogy a legjobb
vitorlázó, Biró János pedig, ho\gy a
legkitűnőbb úrvezető. Keresztes Erzsébet \és Magda Röntgen bravúros
lovaglásai említendők még, továbbá
a kis- és nagy-gálaesték
sikere,
amely a sporthölgyek és sporturak
táncos kedvének köszönhető. Szezon
közepén sem volt olyan zsúfoltság
Siófokom és Földváron, mint az elmúlt héten, száz és száz autón cikázott a publikum a különböző események színhelyei között és a MACgárda úgyszólván
permanenciában
volt.
— Ez az állandó készenlét most folytatódni fog
Lillafüreden,
ahol ugyancsak a sporthét lesz a szezónfhoszszabbító injekció.
Aztán már csak a körülbelül október közepéig
tartó
idegenforgalomból faágunk éldegélni,
amely a héten is két
rendkívül érdekes vendéggel ajándékozta meg
Budapestet
Windsor
hercegén és feledégén
kívül. A hét érdekes
vendég: a raipuri maharadzsa, akit több tisztelgő ágyúlövés
illet
meg, mint a nepálit,
vagy a kapurtalait s
így ő a jelenleg Pesten
tartózkodó
maharadzsák közt a rangidősebb, továbbá S divert
grófné, aki a Margitszigeten koktél-partit is
adott, amely látványos
társadalmi
összejövetel
volt s valósággal szezonnyitó pesti esemény.
— Igaz. hogy olyan
fi.ntasztihus
összegű
bért fizetett
Bedaux
mérnök a borsodivánkai kastély
párnapos
II. Páter, a Jugoszláv király,
szeptember
6-án
ünnepelte
14-lk születésnapját

Herresbacher Trade 6s Alexa, a balatonföldvàri ifjúsági teniszverseny első és második
dijának győztesei
(Foto Seidner)

használatáért abból az alkalomból,
hogy vendégül látta a volt angol
uralkodót?
— Benfentesek szerint mindössze
háromezerötszáz pengő volt a kastély Iés a vadászterület bérösszege s
ezenkívül, amit átalakítottak és beépítettek, az természetesen ott maradt. Két csodálatos fürdőszobával
mindenesetre kibővült a kastély, a
környékbeli cigányzenekarok tagjainak pedig még az unokái is huszáruniformisban fognak járni, annyi
sujtásos atillát szabatott a mérnök
úr a muzsikusoknak.
— Volt valami érdekesebb esküvő
a héten?
— Erről az alábbi esküvői jelentés
tanúskodik: Prof. Bence Gyula és
felesége Guttmann Margit leányát,
Klárát, szeptember 9-én vezette oltárhoz ökányi Endre, Okányi Andor és felesége, szili Stein Rózsi fia
a Vilma királyné-úti
evangélikus
templomban.
— Gratulálunk. A kitűnő és népDr. Kartal Jenő miniszteri tanácsos a bécsi
m. klr. követség kultúr előadd ja, felesége és
István
fiával a
Balatonkenesei
üdülőben
nyaral

szerű orvosprofesszort elképzelhető,
hogy hányan keresték fel szerencsekívánataikkal családi ünnepe alkalmából s a boldog ifjú pár esküvőjén
fél Budapest ott szorongott a templomban. Egyébként csendes Hét
volt, de Budapest már itthon van,
viszont az, aki még nincs itthon, az
bizonnyal Párizsban található.
— Ügy van. Soha nem volt Párizsban armyi magyar, mint most,
viszont Pestnek sem lehet panasza:
egyik angol csoport a másik után
érkezik, sok neves londoni képviselő
látogat el a közel jövőben hozzánk,
itt tartózkodik a szudáni angol kormányzó és ahova csak néz az ember: angol rendszámú autókolosszusok suhannak az utoáJcorv. A vadászok is lassan szállingóznak már,
Esterházy Károly gróféknál, Hadik
Béla gróféknál máris nagy külföldi
vadásztársaságok táboroznak s foglyászásra, fácánlesre megint sok
külföldit várnak a különböző vadászterületeken. Egyébként már panaszuk is van a külföldi puskásoknak: roppant csodálkoznak afelett,
hogy akkor, mikor egy-egy körvadászaton százszámra kerülnek a tapsifülesek terítékre, a pesti éttermek-

ben alig lehet nyúlpecsenyét kapni. A napokban egy külföldi Nimród, valósággal hajtővadászatot Rendezett a
különböző vendéglőkben
egy adag nyúlgerinc
után, hat éttermet is végigjárt és csak a hetedikben szerepelt végre
nyúl az étlapon. Itt aztán lehorgonyzott az
éhes vadász és itt ismerkedett meg azzal a
szépséges pesti hölgygyei, akivel azóta napnap mellett együtt látható s aki rnrnt már a
második bundát vásárolta magának, mondaEgy Buenos-Airesböl jött vendég, aki föltűnően hasonlít Bárni sem kell talán, hogy
sony Rózsihoz« Senorlta Irena Hartman
nem — nyúlprémből.
— Az egyiket láttuk. Igazán szen- számban megkezdte az őszi szezont,
a Golf-Klubban is nagy az élet s a
zációs.
— Hát még a másik, az lesz csak régi játékosok csoportjait új vendéa pukkasztó meglepetés. No és mi gek tarkítják: itt is meglátszik az
jelentenivaló van golfról, teniszről? angol invázió. A sok angol vendég— A Tenisz Klub már teljes lét- ért cserébe London is kapott tőlünk
egy gyönyörű magyar leányt, Reimann Ernő leányát, aki egy esztenr
dei tartózkodásra & héten utazott ki
az angol fővárosba.
— Es mi igaz abból a házassági
hírből...?
— Egy szó sem igaz! Az ismert
közgazdasági kitűnőség se nem válik, se nem házasodik, hanem kitűnően érzi magát boldog családi körben a Garda-tó partján s így aggodalomra semmi \ok sincs. Mi tudjuk,
hogy honnan fúj a, szél, az állítólagos menyasszony maga terjeszti s
állítólag írása is van a házassági
ígéretről, amely írást — állítólag —
éppen annak a banknak a safe-jében
őriznék, amely banknak illető közgazdasági kitűnőség a kormányosa.
— Szóval mint
bankdirektorban
jobban bízik az állítólagos menyasszony, mint vőlegényben.
— Minden alapja és oka meg lenne hozzá, viszont a »vőlegényi« cím
minden alapot nélkülöz. Megértettük? Akkor Adieu!
Nyars

Edith, a balatonbogiári
»Balatontündére« választás győztese
(Foto Libschüts)

Gauoso, Csikó, Harpó ós
egy fontos főszereplő
karikatúrája

Allan J ones es Maureen O'Bullwán a »Botrány « l u h o o «
szerelmespárja

így lötto ba a tizenegyest Sárosi a Lazionak. Csellel jobbra dölt, de balra rúgta a labdát. Az
olasz kapus az ellenkező sarokba vetődik

ria—Venius mérkőzésen feltűnt a nagyváradi Bodola, a Venus kdtüioő eenterosatáina, aki szédületes gyorsasággal,
technikai tudással kezeli a labdát. BoKét érdelkes vendége volt Budapestdola zújgó tapsorkánt kapott a Hungáxianek: a római Lazio és a bukaresti Venus.
úton.
A Venus ai Hungáriával, a Lazio a Ferencvárossal mérkőzött. A szombat-vaAlig múlott ol huszonnégy óra, az
sárnapi küzdelemre Romániából 'MilöntÜllői-úti stadionban 30.000 néző bámulta
vonatok hozták a közönséget Budapestre.
a római Lazio cenrtieresatárát, Piolát.
A különvonatok uttasai bejárták a Duna
Érdekes, hogy az olaszoknak mindig
partját, ielanenteik ai Svábhegyre, végigaikiad egy-egy új Meazza-szerű csatáruk.
sétáltad a Dunakorzón és aztán kimentek
Piola. szinte ellenállhatatlan volt és bidrukkolni a futballmeccsre, A Hunigázony szerencse, hogy az olasz csatár
csak egy gólt tudott rúgni
•a Ferencváros kapujába. A
két vendégcsapatból Piola
és Bodola szerezte a legtöbb elragadtatást, a legnagyobb teíkintélyt. A Ferencváros—-Lazio Középeurópai Kupa-döntő mérkőzés a magyar futballsport tnagy parádéja, volt.
Impozáns képet nyújtott
30.000 néző felvonulásaBudapest legszebb asszonyai és leányai jielentek
meg. Névsorolvasást lehetett volmia tartani. A mérkőzéseikre mindig sok színész és színésznő jön el,
most azonban
valóságos
L
I trtbü&Ől: Fab'inyi TiMamér pénzügyminiszter, Bornemisza
őszi seregszemle volt. AmiQéza karaskedolam- a iparügyi minintor ét folaaégo
kor Bársony Bózsi bevo» *
iL
' M t o *
«
j>(Poto Bojár)

Piola és Bodola

nuit a páholyába, megakadt a forgalom. A művésznő egyébként a múltkori képünkkel kapcsolatban, ahol azt írtuk róla,
hogy a Hungáriának drukkolt, a következő helyreigazító nyilatkozatot adta
át nékünk:
»A sajtótörvény
idevonatkozó rendelkezése értelmében tisztelettel
kérem a Színházi Életet a
következő
helyreigazító
nyilatkozat
közzétételére:
Valótlan az, hogy én
Cseh góljáit megtapsoltam
volna.
Valótlan,
hogy
Hungária-drukker
vagyok, bár mindig szívesen nézem a Hungáriát is. Ezzel szemben
igaz az, hogy kislánykorom óta a Fradmütk
drukkolok, mindig Frfldiérukker voltam, vagyok
és maradok. Szép volt
Cseh gólja is, de nekem Sárosié mégis
jobbon tetszett. Tisztelettel:
Bársony
Rózsi.«
Állításainkat ezzel szemben — nem
tartjuk fenn.
Bársony
Rózsi páholyában foglalt
egyélbként helyet Muráti Lili. (külön ült
Páger Antal ós Komár Júlia, aMnek

Muráti Lili ós Bársony Rózsi

wallistkék ruhája feltűnést keltett. Székelyhidy Ferenc, az Operaház művésze
Székely Mihályékkal és Maleczki Oszkárral nézte a meccset. A szüjaetbemi Székely külön előadást tartott a sßlzburgi
ünnepi játékokról,
majd elmondotta,
hogy néhány (kedves napot töltöttek a
tiroli Obladisban. Turay Ida a koT«ó-

Toldi gólja

Képak a Hungária—Venus mérkőzésről: Bodola behelyezi a labdát a kapuba. Szabó csak néz

A Hungária és a Venus csapata

A bukaresti kapua kifutással veszi el a labdát Csehtől

(Foto Pálházy)

Három tréner: Jánossy (Vénus), Schäffer
(Hungária), Viola (Lazio)

Itt volt látható különben, az idei őszi
divat ós bizony divatriporter kellett
volna a tribün sok szépségéhez.. A mérkőzés után Bodola gratulált Piolának.
Ez csak reváns volt, mert előző nap
Piola nyújtott kezet Bodolánmk. Utána
mindketten átmentek a Ferencvárosi öltözőjébe és gratuláltak Sárosinak.

KJSCf*

iv*
Turay

és Bodola harca a
labdáért

páholyban drukkolt a férjével. A mindig mosolygós
Honthy Hanna izgalommal nézte a kemény mérkőzés egyes részleteit. Eljött Somogyi Bogyó is, de
itt volt a Nemzeti Színházból Petheő Attila és Pethes
Sándor. A kis Pethes anynyira drukkolt, hogy a végén Sárositól kérdezte meg
a mérkőzés végeredményét.

Viola és Monza nézik a meccset
(Pálházy foto)
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A niBiatuÈSk M m
a Baa
l tonban
A jól sikerült balatoni
sporthétnek két kedves
epizódja vplt. Az egyik:
amikor Acs Ilonka Tihanyból elsőnek úszott be
Balatonfüredre, a célnál
Gdc8er József, a Szent
Benedek-rend
balatonfüredi főkormányzója gratulált először. Wágner Károly dr., a MUE társelnöke adta át a győztesnek Hómon Bálint kultuszminiszter tiszteletdíját, egy szép vázát.
A másik epizód: Darányi Kálmán miniszterelnök lejött az úszók közé,
és báró Wesselényi Miklós
emlékezetére babérkoszorút dobott a Balatonba,
majd elismerését fejezte
ki Schubert Józsefnek, az
Úszószövetség alelnökének,
aki a legértékesebb versenyeket rendezte a balatoni olimpiászon.
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Darányi Kálmán miniszterelnök koszorút dob a Balatonba
Mellett«: Erényi Lajos, Pataky Károly és Schubert JÓIM

Gácser József főkormányzó üdvözli Ács Ilonát a balatoni úszóverseny győztesét
Schubert Józs#f a MUE alelnöke és Vollák Mihály
(Foto M. F. I.)

A másik asszony
írta: VERE DUNNE
A Record lakásberendezési vállalat
tisztviselőnői villásregeliztek. Miss Munter hirtelen odafordult Miss Enderbyhez.
— Tehát elveszíti Mr. Raine-<t a hó végén? Ki veszi át a helyét, ha ő Párizsba
megy!
Kathleen Enderby mindent elkövetett,
hogy elpalástolja döbbent/ meglepetését.
— Nem tudom — hebegte. — Még nemi
jelölték ki az utódját.
Miss Munter, <aki igen szép leány volt
és képtelen lett volna éveikig táplálni
szívében egy alázatos, reménytelen szereimét, 'kegyetlenül tovább firtatta:
—• Hát nem is tudta, eltitkolta maga
előtti Ügy kell magának, éveken át mást
sem tett, mimt Mr. Rained imádta és
túlórázott neki. Komíiszság, hogy nem is
szólt magának. Én ugyan alaposan megimondanâm neíki a véleményemet, de
maga nem fogja. Azt csinálja magával,
amit akar.
És kifejező mozdulattal, mint a régi
római cirkuszjátékon á gladiátor halálát
kívánók: lefelé fordította hüvelykujját.
Am Kathleen Enderby szótlan lázadásban felugrott m asztaltól. Beviharzott
szobájába Gépiesen .felkapta jegyzetfüzetét és ceruzáját és kopogás nélfoûl 'benyitott Mr. Raime dolgozósizoibájiába. Mr.
Raine kedvetlenül felkapta a fejét. Hatalmas termetű, veresbarna hajú, Ideges szájú ember volt. Kathleen eddílg érzelmesnek tartotta Mr. Raine puhavonalú száját. Most gyöngének és gyávának találta, öt esztendeig minden erejével segítette Keith Raine-t, hogy kiverékedje az érvényestülést. Azt hitte,
íőnötke hálás rokonszenvvel ragaszkodik
hozzá. Most egyszerre belátta, hogy jelenftéktelen dolgozóhangya-szerepet tölt
be. Raine kiharcolta az irigyelt párizsi
igazgatói állást és még arra1 sem méiitatta hűséges, segítőtársát és titkárnőjét,
hogy közölje vele előléptetését.
— Nem szép magától, hogy elhallgatta
előlem a kinevezését. A lányoktól kellett
megtudnom, az imént.
— Ma délben döntött végleg az igazgatósági tanács. — A férfi szája idegesen megrándult. Hetek óta rágódott
azon, hogyan adja: titkárnőjének* tudtára, hogy nem viszi őt magával Párizsba. Loíndonban valóságod 'kincs volt
ez a leány, de Párizs számára túlszürke,
jelentéktelen külsejű. Kathleen nem alkalmas arra, hogy a párizsi vevőkörrel
tárgyaljon.
— Johnson kerül a helyemre. Üí ember. Maga nélkülözhetetlen itt — folytatta zavarodottan. — Johnson meg sem
tudna moœdulni a maga segítsége nélkül.
— Mondja meg egyenesen: alkarja vagy
nem alkarja, hogy Párizsba menjek!
A sarolkbaszorított Mr. Raine brutális
őszinteséggel telelte:

— Nemi felelme meg Párizsban, Miss
Enderby.
— Miért! Hiszen mindig azt mondotta,
hogy a munkám...
— A párizsi hatásköre nemcsak a
munkáján múlik. Ön nem alkalmas arra,
hogy a párizsiakkal tárgyaljon.
A lány rémülettől tágranyilt szemekkel meredt a férfira. Egyszerre úgy
látta önmagát, mint ahogy öt évi alatt
a férfi őt látta. Unalmas, jelentéktelen,
kis senkinek, aki rabszolga alázatossággal robotolt éjjel-nappal főnökének, de
akit a munikáján kívül nem vesznek tekintetbe. Idáig tökéletes titkárnő volt, de
miDt assizony nem jött számításba Mr.
Raine számára.
— Értem — suttogta, sarkonfordult ós
kiszaladt a szobából.
Kathleen egy fiatal hegedűművésznővel, M.artha-val, lakott együtt Martba
aznap este egy ibohém-estélyre cipelte
magával barátnőjét, akit nem mert magarahagyn'i. Azzal az ürüggyel csalta el
hazulról, hogy Martha megígérte volt,
hogy Kathleen tánczenét játsziik a zongorán, És ha nem jön el, úgy az egész
e&tély elromlik.
A műteremben nagy zaj volt. Kathleen, aki rendszerint sohsem ivott szeszesitalt, ifíost .kétségbeesésében felhajtott egy pohár koktélt. A második pohár
koktél után Kathleen már mindent megivott, amivel megikínálták. Édes, de nem
kellemetlen mélabúba esett.
Ringató
zen© után vágyódott. Leült aj zongorához és egy Ohopim-valcert játszott. Kathleen zongorázni és énekelni tanult a zeneakadémián, de nem fejezhette be tanulmányait, mert meg kellett keresnie
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A férfi átkarolta derekát

a mindennapi kenyerét. Eddig csak .tánczenét játszott az estélyeken, most önmagának zongorázott. Szép, mezzoszoprán
hangján viktóriabeli 'balladát énekelt.
»Édes jó asszonyról tudok...« Éjfél után
a társasáig páronként ülft ia pamlagon,
a iöldxedobott párnákon, egymásba Kapaszkodtak. Kathleen tovább énekelte a
divatjamúlt balladákat. Egyszerre elszédült. Szerencsére a műterem nagy üvegajtaja mellett ült. Kitámolygott a tetőerisélyre. Egy férfi ült a nagy, körbevezető erkély lépcsőjén.
— Parancsoljon, foglaljam helyet —
mutatott maga mellé* Estélyiruhát viselt. Kathleen nem emlékezett, hOigy a
társaságukban levő fénfiak közül valaki
is estélyiruhát viselt volna. Ám nem törődött semmivel. Sóhajtva ülit le a férfi
mellé*
— Ugy-e, maga énekelt az előbb? Milyen szép hangja van. És milyen szép
dalokat énékelt. Gyűlölöm a modern zenét. Az estélyeket is gyűlölöm. Londont
is gyűlölöm. Igaza van annak a franc-a
fickónak, aki azt mondotta: »Minél több
embert ismerek, annál jobban szeretem
az állatokat.« De maga nem olyan, mint
a többi. Maga kedves kislány. Sírni szerettem volna, amíg énekelt: »Édes jó
asszonyról tudok«. Azt hiszem, kicsit be
vagyok csípve. Bocsásson meg.
— Attól féléik, hogy elájulok — suttogta Kathleen.
A férfi átkarolta derekát, Kathleeto
feje a «izélés vállra hanyatlott.
— Ne búsuljon — mondotta a férfi.
Mindjárt jobban lesz. Maradjon csendben, Átkozott estély. Átkozott élet. Nem
gondolja?
— De igen. Ezért ittam ma este, hogy
elfelejtsem...
— Nem lehet felejteni. Ez a baj. Egy
hét óta iszom. ÍNem használ. Mindetnre
emlékszem. Senkinek sem beszélnék róla.
De magánaik elmondom. Feleségem megcsal a legjobb barátommal. Untattam.
Most magát untatom.
— Ó nem. Bánatom van, megértem a
bálaatát.
— Persze, hogy megért. Hogy hívják
magát, kislány?
— Kathleen Enderby.
— Én Christopher Blatík vagyok. Most
bemutatkoztunik egymásnak,
— Christopher Black, a világhírű szobrász — suttogta megilletődve Kathleen
és a müteremaijitón kiáradó fénybemi ráismert a három világrészben híressé lett
arcélre. — De múlt csinál itt, Mr. Black?
— Az én műtermiem is erre aiz erkélyre
nyílik. Hazavárom a legjobb barátomat
és a feleségemet. Lelövöm mind a (kettőt.
— Ne tegye, nem érdemes.
»El kell vinnem innen« — gondolta
Kathleen. A műteremből polkoli zsivaj
szűrődött ki, valaki a zongorát verte és
egy népszerű slágert bömbölt.
— Nem mehetnénik el valahova? Fáj a
fejem, nem bírom ki ezt a lármát —
könyörgött Kathleen. ^
— Gyerüinik. Az autóm odalent vár.
Odaviszem, ahova parancsolja. De élőbb
iszom egyet. — Konyakosüveget rántott
elő frakkja zsebéből. Kiürítette és az udvarra lökte.
' ;
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Föllkelt és felsegítette Kathleent. Szilárdan állt a lábán. Letámogatta a lányt
a lépcsőn.. A négyüléses sportkocsi ott
várt a kapu előtt. Christopher Black besegítette a lányt és maga is a kerék
mellé ült. Simáin elindította a kocsit.
— Hová akar memni? — (kérdezte.
»Minél messzebbre« — gondolta Kathleen.
— Brighton felé. John o Groat-ig.
— Ahogy parancsolja.
A kocsi rohant az éjszakában. Kathleen elálmosodott. Feje ismét a férfi vállára hanyatlott. Félálmában úgy rémlett
neki, miinltha letérteik volna a sima műútról. Egyszerre rettenetes ütést érzett.
Erdiő szélén voltaik. A kocsi egy nagy
tölgyfának) rohant. Kathleen magáhoztért. Az összeütközés bezúzta az autó ajtaját. A lány .kivonszolta eszméletlen
társát a kocsiból. Leült az út szélén,
ölébe fektette a férfi fejét. Hűvös kezével a férfi homlokát s'imogattaj Christopher Blacik lassan felocsúdott esizméletlemsiégéből.
— Maga jó asszony. Boldog lettem
volna, ha magát vettem volna feleségül,
így meg kell halnom. Ursula örülni fog.
— Ne beszéljen halálról — borzongott
Kathleemi
— Miért ne! Ki törődik énvelem?
— Én törődöm — 'kiáltotta Kathleen
és ebbeni a percben teljes szívéből hitte,
amit mond. Gyöngéden tovább simogatta
a férfi arcált.
Fény kanyarodott feléjük. Egy autó
állott meg előttük. Rendőrtiszt ült a kerék mellett.
— Mit csinálnák itt? Itt nem szabad
parkírozni! — kiáltotta szigorúan.
— Szerencsétlenül jártunlk — magyarázfta Kathleen.
— Beviszem magukat a városba —
mondotta a rendőrtiszt. Kathleen segítségével betámogatta Christophert a kocsijába. — Attól félek, hogy bel kell i d é z r
nem önt és a feleségét, uram. Idegen
erdőbirtokot rongáltak; Erre tilos autóval járni.
— Nem a feleségem. Elég szerencsétlenség ez reám nézve, felügyelő úr. A
legjobb asszony a világon, öt kellett
volna elvennem és nem Ursulát.
— Azért mégis rendőrbíróság elé állíttatom magukat — sajnálkozott! a rendőrtiszt. — Hová vigyem a hölgyeit?
De a rendőrtiszt jóslata nem teljesedett be. Christopher Black azttiap hajnalban, londoni lakásán, főbelőtte magát.
Kathleent másnap reggel1 megrohanták:
az újságírók.
— Mióta ismerlte Mr. Christopher
Bladket, Miss Enderby? — hangzott az
első kérdés.
Kathleen teljes szívéből sajnálta Christopher Blacket.
— Semmit sem mondhatok, semmit
sem tudok. ForduljanaJki a feleségéhez.
— De hiszen magával töltötte az
utolsó éjszaikát.
Kathleen úgy érezte, nogy niem adhatja' ki a halott ember titkát.
— Semmit sem mondhatok.
Az újságíróik hasztalan ostromolták.
Délután Martba hazahozta a legújabb

esti lapokat. Rikító betűik közölték Christopher Black öngyilkosságát. »A lepecsételt ajkú asszony, aki Christopher
Blackhkel autózott az éjjel« — írta az
egyik újságíró. A másiik a rendőrtiszttel
folytatott intervjút közölte. A lególelmeisebb a Record irodájában megszerezte
a lányoktól Kathleen amatőrfényképét,
amelyet egy week-end-ik-irándul ásón vettelk fel'. Kathleen arcképe Christopher
Blaclk képe mellett megjelent az ujsagban. De Kathleen arcát olyan szépre retusálták, hogy önmaga sem ismert volna
képmasara. »üjz a gyönyörű lány, a másiik
asszony, akiért Christopher Blacik mindent feláldozott« — állott a fénykép alkján. Másnap reggel Ursula Black nyilatkozott. A másik asszonyt, a vampot
emlegette, a végzetes asszonyt, aki betolakodott férje életébe, tönkretette házasságát, kerékbetörte felfelé „ívelő Pályáját.
Kathleen magánkívül meredt a lapra.
— De hiszen Ursula megcsalta férjét.
Chris legjobb barátjával — sírta Marthanaik. — A felesége itette szerencsétlenné. Azért lett öngyilkos.
—• Ezt hiába mondod, édes fiam. Nem
tudod bebizonyítaná. Viszont a rendőrtiszt azt vallotta, hogy Christopher
Black feje az öledben felküdti és Christopher Black egész úton azt hajtogatta,
hogy életének szörnyű szerencsétlensége,
hogy nem te vagy a felesége. Hogy téged kellett volna elvennie, nem Ursulát
Mondta, vagy nem mondta!
— Mondifca — ismerte be Kathleen,
— No látod. Hasztalan állítod, hogy
aznap éjjel ismerkedtél meg vele. Én magam sem hinném, ha nem én hurcoltalak volna el arra a szerencsétlen estélyre. Ámbár, te Kathleen, igazán nem
ismerted már régebben is Christopher
Blacket!
— De hát mit csináljak! — fakadt ki
Kathleen. — Nem hagyhatom magamon
száradni ezt a rágalmat.
— Semmit se csinálj, édes fiam. Senki
sem rágalmaz. Csak a tiszta igazságot
írták rólad, hogy Christopher Blaek-kel
autóztál! az éjjel és hogy te vagy az a
másik asszony, alkit a világhírű Christopher Black a legkülönb nőnek tartott.
Ez nem becsületsértést. S ő t . . .
Harmadnap Kathleen újra bement az
irodába. A liftesl őrült tisztelettel hajlongott előtte. A hivatalinoknőlk és a hivatalnokok felkapták fejüket, rámeredtek és összesúgtak mögötte. Alig ért
szobájlába, Mr. Raine máris átjött hozzá.
— Még nem vártam mára — mondotta
és a hangjába gondoskodás és szemrehányás vegyiilit.
— Néhány ügyet) oikvetlen el kell intéznem — mondotta röviden Kathleen.
— Szomorú eset! Szegény Christopher
Black. Nem fogunk több szobrot rendelhetni nála. Nem szép magától, Kathleen, hogy elhallgatta előlem, hogy ilyen
jóbarátságban volt Chris-szel.
— Ennek semmi köze az én ittetoi mun*
kámhoz — felelte elutasítóan a lány.
— Valóságos sokk volt ez reám nézve,
hogy az újságokból kellett megtudnom.
Nem is gyanítottam, nem álmodtam
volna. — Raine elhallgatott. Kathleen
érezte, hogy ai férfi feszült érdeklődés-

sel, fürkészve, néz reá. Ügy néz reá,
imntha most látná először.
— A direktorok már várják magát az
ülésteremben — szólt rövid hallgatás
után a férfi.
— Emiatt? — kérdezte ijedten a lány.
— A párizsi fiókunk megszervezéséről
vaa szó. De természetesein ez is szóba
került.
Kathleen dacosan felemelt fejjel lépett be az ünnepélyes tanácskozóterembe, aJhol öt öregúr zavarodottan
babrált a tollával és itatóspapír jávai.
Az öreg Sir Geoffrey rámeresztette
rheumás szemét a lány arcára.
— Miss Enderby, természetesen. Ugy
találtuk, hogy a történtek után az itteni
pozíciója tarthatatlanná lesz.
A négy öreg kíváncsian nézte Kathleent.
— Értem — mondotta a lány.
— Mr. Raine azonban azt ajánlja, —
folytatta Sir Geoffrey, — hogy önt magávalviszi Párizsba, Az eseményekre
való tekintettel az igazgatói tanács ezt
kitűnő megoldásnak találja.
Négy ősz fej helyeslően bólintott.
Mind az öt öregúr elismerően nézte
Kathleent. Halviány, karcsú és zárkozott. Nem is látszik meg rajta, hogy milyen végzetes nő. Lassú víz partot mos.
Valami csudálatos titka lehet, hogy a
nagy éa temperamentumos Christopher
Black így belebolondult. Igen, Raine
kitűnő üzletember. Igaza volt, amikor
megpendítette, hogy ilyen érdekes aszszony keill Párizsba.
De Keith Raine nem is volt meggyőződve róla, hogy olyan kitűnő üzletember. Hogy lehet az, hogy eddig nem
vette észre, hogy milyen különös, szokatlan vwnzerőt gyakorol a férfiakra
Kathleen! De most, hogy kinyílt a
szeme, vigyázni fog, hogy ne forduljon
elő több Chris Black Kathleen életében.
És ami a francia vezetőket illeti: nos,
ha túlságosan érdeklődnek Chris Black
»másik asszonya« iránt, akkor majd ő
gondoskodik róla, hogy Kathleen az ő
egyetlen asszonya legyen. Feleségül veszi, kiveszi az üzletből. Bezárja. Az ott-

iaa mosr laina eioszor . . .
(G. Erdélyi Aranka ralzal)

Anna a Dunán
/fowdh
írta: ERDŐSI SZILVESZTER
— ö élet, miért vagy ily kegyetlen
hozzám, — suttogta Anna, Az evezők kihulltak a kezéből, tenyerébe
temette arcát és zokogott. Pillanatra
seim tudta feledtetni vele a multheti
átkozott emiéikiét a Duma, a messze
hegyek és az aranyzuihiatagosi tavaszi ég. Elvonult újra lehunyt szemei mögött a délután, amint ült a
fiúval a cukrászdában. Tudta, hogy
nem szép, hogy csiak a pénze, a sok
pénze juttatták neki eddig a kérőket, akiket sorra ikdiko&arazott. De
ez a fiú, aki utoljára jött, ezt szerette, ennek a felesége tudott volna
lenni. De előbb kipróbálta. A cukrászdában megmondta neki, hogy
nincs hozománya. Apjának gyára a
tönk szélén áll. Igaz, mély, őszinte
szereiméinél egyebet alig adhat.
ö, hogy egyedül maradt, hoigiy
nem kellett neíki, milyen aljasul
dühösen mondta a szabadkozó szavakat a fiú, hogy sürgősi dolga van
és ment, többé sohsem látta.
ÍErőt vett magán, ú j r a megmarkolta az evezőkei Hasította a vizet,
ment a Dunán egyre feljebb és nézte
a tájat, miely gyógyítgatta bánatát.
Túl a Kómai-pairton egy elhagyatottabb helyen van a víkendháza, ahová
el szokott menekülni az emberek
elől, a világ elől, mely neki nem
adott soha igazi öröimet.
Dél még messze volt, műkor megér!kiezett. Ott állt isizínes kedves házikója a parttól alig száz méterre.
Mögötte már zöldültek a búzatáblák
és a szántóföldek végén a hegyeik
békével integettek feléje. Partra'68

húzta a csónakot és fürge léptekkel
sietett házikója felé.
A lába gyöikieret vert. A zár le volt
ütve, az ajtó félig nyitva volt. Félt,
a szívét a torkában érezte, mert furcsa, különös hangokat hallott belülről. De elszántaoi benyitott. Fiatal,
borostásiképű, kopottgunyás ember
fteküdt az ágyán és gyengén horkolva aludt. Az asztalon darabka barna
kenyeret és töpörtyümaradékot látott Szánaloimimá változott az ijedelme, látta, hogy egy ágrólszakadt
boldogtalan alsziik ott. Sajnálta felébreszteni, de erre nem is került sor,
mert a »lakó«, «amint Anna lépett
egyet, felébredt és meglepődve
talpraugrott:
— Ejha, — mondta a meglepett
emiber és nézte a fürdőruhás leányt,
mintha még álmodna.
— Jó reggelt, — köszöntötte Anna
a fiatalembert, akinek so,k szenvedést eláruló arcából értelmes szemek néztek feléje. — Hogy kierült
ide? Ki maga? Es hogy juto.tt enynyire? — szólt újra a lány bátran,
folyton növekedő érdeklődéssel, mert
érezte, hogy nincs mitől félnie, nem
iilndk rosz szemek a borostás arcban.
— Beszéljen — mondta újra.
— Kezitcsókolom. E n . . . én csak

úgy itt vagyok már - november óta.
Laikatas Béla magántisztviselő. Már
ötödik éve leépítve. De most, úgylátszik, fuccs* lesz ez is, ennek a lakásnak is végié, mert úgyebár kegyed a
tulajdonos?
— Eltalálta. De me féljen, inem teszek feljelentést.
— Azt sejtem, mert aikikor nem
állnia itt egyedül és nem beszélne
velem ilyen barátsággal. Hálásan
köszönöm.
— Hát ez kedves meglepetés, Lakatos úr.
— Köszönöm az »urat«. De nem
igen szolgálok rá. Ilyen külsővel...
— Ne szerénykedjék. Inkább arról
beszéljen, hogy jutott idáig?
— Kedves, hogy törődik velem,
izé...
— Ann a.
— Köszönöm... A n n a . . . Nekem
senkim nincs. Már régen megszűnt

minden segítség a számomra. Állás
eddig lká volt zárva, alkalmi munkáikból tengődök. Lakbérre már jóideje nem volt gondom.
— Szegény, — mondta Annia mély
részvéttel é s . . . Esi már rég elmúlt
dél, de a lány még mindig hallgatta
a leépített tisztviselőt. Kedvesnek
tűnt nagy nyomorában is a fiú, érdekelte Annát. Vonzó volt előtte
esettsége, sehonnaisága, végtelen
nyomora, fiatalsága...
Ott sétáltak fel-alá az elhagyatott
parton, sehol senki, csak ők ketten
és a osend, mely egyre üzengette
Annánaík, hogy ezen a fiún segíteni
kell, be kell juttatni a gyárba, íróasztalt adni neiki^ hogy lássa őt más
kor i s . . .

*
Lakatos Béla már két napja Annáék gyárában # dolgozott, ö, hogy
ízlett neki a munka: az íróasztal, a

. . . nézte a fürdőruhás leányt, mintha még álmodna . . .

'69

készen vett olcsó, de rendes ruha, ez
az élet, ez az emberséges, dolgos
Elet! Es most, most itt a nagy pillanat is, Anna kéreti, a védanigyala,
a vezérigazgató lánya, aM dolgozó
nő, apja titkára. Kicsit izgatott
volt, igazított egyet ny akikendőjén
és elindult!
*
Anna csupa várakozás volt. Nagyon érdekelte ez az ember, akit ő
adott vissza a szebibik, elviselhetőbb
életnek. Égett a kíváncsiságtól: és
egyre látta ta rongyos szakállas fiút,
amint lobogó hajával mesélt bús
életéről a kék ég alatt, a fényben
fürdő Dunaparton. Olyan volt,
mintha valami érdekes regény megelevenedett hőse lett volna...
Kopogtak.
— Szaibad — mondta Anna.
Oly hideg, átkozot hűs lett mindene a szíve körül. Ugy érezte,
hogy belebénul, amint nézte ezt a
semmitmondó alakot, friss frizurájával, alázatos, hálás beretvált képével, bosszantó hebegésével, amint
végtelen hálájáról biztosította élete
megmentőjét...

Keserű düh fogta el, rá akart rivaüni erre az alázatos emberkére,
akli nem érdetkelte, aM csak alázatos,
osiak hálás, a k i . . . ott a víkendiházban a Dunaparton olyan volt, mint
egy igazi regényhős...
— Jó, jó fiatalember, csak lelkiismeretes legyen, szorgalmas, megbízható, akkor nálunk biztosítva lesz a
kenyere. No Isten viele...
Kiment, lassan, óvatosan csukódott
be möigjötte az ajtó és Anna menthetetlenül érezte, hogy az ő irészére
nem .terem boldogság soha ezen a
földön...
^ftcJUtoM
J^ta
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A hegy mögé most szédül le a
Pirosparókás Nap feje,
A csendben indulót susog a
Platánfák zenés levele.
Arcom nézem a tó tükrében,
Bokámat mossák a habok,
Mintha a szívem nem is verne,
Oly' szomorúan
hallgatok...
Virágok úsznak szemem előtt,
Tót szagosító kicsi nők,
Szép húsok fészke ez a kék víz,
Mit borzolgatnák a szellők.
A Nap is óvatosan megy le,
Mert tudja, mi történt velem,
Nők közé tévedő szívemben
Gyökeret vért a szerelem...

— Szabad, — mondta Anna . . .
(P. Hauswlrth Magda rajzai)

'70

Egyszerre betegít és gyógyít
A piros alkonyi sugár,
Amíg a tóval összehangolt,
Megviselt szívem muzsikál.
Már felém úsznak ki a szép nők,
En mégis egyedül vagyok,
Míg pajtásaim ki nem jönnek,
Vigasztalni, a csillagok...

tv
IRTA
(5. folytatás.)
Attól egyelőre ugyan még messze volt, hogy beletanuljon, de belekóstolni már belekóstolt ez alatt a négy nap alatt is. A tömpe fitos
orrocskáját az élet már belenyomta az Alcazar színes és illatos pocsolyájába, mint egy illetlen kiskutyát a s a j á t illetlenségébe.
Klári szóval készülődött be a lokálba. Epp a fürdésnél tartott.
Fürdőszobája nem volt özvegy Horváthné lakosztályának, rendelkezésre állott ellenben egy óriási dézsa, ezt állította be Klárinak a szoba
közepére, ebbe hordta a jkét özvegyasszony egy teljes félóra hosszat
kannánként a forró vizet és Klári úgy szállt bele, hogy egy széket
állított mellé, arra állt fel és valóságos akrobatamutatvánnyal ereszkedett aztán be a dézsába. Mindegy, de mégis fürdő volt. Megmoshatta
az egész testét. E r r e szüksége volt, vágyakozott ez után a teljes tisztálkodás után, mert reggelenként, mikor hazaszállingózott a többivel
együtt, érezte, hogy a cigarettafüst még a bőrébe is beivódott, át volt
játszva, pácolva verejtékkel, füsttel és éjszaka-szaggal. Kiszállt a
dézsából, ugyanolyan nyaktörő mutatvánnyal, ahogy beszállott. Az
a n y j a a diványon ült és nézte. Nézte és irigyelte. Tudat alatt. Irigyelte
az egészségtől duzzadó, nedvdús^ kemény és ruganyos testét, amely
frissen és zöld érintetlenségében olyan volt, mint klorofilzöld burkában
a fehér mogyoró a bokron, amely után kinyúl a kéz s letépi, hogy a
bokor aljából előkotort két lapos kő segítségével agyontörje s ragadozó
kézzel kihámozza a szilánkokra törő burokból a szűz, jóízű, hófehér
belet. Vájjon ki fogja feltörni az én mogyorómat1? — gondolta a kép
folytatásaként a tiszabogiári váltóőr özvegye s különös izgalommal
figyelte a habokból kiszálló najádot, amint csepegve és nedvesen fénylő
bőrrel a részint lyukas,- részint agyonfoltozott lepedőbe burkolódzott,
í m e a nagy misztérium! I t t van ő maga, személyesen, folytatódva a
lányában. Emlékszik: ugyanaz az alak, ugyanaz a váll, ugyanazok a
keblek. S neki csak a pályaőr jutott. A durva kékzubbonyú, pléh szárnyaskerekű MÁV bakter, aki még imponált is a perkálnaik, amit ő viselt.
A lánya már t a f t estélyiruhát visel, oda van kikészítve az ágyra, suhogó, mélyen kivágott, fényes taftot, kibuggyan belőle a két gömbölyű
melle, mint két elguruló szőlőszem. Vájjon neki ki jut majd? Ez a
pincér, aki nyilván megkívánta? Anyai ösztönével, hessegető félelemérzéssel, mint egy aggódó kotlós, riasztgatta ezt a gondolatot magától.
Más sorsot, más jövőt kívánt a lányának, aki itt törülközött előtte s
őszinte meztelenségének dús szépsége még benne, az anyában is bámulatot keltett. Formái teltek voltak, az egész női jelenség teli és gazdag
volt, termékenységre parancsolt test volt s nem meddő tetszésre kárhoztatott. -A tiszabogiári pályaőrné homályosan valami olyasmit is
megérzett, hogy az evolúció folyamán a f a j t á j a , a családja még nem
jutott el odáig, hogy lehitványuljon a női használati karriertárgy szint'71

jéig, egyelőre még Klárinak is sziülni kell. Kell, mert arravaló, ö sem
k i r a k a t i tárgy még, hanem anya, m i n t ő. S hálásan fellélegzett. Nem
félt többé az Alcazartól! Ránézett a lánya csípőtájékára, látta az egészséges, széles medencéjét s tudta, érezte, hogy itt a természet dirigál
m a j d s nem a sokat emlegetett Arpássi úr, vagy pláne a vihogó Lexi
b a r á t j u k aa Alcazarból. I t t b a j nem történhetik.
K l á r i öltözködni kezdett. Lassan, szinte kéjjel húzta fel vékony
selyemharisnyáját, jól megfeszítette térden felül:
— Nézd anya, nem olyan a lábom benne, m i n t egy karcsú palack?
Az anya csodálkozva nézett fel:
— P a l a c k i Sok palackot láthatsz minden este, hogy ilyen hasonlat
jut eszedbe...
De aztán belenyugodott a palackba s elgyönyörködött a habselyem
nadrágocskában, amit K l á r i az övharisnyatartó felé húzott, ö ilyent
sohasem viselt. Neki csak vászon jutott, slingeléssel s olcsó kis csipkedísszel. S az ő a n y j a még azt is erkölcstelennek tartotta. Dehát annyi
divatot m á r lehozott Pestről a szomszédék Annusa, aki szobalány volt
a Terézvárosban Pesten. De ilyen kis semmi selyemholmit! Ilyen csodálatosat, ilyen finomat, ilyen súlyoskönnyűt! Nem, ez neki nem is
dukált volna. Annál inkább dukál Klárinak, a lányának; a finom bőrére,
az édes, kívánatos húsára. Csak viselje, viselje egészséggel, élvezettel,
gyönyörrel. S irigyelte boldogan, nemes irigységgel az ő szép, egészséges, viruló leányát, akit ime selyembe öltöztet a sorsa, alul-felül.
Megtapogatta, végigsimogatta sóvár u j j a k k a l a selymet s azt, aki
benne volt.
— De szép vagy g y e r m e k e m . . .
K l á r i elpirult. Mert ez nem plátói elismerés volt, h a az anyjától
jött is. I t t olyan szépség elismeréséről volt szó, amelyről anya a lányának nem igen szokott vallani. I t t a portékát dicsérték meg, a portéka
anyagát, nem a kiállított tárgy szemnek való, kirakati szépségét. K l á r i
elszégyelte magát:
— Ugyan mama, miket b e s z é l . . .
— Szép vagy fiam, h a mondom, tudom én mit beszélek. Gyönyörű
vagy! — tette hozzá most m á r egy kis rajongással a hangjában. De
milyen gyönyörű! Megnyalhatná utánad mind a tíz u j j á t akármelyik
férfi!
Ez m á r félreérthetetlen beszéd v o l t K l á r i h a m a r bebujt a suhogó
kis fekete taftruhába, hogy ne szolgáltasson többé látható, szemmel
tapogatható okot a rajongásra. Aranyszőke feje úgy bukkant ki a r u h a
kivágásából, mint a Nap egy fekete felhő hullámai közül. Elragadó
volt így, estélyi grande-dame-eleganciájában, olyan volt, mint egy hajladozó nádi virág a szélben, karcsú volt, hajlékony és érzékeny, nő volt
és virág, kis fiatal, zöld jegenyefa, nedvdús és ruganyos, szeretnivaló,
kívánatos!
Aznap este K l á r i észrevette, hogy Lexi le nem veszi róla a szemét.
Már mikor a lokálba megérkezett, rávihogott:
n

— H ű de fene csinos ma valaki!
S vetett r á egy olyan piros lámpaüvegű pillantást, hogy a n y a k a
rögtön libabőrös lett tőle. Ebből az alkalomból derült ki K l á r i számára
egy titok, amelyről a lokálban mindenki tudott, csak éppen ő nem. A
P a n n i és a Lexi viszonyának a titka. Mikor az öltözőbe felment rendbehozni, egy kicsit bepuderezni magát, — egyéb dolga nem volt ott, mert
a revűben, minthogy program közben szerződtették, még nem szerepelt — P a n n i csípős arcocskával odaszólt neki:
«
— H a l l j a maga, mit meresztgeti azt a kékí tőkék szemet a főpincérre? A k a r egy frászt? Megkaphatja.
Kláriba belesuhintott valami. Valami v á r a t l a n hideg, ö meresztgeti a szemét?! E p p ellenkezőleg áll a dolog. Lexi meresztgeti. Észrevette m á r ő is. De mit csináljon ez ellen az igazságtalan vád ellen?
Valamit azonban felelni kellett, a többi lány vihogott. Szép szőke^sörényét hátravetette s halkan így szólt:
— P a n n i kérem, vegye tudomásul, hogy én nem szoktam meresztgetni a szemeimet senkire. Csak rám szokták meresztgetni. Arról meg
én nem tehetek.
Ez olaj volt a tűzre. Tudta azt P a n n i nagyon jól, hogy nem K l á r i
meresztgetett, hanem Lexi. De valakit csak meg kellett vádolni. P a n n i
felugrott, odaállt a tükör elé, ahol K l á r i állt és puderezte magát. Szétvetette a lábait» mint egy ligeti jasszlány. Az a r c á t bepirosította a
pulykaméreg:
— M a j d éppen magát fogja lilázni a vőlegényem, maga rongyos!
Mit be nem képzel magának?! H a sokat ugrál, kirúgatom, hogy a lába
sem éri a földet!
K l á r i elsápadt. Kapkodott levegő után, hogy ezt neki mondták-e?
De aztán magához tért s nyugodtan, szótagolva kimondta a rettenetes,
a megbecstelenítő szót, a m i egyébként őszinte véleménye és meggyőződése is volt:
— E g y kokott nem sérthet meg engem.
A sértésre általános felszisszenés volt a válasz. Mintha egy kosár
kígyóba lépett volna valaki. Ez a szó itt nagyon veszélyes volt, ez nemcsak P a n n i t érintette, más is találva érezhette magát. A lányok, a
könnyű éjszakai élet görljei nem vehették túlszigorúan .az erkölcsi törvényeket, szerelmi boldogságukat nem kereshették kizárólag a házasság keretei között s a világ rossz, könnyen rámondja akárkire, aki szerelmét nem á l d a t j a meg pappal az oltár előtt, hogy kokott. Holott t a l á n
nem is az. Igazán nem az. Csak kiveszi a részét az életből, ugyanúgy,
mint mások, akikre mégse mondják azt, hogy kokott. I t t azonban, ahol
a szerelem és a pénz, a kokott fogalmának két eszmei alkatrésze valóban oly közel j á r t a k egymáshoz, hogy mindennap súrolták egymást,
h a nem is mindig a valóságban, de legalább a valóságot megelőző beszélgetésekben az éjszaka folyamán, veszélyes, robbantó h a t á s a volt a
szónak. Robbant is. P a n n i felhördült:
— Mit mondtál? — tegezte le Klárit abban a pillanatban, m i n t a
detektív ai betörőt. — Mit mondtál, te piszok?
'73

Azzal irtózatos pofont suhintott oda neki. K l á r i megtántorodott
egy pillanatra a megszégyenítéstől, azzal magához térve úgy rúgta
hasba Pannit, hogy az halk sikollyal végigesett az öltöző padlóján, magával r á n t v a Miss Florencenak, az Alcazar primadonnájának az öltözőasztalkáját, a rajtalevő ezernyi tégellyel, flakonnal, tubussal, dobozzal,
pamaccsal s a jó Isten t u d j a mi minden egyébbel együtt. A robaj lehallatszott a nézőtérre. A következő pillanatban m á r ketten is zuhantak
be lélekszakadva az öltözőajtón, megtudni a z a j oikát. Teddy, a »rendező«, az Alcazar rendezője, akinek rendezői működése abban állott,
hogy kartotékot vezetett a lányokról, részint pedig betanította a parkettszerű csoportos tánc jeleneteket. De a fő foglalkozása a kartoték
volt, az volt számára fontosabb. Abba í r t a be részletesen a lányokról
szerzett tapasztalatait. Sőt odáig is elmerészkedett, hogy jellemrajzot
írjon be róluk. Hogy ez a lány ilyen, az olyan. Ez kapzsi, az hazug, ez
pillangó, az tisztességes. Azt hihette volna akárki, aki Teddynek erről
a titkos szenvedélyéről tudott, hogy talán írói, vagy lélekbúvári ambíciók hajtották el a kartotókírás e helyen oly érdekes foglalkozásáig.
Pedig fenét. Teddy ú r n a k nagyon is praktikus okai voltak a kartotékírásra. Kellett neki a dosszié, hogyha egy vendég valamelyik lányról
bővebb felvilágosítást kért, Teddy ú r azonnal bő és részletes felvilágosítással tudjon szolgálni. Mert a kartotékban, nemcsak a hölgy külső
és belső ismérvei voltak felsorolva, hanem az is, hogy kinél s hol laikik,
mi a telefonszáma, van-e ékszere vagy prémje satöbbi, ami mind nagyon
fontos volt abból a szempontból, hogy kell-e esetleg venni neki valamit
s h a igen, mit, m i j e v a n m á r a hölgynek s m i j e nincs még. Még a
kedvenc virága és kedvenc cigarettája is fel volt sorolva Teddy ú r
dossziéjában minden hölgynek. A másik, aki berohant, maga Lexi volt,
aki kétségbeesve nézett körül. P a n n i feküdt a földön, a homloka fel
volt sértve, vérzett, mert estében beleütötte Miss Florence feldöntött
öltözőasztalkájának: sarkába. A szűk kis öltöző úgy nézett ki, mint egy
csatatér. S átható parfőmszag töltötte be a levegőt, mert Miss Florence
féltveőrzött Chanel 16-os parfőmje felborult és kiömlött. A drága nedű,
amelyből cseppeket szokott csak m a g á r a pazarolni, a nyakára, a szemöldökére, az a j k á r a st a vállaira alul és felül, most tócsában folydogált
a padlón. Hatvanöt pengő üvegje. Lexi egy pillantást vetett a földön
fekvő Pannira, m a j d a lángoló arcú K l á r i r a s megkérdezte:
— Mi történt itt?
Feleslegesnek t a r t a t t a ugyan a kérdést, mert egy szempillantással
átlátta az egész helyzetet. Pontosan tudta, hogy mi történt. M á r rég
el volt készülve erre a botrányra. Tudta, hogy Panni, akihez m á r több
mint féléves intim barátság fűzte, meg fogja érezni, hogy érdeklődik
ez iránt a lány iránt, hisz rögtön első n a p csípős megjegyzést is tett
neki, hogy m á r odáig züllött az Alcazar, hogy az utcáról a kávéházba
betévedő lányokat vesznek fel a »tagok« közé, de azonkívül szeme is
v a n ennek a Panninak, s ő m a igazán nem titkolta érzelmeit. Tényleg
úgy nézte a lányt, mint a dzsungelvad az áldozatát. Látta, t u d t a rögtön,
hogy itt őmiatta változott á t csatatérré az öltöző. A lányok nem voltak
a Klári p á r t j á n .
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— A kisasszony lekokottozta Pannit — visongta az egyik lány, mint
egy megéra. Úgylátszik nagyon elevenébe vághatott a szó neki is. S
össze-vissza kezdtek kiabálni, hogy Panni csak kikérte magának, hogy
az »új nő« meresztgesse Lexire a szemét, igenis, ezt ők sem teszik, tisztelik a szerzett jogokat, de úgylátszik ez az ú j vidéki macska még
nem t u d j a az éjszaka törvényeit, h á t Panni megtanította. Igaz, pofonvágta, de ki látott olyant, hogy valaki rögtön rúgjon? Ez eddig itt nem
volt szokás. Nem vagyunk részeg sofőrök. I t t úri hölgyek vannak, művésznők, akik nem rúgnak. Legfeljebb karmolnak, vagy visszaütnek. Lexi
felemelte Pannit a földről:
— Kelj fel. Szóval előbb te ütötted pofon a kolleganődet.
— Igen. Mert lekokottozott.
— S miért kokottozott le?
Klári megszólalt:
— Azért kokottoztam le, mert azt merte mondani nekem, hogy
kirúgat, hogy a lábam sem éri a földet. Azt mondta, hogy én szemeztem magával. H á t ezt maga tudja legjobban, hogy ez nem igaz. E n
rá sem néztem magára. Pedig nem tudtam, hogy ennek a lánynak
valami köze van magához. Hát azt mondtam, igenis azt mondtam, hogy
egy kokott nem sérthet meg engem. Erre nekem jött. E n csak védekeztem. Vidéki macska vagyok, hát a rúgást a tehenektől tanultam, azért
esett el az úrhölgy, mint egy lisztesasák.
Teddy csillapítani igyekezett a kedélyeket:
— De hölgyeim az Isten szerelmére, csendesebben, folyik az előadás.
Árpássi ú r megtudja, kirúgja mind a kettőjüket. S m á r írta gondolatban a Klári konduitlistájára: »veszedelmes macska, rúg«. Hadd t u d j á k
az érdeklődő vendégek, hogy kivel lesz dolguk. De az affért Lexi
intézte el:
— Panni kisasszony, mikor jogosítottam én fel magát arra, hogy
miattam féltékenységi jelenetet rendezzen? Ezt kikérem magamnak. Ne
kompromittáljon kérem. E n nem vagyok a kegyed fix b a r á t j a . E n itt
főpincér vagyok, kegyed pedig görl. Művészbarátság. iÉn sem vagyok
féltékeny kegyedre, mikor a páholyban a vendégek simogatják. Kegyed
se legyen féltékeny énrám, ha valaki r á m n é z . . .
— Nézett magára a hóhér! — robbant ki kíméletlenül Kláriból.
— H á t mindegy, ha ón ránézek valakire — helyesbbített Lexi. —
S ha ez mégegyszer előfordul, sajnálom, de kénytelenek leszünk megválni egymástól. Már tudniillik az Alcazar öntől és ö n az Alcazartól,
mert én most nem a saját nevemben, hanem az Alcazar nevében beszélek. Ami pedig Klári kisasszonyt illeti, — tette hozzá hivatalos hangon — kérnem kell, hogy a sértésektől tartózkodjék, még akkor is, h a
provokálják. A helyiségnek megvannak a maga fegyelmi szabályai,
tessék jelentést tenni, ha incidens történik, vagy Teddy úrnak, vagy
nekem, m a j d mi elintézzük a dolgot.
Klári mosolygott. Nem felelt semmit sem a hivatalos kioktatásra,
amelyről érezte, hogy csak formalitás volt. Lexi az ő p á r t j á r a állott s
Pannit megtagadta. Ez hízelgett a hiúságának.
(Folytatjuk.)
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lor sikerrel vzi sgázot a
ici
Most készült el Hunyady
Sándor
»Pusztai
szél«
cíinű színdarabjának filmváltozata. Az eredeti vígszínházi
szereposztásból
csak Jávor Pál tartotta
meg szerepét, az öregedő
betyárt Kiss Ferenc, a
»szép csárdásnét« pedig
Lázár Mária játssza a filmen. A változat filmkönyvét
Indig Ottóval
Íratták, aki feladatáról a
következőket mondja:
— Jól tudom, hogy a
»Pusztai szél« Hunyady
Sándor szívéhez nőtt munkája és éppen ezért áhítattal és tisztelettel nyúltam a témához. A mese kínálkozott filmre. Ahogyan
azomiban a film minden vonatkozásban szakított a
sablonnal, abban is eltértünk a normától, hogy
csak a mesét használjuk
fel. Teljes igyekezettel
azon voltam, hogy átmentsem a darab párbeszédei-

Szeleczky Zita,
Zala Karola
és
Berk y Lili a »Pusztai
szél« egyik
jelenetében

MËF'
' Jávor Pál, a »Pusztai szél« panduWiadnagya
a bugaci pusztán
(Phöbus film — Hajnal fotók)
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nek szépségét és azt a választékos stílust, amelyet
Hunyady Sándor az ötvösművész gondosságával cizellált . . . Legnagyobb 'ambícióm az volt, hogy Hunyady Sándor meg legyen
elégedve munkámmal.
A felvételek legnagyobb
részét a történet eredeti
színihelyén, a bugaci pusztáin és a híres csárda környékén» fotografálták s itt
készültek el a »pandurhadnagy« Jávor Pál lovasjelenetei is. Jávor kitűnő
lovas s így természetesen
ragaszkodott hozzá, hogy
a nyeregben ne artistadfüblót, hanem őt magát
fotografálják. Ezzel egyidejűleg a pandurhadn agy
lovát is hosszas válogatás
után jelölték ki. Kurzmayer, az operatőr és Jávor minél szeíbbet és minél
tüzesebbet kerestek, a rendező és a producer viszont,
akik féltették főszereplőjüket, lehetőleg egy kezes
báránynak is beillő paripát aikart ak választanai.
Végre Jávor álláspontja
győzött és Seherezáde-t, a
bugaci
ménes legszebb
ménjét »szerződtették« a
fiimihez, amelyen Jávor
még az összesereglett csikósok elismerését is kivívta lovastudományával.

Turbános aranyiaméi estélyiruha
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A párizsi érdeklődés középpontjában természetese^ a
világkiállítás
áll. A témakörfői rengeteget lehetne írni, én azénban ezúttal csak a
divattal való vonatkozásait tárgyalom meg, csupa hölgyeket érdeklő
dolgot és azokat a
motívumokat,
amelyek a divatot
befolyásolták.
Ilyen motívum elsősorban a tűzijáték, a »feu d'artifice«. Naponta
háromszázezer frankba kerül ez a
fantasztikusan
szép fényjáték, a
tűzvörös,
smaragdzöld,
szafirkék,
ezüst és arany rakéták ezerszínű
misztikus változata.
A
tűzijáték
fantasztikus
motívumai
flitterből,
gyöngyből hímezve láthatók viszont
a párizsi estélyiruhákon.
Mainbo-

cher marmekenjei egyszerre Öten,
hatan, festőien szép fekete tüllruhákon mutatják a
tüzijátékymotívumot. Az egyik tüllruhán a tűzijáték csillagszerűen kinyíló tarka rakétája látható fUtter-himzés alakjában, a másik tüllruhán a csípőrészen két tenyérnyi széles tűzvörös
flitterpánt van, amely krinolinszerűen tartja ki a szoknyát. Van dús
tüUszóknya, amely csak hátul van
hímezve, van, amelyik csak elől. A
fiittérek
kis fénylő
négyszögek.
Nem kerekek, mint
amilyeneknek
eddig ismertük.
A tüllruhákhoz a marmekenek csípőig érő tüllkendőket viselnek, mint
valami fekete menyasszonyi
fátylat,
amely elől az arcot is
betakarja. A tüllfátyol
ügyesen kis csokorral
van a fejhez erősítve.
Az egyik fátylon a száj
helyére kis piros flitterszáj van himezve. A
másikra lila flitterből
két kis pont van himezve, mintha szépségtapasz lenne a nő arcán. Egy harmadik fátyolnál a szemöldök van
kihimezve liláskék flitterből. Ezek a tüllruhák
az egyébként
művészi
és újszerű Mainbocherkollekciónak
legnagydbb sikerei. Mindegyik ruhát a tűzijáték
inspirálta.
A meseszerű
kiállításnak asszonyokat legjobban érdeJdő része a
»Pavillon d'Elégance«, a
»Pavillon de Parure«,
a »Pavillon Bijou« és a
Belga Pavillon.
Miélőtt részletes divattüdósításba
kezdenék, szeretnék pár szóban megemlékezni ezekről a pavillonokról. Elsősorban az ékszer pavillonról. Ilyen ékszereket még soha, sehol a
világon
nem
láttam.
Párizs legnagyobb ékszerészei vonultatták fel
az erre áz ûlkalomra
készített
fantasztikus
ékszereiket. A rózsaszín
Patau
egyik
legnépszerűbb
délutáni ruhája,
zöldesszürke
kreppszaténből

falú pavillonban
falba
mélyített
üvegvitrinekbe vannak elhelyezve a
különböző cégek kreációi. A pavillon milliárdokat reprezentál, éppen
ezért különös, hogy mindössze egy
szál rendőr őrzi a bejáratot. Rózsaszín és fekete, kétszázötven-háromszáz karátos briUiánsok,
rubinok,
smaragdok vannak a
vitrinekben.
Ügy Látszik, a brilliáns mellett a
legdivatosabb a rubin, mert ebből
látni a legtöbbet. Ha az ember egy
ilyen vitrin előtt áll és látja a zuhatagként leomló
brilliáns-collierket, a fantasztikus kövekből összeállított karkötőket, a gyűrűket, mindig azon töri a fejét, hogy vájjon
minek csinálják ezeket az ékszerekefs9 kit az, aki megrveszi ezeket?
Cartier szerint határozott prosperity van az ékszerszakmában. Az
angol királykoronázás után az öszszes Párizsban forgalomban levő
»nagy ékszerek« elfogytak.
Azért
csináltak most újakat. Rengeteg színes követ keresnek. Csak gyöngyöt
nem vesz senki. Az új ékszerek érdekessége, hogy minden nagy ékszer
darabokra szedhető széjjel. A collier-k egyben karkötőkké és klipszekké
alakíthatók,
sok karkötő
csupa
klipszből van összeállítva, a klipsz
brilliánsvirágok platina pántra erősíthetők. óriási divat a gyűrű a kis
ujjon. Alig van elegáns parisienne,
aki ne viselne a kis ujján gyűrűt.
Vagy újat vesz, vagy a régi köveiből csináltat egyet, de ez a gyűrű
ép úgy hozzátartozik az eleganciához, mint az új toalett. Rendkívül
divatos az arany, brilliánssal és színes drágakövekkel. A kiáUításon
olyan virágokat látni brilliáns okkal,
ruibinokkal, smaragdokkal és szafirokkál kirakva, mozgatható
szirmokkal, levelekkel, amelyek formában teljesen az élő rvirágokhoz hasonlítanak. Cartier egy gyönyörű
orgonaágat állít ki csupa briUiánsokkal kirakva. Az ékszer pavillon
vitrinjei előtt naponta ezer és ezer
asszony áll sóvárgó tekintettel. Az
ékszerpavillon másik oldalán a divatos ezüstneműek, tálak, edények,
evőeszközök vannak kiállítva. Ezeknek formájáról, újszerűségéről külön riportot lehetne írni.
Az »Elegancia pavillon« szenzációi a szőrmék. Minden egyes párizsi nagy szűcs három-négy modellel
szerepel. Földig érő fehér rókakeppek, ezüstróka kábátok,
uszályos
hermelin köpenyek, Marlene DietFekete szövetkosztüm, ezüstrókával prémezve,
a fekete szövetderék és a szoknya széle rubinvörös bársonyszalaggal van díszítve
(Lelong modell)

rich számára készült földigérő vörösróka kabát, fekete breitschwanzkabát derékig ezüstrókával
szegélyezve a szenzációi ennek a szőrmekiállításnak. A párizsi nagyszalónok
— mindegyik egy-egy külön művésziesen elrendezett fülkében — ruhákat mutatnak. Egy-két darabot. A
ruhák némelyike csak tűzve van. A
kiállítás célja, hogy a háznak a stílusát reprezentálja. Aki egy kicsit
ismeri a párizsi divatszálónok zsánerét, rögtön meg tudja mondani
bármelyik ruháról, hogy melyik
szalon készítette. Alix csavart trikóruhákat, Lanvin stílruhát, Chanel
tüllruhát,
Molyneux
gyönyörű
aranybrokát ruhát mutat. A ruhákkal együtt a legújabb
parfőmkreációkat is kiállították.
Valósáaos

földi paradicsom ez a pavillon azoknak az asszonyoknak, akik a divatot szeretik, akiknek a divat iránt
érzékük van.
A »Pavillon de Parure«-ben cipők,
övek, kesztyűk, fehérneműk varrnak
kiállítva.
Estélyicipők
lakkozott,
mozaikszerűen dolgozott aranybőrből, brúkátokból, nappali cipők kétháromszínű színes bőrből kombinálva, antilopból, finom művű ékszerekhez hasonlítanák. Nagyon divatosak a szögletes orrú és szögletes
sarkú cipők. Fekete mellett főleg
bordót viselnek antilopból és bőrből. Kesztyűkben sok
fantasztikus
díszes modellt mutatnak a kiállításon, ezek azonban inkább kiállítási
darabok Az elegáns nő egyszerű
kesztyűt visel, estére színes bársonyból, vagy
antilopból, nappalra a ruha
színében, vagy esetleg
a, ruha színével harmonizáló antilopból.
Százával
sorakoznak
a nők a belga pavillon
brilliáns-kiállítása előtt. A belga
Kongóban
bányászott
brilliánsok láthatók itt
csiszolatlanul
bent a
kőben, ahogy találják,
a különböző
fokozatokon keresztül egészen a
legdivatosabb
formájú
szoliterekig.
Fekete
bársonyon
gyönyörű
képek vannak kirakva
szoliterekből. A belga
pavillon halljában áll
az autószerencsétlenség
szomorú áldozata, Astrid,
belga
királynő
szobra. Száz és száz virágcsokor borítja naponta a szobrot.
Nagyon sok nő nézi
meg a kanadai pavillorvt is, ahol flyers állapotban vannak kiállítva a Kanadában található összes
nemes
szőrmék.
Gyönyörű
ezüst- és
fehérrókák,
nerz, coboly és hermeUn és rengeteg sok farkasbőr.
Sportkabátnak
nagjjon
divatos
lesz •
idén ez a szőrme, éppen
a kanadai kiállítás hatása alatt.
Sport ensemble Patou kollekciójából.
Barna
szftvetkosztűm, beige szinti szövetkabát,
biber prémezóssel. A sapka
pompönja szintén biber

SKún ÍMagda
egy pesti szőrme-bemutatón
Az őszi
divatpremierek során
randikívüli sikere volt a Váci-utoai
Breitfeld szűcs-szállón e heti szőrmebemutatójának.
Budapest legelőkelőbb közönsége
jelent meg a páratlan érdek ess égü
bemutatón, az élet és a színpad primadonnái. Többek íközt ott volt a
londoni közönség kedvence, Kun
Magda is, akinek főként egy ezüstrókával díszített, gyönyörű ibreitm

i

KÜN MAGDA nerz-mókus modellben,
BREITFELD szűcs divatbemutatójából
(Foto Angelo)

sohwanz és egy pompás nerz-mókus
bunda tetszett a kollekcióból. Már
tárgyal is mind a kettőre és a megegyezés kétségkívül létre fog jönni,
mert a bemutatott anyag, szépségén
és gazdagságán kívül! rendkívüli sikere volt a Breitfeld-oég meglepően
olcsó árainak is.
KÜN MAGDA breitswhwanz-perzsia modellben
ezűstróka gallérral
BREITFELD szűcs divatbemutatójából
(Foto Angelo)
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Az »Édes a bosszú« című új magyar film ruháit
FERDA MANYI terveste és készítette
Szeptember 7-i bemutató a szalónbaii
MAGDA SCHNEIDER modelleket választ a »Noszty fiú« c, filmhez

Dr. Turnayné, Réthy Anny, Magda Schneider, Baloghné Kokas Klára,
Ferda Manyi, Vaszary Piri, Ilosvay Rózsi

VIZEK, P Ú D E R E K , A R C K R É M E K , P A R F Ö M Ö K ,
ARCRUZSOK,
H A J V I Z E K ,
NÖI
ARCVI2,
FÉRFI A R C V I Z

ILLATOS
LEVEN
VIZEK

Kozmekilárúl
Lezajlott a nyári idegenforgalom és
reméljük, az eredményt mindenki kielégítőnek találhatja. Tihanyiné kozmetikai intézetében megfordult számos külföldi hölgy, — köztük régi newyorki páciensei — bámulatuknak és elragadtatásuknak adtak kifejezést a pesti nők
ápolta ága és remek miake up-je (kikészítése) feiert.
A szalon népszerűségéhez Tihanyiné
két Amerikában élő húga is hozzájárult,
akik New-ïork legjobb köreiben ismert
kozmetikusok. Az ő kitűnő receptjeikalapján készült száraz arcra való tpakikolásai és amerikai kezelési módszerei segítségével Tihanyiné amerikai nívóra
emelte Prohászka Ottokár utca 8. szám
alatti kozmetikai intézetét, melynek speciális ránckezelése és különleges szemránc-olaja nagy elismerést vált ki
Budapest előkelő hölgyközönsége körében. A. külföldet sűrűn látogató pesti
hölgyek között is általános az a vélemény, hogy Tihanyiné kozmetikai intézeténél jobbat Párizs sem produkál. Ennek megállapítására most különösen jó
alkalom nyílott, hiszen a most zajló világkiállításon a különböző nemzetiségű
hölgyek százezrei fordulnak meg. A
pesti hölgyeik ott is kitűntek pompás
make up-jiikkel és nem egy ismert dlvatdárna meséli, hogy francia, amerikai,
arugol barátnőik kérték el tőlük anmiak
a pesti kozmetikusnak címét, aki ilyen
remek kondícióban tartja őket.
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SZAPPANOK.

ik.

FOGKRÉMEK.
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Az estédyirutha amyagújdonságai között szerepel & nehéz, fényes dluchesse,
amelyből a nyolcvanas évek legszebb
toalettjei készültek. Molyneux krinolinszerű estélyiruhákalt csinált ebből az
anyagból.

*

A másik érdekes anyagúidonság
a
»Ponis sfein«. Fekete nehéz moárészerü
selyemszövet,
amely vé korty, selymesfényű csikóbőr illúzióján kelti. Colcombet készíti és az összes nagy párizsi divatházak felvették
kollekciójukba.

y Mainbocher kollekciójában utcai
fekete szövetkabátokat látunk csillogó strasa ővosattaL
*
Ügyes nő részére nem nagy gond a
gardróbé összeállítása, még akkor sem,
ha kevés pénz áll a rendelkezésére.
Hírt adtunk arról, hogy Kiss Lászlóné
Vogel Zsuzsa a Kigyó-u. 2. szám alatt
külföldöm oly népszerű mintára szalont nyitott, ahol kizárólagosan eredeti
modellrajzok és szabásminták kerülnek
eladásra. Ez a szalon nemcsak a privát
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Szegeden: M a n h e i m d r o g é r i a
Győrben: H a t t y ú i l l a t s z e r t á r
Miskolcon : G é z a d r o g é r i a
Pécs s É d e n
d r o g é r i a
Szombathelyen: Hattyú illatszertár
ARCRUZSOK.

H A J V I Z E K ,

NÖI

ARCVIZ,

hölgyeknek lett feltűnően rövid idő
alatt egyik legnépszerűbb bevásárlási
forrása, hanem felkeresi Kiss Lászlónét
az összes olyan szalon varrónő is, akinek nem áll módjában, hogy az eredeti
kreációkat Párizsban vásárolja meg.
Most érkezett haza külföldről
Kiss
Lászlóné Vogel Zsuzsa és kitűnő kollekciójában kapható az összes nagysikerű párizsi és amerikai modell rajzban és szabásban.
Az új estélyiruhák közül idén is sokat díszít a virág. A bő, romantikus
stílusú taft estélyi szoknyák szélén
egész füzéreket látoi rózsaszínjű rózsákból, egymásba fonódó szárakkal és levelekkel. Mainbocher, Patou, sok rózsát
mutat kollekciójában pasztellszínekben,
érdekes zöld flitter levelekkel és flitter
szárakkal. Leghatásosabb
virágja egy óriási sárga
bársonyrózsa, zöld szárral
Rochas
és
levelekkel.
egyik levendulakék, középkék
és ciklámenlila
színből összeállított romain estélyiruháját elől
a sluszban óriási csokrokkal díszíti. A csokor szokatlan virágokból: lilaszínű lóherevirágból és
halványkék mezei virágból van összeállítva.
A bordó szegfű
már
klasszikus dísze a kosztümöknek
és kábátoknak.
Idén Molyneux egyik legszebb barna kabátját két
nagy bordó szegfűvel díszítette. De eltekintve a
Haute Couture modelljeitől, Párizsban alig látni
rjÖt, aki kosztümje reverjén ne viselne óriási bordó
szegfűt. A leggyönyörűbb
virággal díszített
estélyiruhák egyikét Charnel mutatja kollekciójában. Az
estélyiruhá fekete taft bársonyból készült, szén mély
váUkivágással, alul elálló
szoknyával. A ruha sima
derekát egy keresztbefutóan elhelyezett rózsaszínű
virágzó almaifaág díszíti.
A rózsaszínű virágok sa- 1
tírozott, fénytelen
flitterbői vannak.
A bOleró újra rendkívül
divatos viselet. Szőrméből,
szövetből egyaránt készítik, de meglepően rövidjén. Némelyik derék felé
ér. A ruihák között is sok
az olyaini modell, amely
vagy elől, vagy hátül bolerószerűen van dolgozva.
VÁGÓ MÄRT kanadai nerz bundája
DÁN FtíLÖP-től, Krist6f-tér 3 (nem a sarkon!)
(Foto Angelo)

Maggy
új délutániruha
vonala

Sohasem ígérkezett a divat olyan gazdagnak,
mint ebben a szezónban, de sohasem is rejtett
ennyi nehézséget magában. Hiszen a gazdagot
a túldíszestől, az elegánsát a konfekcíóstól csak
egy hajszál választja el. Ám éppen ezt a megszerezhetetlen valamit, ami a különbséget teszi,
olyan végtelenül nehéz eltalálni.
lLáz,ár Júliánál láttuk az idei divat egyik legszerencsésebben összeválogatott és legkulturáltabban felfogott kollekcióját. Minden egyes darabján érződik a valóban exkluzív párizsi
házak termésének alapos tanulmánya. Nekünk
nutriával díszített zöld kompléja, fekete perzsás
beige köpenye, kis szőrmés kosztümjei és
fekete perzsiás kompléi tetszettek legjobban,
talán mert most ezek a legaktuálisabbak.
Molyneux, Schiaparelli és Faquin vonalait ismertük fel rajtuk. Elragadóak a délutáni ruhái,
Bruyère, Franoevramant, Mainbocher hatásúak.
Nagyon tetszett nekünk egy ezüst kosztümje,
egy remek rajzú fekete selyem estiruhája, nehéz aranyhímzéssel. Fiitteres és gyöngyhímzésü
esti ruhái Lanvin inspirációk.

*

_

Párizs egyik legérdekesebb anyag-újdonsága a »Prinoe de Gaul«. Ezüstszürke,
fekete vékony kockázású laméanyag ez,
amely messziről tökéletesen férfiöltönyszövet illúzióját kelti. Az érdekes larnéanyagból teljesen angolos herrenf,azonos,
rövidszoknyás koktél-kosztümöt készített
Rochas. A. kosztüm blúza fekete bársony, eiklámenszínű zsorzsett háttal és

Fekete filz- antilop tok

ujjakkal. Ugyanezt az anyagot látjuk
több párizsi kollekcióban, angolos kosztümnek és koktél ruhának földolgozva.
Mainíbocher vacsorázóruhát készít belőle, elől, hátul levasalatlan hóllal díszített, hosszú szoknyával, jumper blúz»za3.

*
A sál természetesen idén sem hiányzik
a párizsi ruhákról és kábátokról. Szövetkabátokat is mutatnak ezüsttel átszőtt
színes lamé sálakkal. A ruhákhoz leggyakoribbak m arany, vagy
sálak.

KÜN MAGDA fekete velourkalapja
TAKÁCS BÖZSI őszi kollekciójából
(Váfci-utca 9, I. em.)
(Foto Angela)

Sohiaparelli kollekciójának egyik érdekessége a saines emaillirozott kis papagály, amelyet gomb helyett használ
Qamé-kosztümökön, vagy fekete délutáni
selyemkosztümön. Sohiaparelli kézitáskái idén színben is, formában is kerek,
vagy ovális alakú lampionobhoz hasonlítanak.

*

KONDOR IBOLYA ideális szabású coboly
hörcsög bundája, készítette
PALUGYAY VIKTOR szűcs (IV., Bécsi-utca 5)
(Foto Angelo)
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Az ősz közeledtével mindig nagyobb probléma
hölgyeinknek, mivel díszítsék öltözékeiket. A
nyári diszvirágok, sport-tűk, fafaragású rubadiszek ebben az időszakban már többé-kevésbbé
elvesztették
alkalomszerűségüket,
viszont a
nagy, dekorativ strasszékszerek inkább
az
estélyi öltözékek díszei, szóval egy kissé még
koraiak. Ezeknek az átmeneti időknek legmodernebb, legstílusosabb ékszere a marcassit, ez
a bódító, nemeefényü ásvány, melynek varázsos ragyogása joggal vívta ki nagy sikerét a
nyugati metropolisok dáméinál. A marcassit
nem utánzat, hamisítvány: soha nem változó,
maradandó érték, amelyet a modern ékszerkultúra elragadó szépségű ékszerekké dolgoz fel.
Szivárványos színtörése, soha nem halványuló
diszkrét csillogása a nemeskövek mellé helyezik a marcassitot, amely a párizsi világkiállítás ékszerpavillonjában is előkelő helyet foglalt el. Innen hozott magával egész sereg
szebbnél-szebb marcassit-ékszer modellt a közismert váciutcai Arkanzas cég főnöke, amelyeket szívesen és előzékenyen mutat be Budapest
hölgyeinek.

Külföldi tanulmányútjáról
hazatérve eredeti párizsi
a r c k e z e l é s e k e t végez

T^

I

í'A

:

—.".L

kozmetikai műterme

IV., MÚZEUM-KÖRÚT 41.
T E L E F O N :

18-67-93

Polgári kelengya. A kelengye összeállítása
tisztára az
anyagi viszonyoktól füg«. Poltfári családokban általában tizenkétszeres ágyhuzatot szoktak
adni, ami hat dupla-ágynak felel meg. Természetesen, ha teheti, vehet még ehbez három
egyes batiszt disaágyot. Lepedőt legalább tizennyolcat vesznek. törülközőt, két tucat diamasztot, egy tucat írottirt. Az
asztalnemű összeállítása szintén
nagyon relatív és pénzügyektől
függő valami. Aki teheti, a
hat-, a kilenc- és tizenkétszemélyes terítők mellé még egy
tizenkétszemélyes díszabrosat is
vesz. Nagyon fontos a fcomyharuhák, konyhai törülközők, a
személyzeti ágynemű, két nyári takaró. ami saintón mind a
kelemgyében van. A testi fehérnemű a m a i kelengyékben
nom a legfontosabb, mert a fehérnemű a divat szerint változik. Selyem kombiné és selyem
hálóin g mellett nagyon ajánlok néhány darab finom, jól kezelhető batiszt hálóinget. —
Selyemruha. A fekete szín abszoto.it elegáns és bátram esküdhet benne. A b a j inkább csak
az. hogy október második felében már hűvös van selyem
kosztümhöz. Télen pedig legfeljebb csak bunda alatt viselhetné a kosztümöt, hallott télen

Fekete szövetkabát perzsa
díszítéssel

vau egy jó
fekete ruhára. Arra, hogy jövö
tavasszal legyen
kosztümje,
nem éidemes most csináltatni.
Én ugyan kosztümpárti vagyok,
mégis inkább a®t tanácsolom,
hogy az esküvőre inkább szép,
elegáns, fekete ruhát csináltasson, arany bőr övvel, a kivágás körül esetleg kevés airany
hímzéssel. A ruhához valami
fátyolos tokkot és fekete k a b á tot viseljen. Ha azonban mégis
inkább a kosztümhöz ragaszkodik, úgy jumper ruhas®erüen
lehet megcsináltatni, hogy tavasszal k e l t ű m helyett viselhesse. Nagyon cisinos lenne
hoazá egy ezüsttel átszőtt, fehéot brokát blúz. vagy egy szép
nehéz fehér va try róasiaszín ikren
szatén blúz. — Régiből új. A
kék bársony ruhát a bánsonynyal megegyező
színű kiék
muszlinnal kombinálnám. Még
pedig a derékba muszlin tailt
állítanék be. szív alak úan előlhátul, így a derekat rendbeli ózhatná. A kivágás lehet szívalakú, körülötte esetleg gloknís muszlin gallérrrál. Az u j j
legyen hosszú, bö, csuklóban
összefogva.
Ha
díszesebbé
a k a r j a tenni a ruhát, viseljen
ezüst bőrövet hozzá és a imtisílin és bársony találkozásának
helyén hímeztessen ezüst szálból keskeny csíkot. A fekete

(ïïla tyó-m ű vésheti
aukció <33
tftrverési
Csarnokban
A
Postatakarékpénztár
Árverési Csarnoka az idegenforgalom szempontjából is igen értdtekes anyagból rendezett aukcióval
nyitotta meg — szeptember
15-éni, a Lóuyay-u. 30. sa. a.
helyiségeiben —• kiállításainak sorozatát.
A szezónnyitó aukció
anyaga a magyar népművészeti körökben és külföldön is jól ismert mezőkövesdi DRIM matyómúzeumból származik. A matyó alkotó művészet legpompásabb darabjai, a matyó »írás«-ok legnagyobbjainak, id. Kis Jankó Borinak és Rakamazi
Erzsdnak csodálatosan szép rajzai, a
matyók irigyelt gazdiagságú színpompáját érzékeltető kézimunkák tenger
sokasága tölti meg az Árverési Csarnok
»Matyó« tprmét. Gyöngyös fejkötők,
sátoros kendők, hímzett lepedővégek,
lepedőfiókok, gyönyörű
legénysurcok,
női surcok, válldíszek, rezes-ragyogós
hímzett korozsmák, sujtásos lajbik,
kaládrikák, szűkujjúk dús virágdíszű

párnalapok, a matyóművészet fénykorát
érzékeltető diarabjai csodálkozással tölti
el a nézőit. >;
A csecsemő-, ikisleány-. nagyleány-,
menyecske- és öregasszony-főkötők érdekesen változó díszei élénken világítanak
rá a matyó hép szokásaira.
Giazdagon mintázott tulipános menyasszonyi ládákon mezőkövesdi tányérok,
bütykösök ég korsók várják a »ragyogós« díszítésű kiállítás látogatóit.
A matyó-kincsek kiállítása 19-én zá-

ruhába tétessen ezüstiainéból, vagy fehér szaténből, esetleg gyöngyözött fehér selyemből toia
plasztront, amely teljesen pótolná a régi partedltt. Igyekezni fogok megfelelő rajzokat közölni a Színházi Életben. — Sportkabát.
Az
antilop túlságosan drága és nem is hiszem,
hogy Pesten szépet kapna. Ez* helyettesitheti
valami szép szinü diiftinnel, az is nagyon elegáns lesz, vékony trikóval bélelve. Háronmeícyedes, hátul bö, bordó düftiokabáfcot csináltasson, saját színű, vagy sötétkék trikóval bélelve, ha sötétkék ruhához akarja viselni. Kifejezetten esőkabátnak elegáns és szép az impregnált bársony kabát. Esernyőben m^ég mindig az átlátszó, úgynevezett ollskin ernyők divatosak, most már Pesten is lehet kapná őket,
sokkal olcsóbban, mint külföldön. — Estélyi ruha. A csipkeruha mint mindig, idén Is divatos. tekintve, hogy nincsen párizsi kollekció,
amelyben ne találnánk néhány nagyon szép
modellt. Az idei csipkeminták kicsit markánsabbak. Némelyiken a iminta külön hímezve
is von. Nagyon csinos lenne egy mély, négyszögletes kivágás, hosszú szük ujjas, csípő alatt
bővülő szoknyájú fekete osiptoeruha, szük krepsaaten alsóval, wmely elől jó magasan fel van
sJiccelve. A fekete ruhát szép straszokikal és
kék kövekkel hímzett eztetbőr övvel díszítse.
Ebben a ruhában dacára, hogy hosszú ujjas, a
legnagyobb estélyre is elmehet. A divatos blúzanyag nagyon változik, aszerint, hogy milyen célra akarja a blúzt viselni. Sporthoz, (kosztümhöz csináltathat egészen angolos, lehajtott gallérú, elől végig gombolt blúzt bársonyból, finom vékony flanelből, esetleg twill japonból.
Párizsban oagyon érdekes blúzokat látni színes
kaahmir kendőkből. Délutánra szatén,
vagy brokát blúzok a legelegánsabbak. Koktéíböz Kyöiury én flitter blúzokat, i g viselnek. Általában azonham blúz helyett nagyon gyakran
dolgozzák egybe a szoknyát szatén derékrésss®el. A blúzok Idén nem bedugósak, hanem kí-

ilyen tökéletes alak

vül a szoknyán, jumperjzerüen viselik őket.
Menyasszony.
Esküvői toalettnek elegáns
lenne
egy
drapszlnü
csipkekomplet,
barna
kombinációval.
Barna
az öv, a táska, az antllopcipő és a nyúlszörvagy bársonykalap. Télen feketére, barnára,
vagy sötétkékre
befestve, nagyon elegáns
toalett. Divatosak őszszel a fényes fekete
anyagok (ciré, szatén).
Gloknis szoknya, sima
felsörésszel, vagy sima
szoknya gloknis kazakkai. A harisnya minden esetben
testpzinü.
— Tiroli. Ha nem szereti a nagyon divatos
dirndlit,
csináltasson
kis tiroli kosztümöt. Ha
még nyárinak akarja
hordani, akkor az anyag
fehér-, vagy krémszínű
durva vászon
(ősszel,
télen loden).A szoknya
sima, egy vagy több
bállal, a könnyű mozgás miatt. A
kabát
négyzsebes és a felső
zsebet hlmeztesse élénkszinü, tiroli motivumú
pamuttal. A blúz kockás vászonból készül és
nagyon
szép
lenne,
ugyanebből az anyagból
bélelte tni a
kabátot.
Jó mutatást!

természetes
fogyókúra

útján ártalmatlan módon, egészségének veszélyez
tetése és foglalkozásának megzavarása nélkül a

Hunyadi

János

természetes
forrássá
használatával érhető el. E forrássá nemcsak a
legkiválóbb természetes hashajtó\ hanem ivókúrá
ban meggátolja a zsírlerakódást, felfrisstti a szervezetet, eltávolítja belőle a fölösleges és káros
nedveket és megszünteti az arcbőr ebből keletkezett tisztátalanságait. Biztosítja a szervezet
szabályos működését, karcsú és üde lesz. Kérdezze meg orvosát.
Kérjen a gyógyszertárban, drogériában, illatszertárban, ásványvizet árusító üzletben »Hunyadi János« forrássót! Ismertetőt
kívánatra díjtalanul küld a forrástulajdonos :
Saxlehner András, Budapest, VI., Andrássy-út 3.
'89

Szerkeszti : L u b k o v s z k y K á r o l y

Koraoszi tréning kezdőknek
Aki még ma sem tomászik rendszeresen, amikor mindfen lapban, minden fürdőhelyen, minden
uszodában, nem is
szólva a modern kozmetikai rendelőkről,
ezer meg ezer tanáccsal látják el, hogy
tartsa meg jó alakját, az vagy lusta,
vagy fantáziátlan. A lustaságot nőknél
ezer okból meg lehet érteni: a fizikai
kondició, a lelki élet intenzitása és különösen a ma amúgy is kényszerűen
munkába, kenyórkeresetbe-fotgottság kimeríti áz asszonyokat és mem marad!
energiájuk a saját szépségük ápolására.
A fantáziátlanság azonban sokkal nagyobb és legyőzhetetlenebb hiba. Nem
tudja elképzelni asszonyom, mi lesz. az
ön alakjából, tíz-húsz év múlva, ha izmait nem tartja rendesen tréningben,
ha elpuhítja és elzsírosítja testét, sok
és bőséges étkezés, lassú vérkeringés és
kevés mozgás segítségével.
Ajánlom, hogy egyszer csöndes órában álljon meztelenül a tükre elé és nézze
végig esetleg kifogástalan alakját. Akármilyen tökéletes az ma, a mell, has és
csipővomalak körül vannak apró kis
ráncocskák, ma még csak bőrfölöslegek,

ismert
tápláló
párizsi
Rio de

F. FRIED PIROSKA
budapesti kozmetikus ránctalanitó, bőrkrómját, púder- 'és rúzskészitményeit a
világkiállításon elismeréssel kitüntették.
Janeiro legnagyobb kozmetikai gyára
megvette a krémek receptjét
((Foto Angelo)

(Foto Paál)

kis gyűrődések, amelyek lia ön nem dlolgozik, bőre és izmai egészséges ruganyosságán, idővel meglazulnak, zsírpárnák képződnek alattuk és' akkor aztán,
asszonyom, már nem merném ajánlani,
hogy kezdje el a reggeli tonnát! Mert
akkor már késő lesz és csak kémiai,
gyakran ártalmas és majd mindfen esetben veszedelmes szerekkel vagy sebész
késével segíthet a dolgon! Ne várja aneg,
amíg idáig jut. Olyan egyszerűen javíthat ma még ezen, nem kerül pénzbe sem
és csak az első két-három napon kell
rászánni egy kis energiát. Később egyenesen hiányozni fog a torna, magától
fog reggeli előtt elkezdeni gyakorlatozni
a keze-lába és csak ez ébreszti fel majd
feketekávé nélkül is egészségesen és
frissen álmából.
Az első hat gyakorlat csipŐ és izomJazítási munka. A második hat hasizmok
erősítésére való. A harmadik hatos széria végül egyenesen a csipők fogyasztását és hajlékonyságát szolgálja. Mind
a 18 gyakorlat nyitott ablak mellett, lehetőleg ruhátlanul, padlóra tett szőnyegen végzendő!
1. összetett karokkal egyenesen állni.
Karokat körbe előre, majd hátra lóbálni,
annyira előre és hátra, amennyire csak
bírja! Tízszer.
2. Gsipőre tett kézzel lábujjhegyre állni, egyik lábat felemelni, téridben kihajlítani ós visszahelyezni a földre. Aztán
a másikat. Feldőlni nem szabad. Ötször
minden lábbal.
3 Egészein laza felsőtesttel gyorsan
előre hajolni, úgyhogy az ujjak a padlót érintsék. Később már egész tenyérrel el fogja érni ezt. Kiegyenesedni és
újra. lehajolni. Erősen és ruganyosan kell
végezni tízszer!

4. Fej fölé emelt karokkal egyik lábbal előre lépni, amilyen messzire csak
tud'! A felsőtest a láb után. hajlik. Felváltva mindkét lábbal végzendő összesen
tízszer.
5. Terpeszállásban csípőre tett kézzel
jobbra, balra bájolni, de nem előre esni
a felsőtesttel! Tizenkétszer.
6. Guggolás egyenes felsőtesttel, sarkok felemelve a földről, szétterpesztett
téncüekkel, vagy csukott térdekkel. (így
nehezebb.) Tízszer fel és le. Ez az egyetlen fárasztó gyakorlat.
7. Földre feküdni hátra. Lábakat az
egyiket a másik után felemelni derékszögben a testhez, lassan a másikat is
hozzáemelni, körözni velük a levegőben,
majd tízcentiméterre a földtől megállná
leereszkedés előtt. Minden lábbal tízszer!
8. Lábakat összecsukva lassan felemelni és leengedni a földre. Karok test
mellett maradnak. Térdek kinyújtva
Tízszer.
9. Fekvő helyzetből felemelkedni és kinyújtott lábaink közé tenni a kezeinket
földig. Lassan visszafeküdni ós újra
felemelkedni. Tízszer.
10. Bicikligyakorlat. Lábakat felváltva
mellig felemelni és visszatenni de úgy,
hogy sohase érintsék egészen a földet.
Két percig csináljuk.
11. Nehéz gyakorlat !, Próbáljuk kezünkre és -lábujjhegyre támaszkodva
fekvő helyzetben felemelni derekunkat,
amennyire csak lehet és újra leereszkedni a fekvő helyzetbe anélkül, hogy leesnénk. Lassankint menmá fog. Hatszor.
12. Előrehajolva földre támaszkodni
mindkét karunkkal. Most lassan az
egyik kart felemeljük, követjük kilengését oldalra, egészen felsőtestünkkel, felnézünk az égre, majd lassan az előbbi
helyzetbe visszatérünk. Felváltva mindkét karral kell megcsinálni.
13. Testkörzés felemelt karokkal terpeszállásban. Próbálja karjaival megérinteni előbb jobb, aztán bal lábát.
Négyszer jobbra és négyszer balra kell
elvégezini.
14. Oldla'lt hajlás felemelt karokkal.
Egyik láb oldalt térdhajlttással kilép.
Minden oldalra anélkül, hogy előre hajolnánk felsőtestünkkel. Megcsinálni ötször.
15. Fogódzzon egy székbe egyik kezével, a másikat tegye csipőre, úgy álljon
a szék mögé. Most előbb egyik, majd
másik lábbal (körözzön csípőből, amennyire lehet előre és amennyire leihet hátra
vive azt. Mimdégyik lábbal ötször.
16. Állva csipőre tett kézzel terpeszállásban ugrás, később összetett lábbal
is lehet. Húszszor.
17. Ugrás magasba emelt karokkal oldalt lendített lábbal. Nagyon jó lélekzési gyakorlat.
18. Egyenesen állni, csukott lábakkal,
karokat lassan oldalt felemélni, mélyen
lélekzeni, oldalt kis köröket írni a karokkal. aztán újra leengedni és kilélegezini. Kitűnő mellizom és lélekzéstechnikai gyakorlat.
Jó, ha mindezekután egy kis kötélugrást végzünk.
Most aztán nyjigodtan mehet fürödni
és öltözködni, asszonyom. Ma mindent
megtett alakjáért, amit csak tehetett.
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A köd ártalmas a kisgyermek egészségére.
Ezért ne vigyük ősszel estefelé aétálnl, hanem
inkább délelőtt és délután, kihasználva a szép
napsütéses napokat, hogy elegendő napsugarat
gyűjthessen a kis szervezet a hosszú télre. Az
ablakokat napközben nyitva kell hagyni a
lakásban is, de 6—6 óra közt már becsukni,
mert ilyenkor októberben a köd a szobába is
bejön.
Kisebb gyermekek könnyen kapnak lúdtalpat,
különösen a kövér gyermekek. Ezért tanácsos
olyan magasszárú, kényelmes cipöbetn járatni
őket, melyben lúdtalpbetét van bőrből; ez
támasztja a lábat, és nem fárad el a gyermek.
6 éven aluli gyermeknek legalább négyszer
naponta kell étkeznie, de ha csak tehetjük,
ötször napjáíban egyék. Legjobb a 4 óránkénti
táplálás. A gyermek egyen annyit, amennyi
jól esik neki és inkább kevesebbet, de jót,
vitaminosat, táplálót, erösitöt. Fontos a sok
zöldfözelék, gyümölcs és édes tészták.
•
Kicsi gyermeknek legjobb, ha 9 órakor alszik. De iha nem akar még lefeküdni, nem
szabad veszekedéssel erőszakolni, ezzel csak ellenkezőjét érjük el, és azt, hogy a gyermek ideges lesz, fél és Almában kiabál. Inkább engedjük egy negyedórát m é g játszani, akikor
aztán megelégedetten, nyugodtan fog aludni.

A ruhák k o z m e t i k á j a
Gyertyamaradékot összevagdalva apróra, jól
fel lehet használni csipekeményítésre. Az öszszevagdalt gyertyát rászórjuk a kiterített csipkére és azután átvasaljuk, Fekete csipkét is
lehet ezzel az eljárással keményíteni.
•
H a selymet, gyapjút, vagy
pamut anyagot
a k a r u n k felismerni, következőkép kell eljárni:
keveset az anyagból gyertya l á n g j a fölé kell
tartani. Pamut vagy nyersselyemnek
olyan
szaga lesz, mint az elégett h a j n a k . A gyapjú,
vászon és műselyem világos hamut hagy hátra
<ê» elégett papír szaguk van.
*

A ruhák akasztója mindig széles és lefelé
kerekített legyen. Gyapjúruihákhoas ne használjunk áthorgolt vagy selyemmel bevont akasztót, mert ezt igen kedvelik a molyok. Könnyű
selyemruhának ellenben nagyon jó a drótból
készült és selyemmel bevont akasztó. Kampóra,
szegre nem szabad ruhát akasztani, mert helye
megmarad.

A ház k o z m e t i k á j a
G a az ajtó csukás és nyitásnál elakad, ki
lehet emelni és szükség szerint, lent vagy
fönt legyalulni. De lehet a forgókra k a r i k á t is
tenni és ezáltal emelni az ajtót.
*

Burgonyát legjobb a pincében lécezett ládában tartani, mert ez átengedi a levegőt.
•
A polcokat, deszkákat időnként hypermangápoB oldattal lemossuk a pincében, ez megvéd
a penésztől. Gyakran szellőztetni.

L A V E N D E R
W A T E R

G O L D
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EAU DE COLOGNE
Kapható minden jobb szaküzletben. Vezérképvise
let s K Á N I T Z I V Á N ÉS TÁRSA. Kertész-utca 4 3 . sz.
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Zsúrterítő szálhúzással

"

Zsúrterítő szálhúzással.
Dúrva
szövésű
anyagból
bármilyen
nagyságra
csinälhatjuifa. Könnyen és gyorsan lkésizíthető. Természetes nagyságú részletén látható, hogy e hatásos terítő milyen egyszerűen készül. Széleit
simán visszaszegjük.

Díszpárna

Díszpárna. Készülhet horkolásban vagy
reeében. Mérete 215X70 szem. Vékonyabb
fonálból lehetőleg Ms lyukakkal csináljuk. A kész motívumot tüll, grenadin)
vagy selyemfodirokkal montírozzuk. A
párna töltelékének tollat használunk. Leszámoló mintalapja 715-ös rendelőszámmal 80 fillérért kapható a Színházi Élet
Boltban (Erzsébet-körút 7.). Postai rendelésnél belföldről 12, külföldről 20 fillér portóköltség előzetes beküldését is
•kérjük. Kapható még: Jugoszláviában,
Putnik hírlaposztályánál. Ára 9 dinár.
Romániában, Journal Importnál Ára

28 leu. Postai rendelésinél Jugoszláviában 1.50 dinár, Romániában 15 leu portóköltség előzetes beküldését is kérjük. Az
összegek postabélyegekben is küldhetők.
*
Hímzett falvédő. Eredetije vászonra
van hímezve egyszínű (rózsaszín) perlével. Ennek a szép rajzú hímzésnek eredeti nagyságú részletrajzát ez év 10-ik
számúink kézimunkamellékletén közöltük
már. Rajza felhasználható falvédőn kívül párnára, terítőre, függönyre, idirapériára vagy sóik más egyébre is. Külön
rajza nem kapható.

Hímzett falvédő

lFoto

An

«el°)

Rececsipke

Rececsipke. Szélessége 24 isor. Felhasználható szekrénycsíknak vagy
rolló szélére. Horkolásban is megcsinálható.

Horgolt terítő. 150-es vagy 200-as
cérnából vitrioaterí tőnek, esetleg tálcakendőnek készítjük. Eredeti nagyságú ledolgozható mintája 5068-as
rendelőszámmal 80 fillérért topható
a SzínhílM Elet Boltban (Erzsébetkőrút 7.). Postai rendelésnél belföldről 12, külföldről 20 fillér portóköltség előzetes beküldését is kérjütk.
Arnberg József.

MEZ

Horgolt terítő

SZÍNTARTÓ SELYMES
M0N06RAMMHIMZÖ

A SZERKESZTŐK ÜZENETEI
úgy lehetne erről beszélni, ha ismerném
ön kedvét, hajlandóságát, anyagi körülméTacUas 1imjc€> pastáfaazCsak
nyeit és az ottani helyi viszonyokat. Csak álta-

^rr--^

0 . A. Nem tudok ínég dlrekciót adni sem erre vonatkozóan.
De bármelyik filmvállalat, ü g y
\ ffoßdolom, készséggel, örömwmel
elolvassa. Hiszen lámpással k e \ .
tik.â
/ resik a jó témát. Manyi. í r j a k ?
x l ^ ^ K k h / Legyek büszke! Drága kis Manyi, a kártyások nyelvén válaszolok önnek. í g y szól, h o g y :
»volonte« — és azt jelenti: »ahogy tetszik«. Elvégre ott, ahol így kezdődik a probléma: »Én
(izenötéves vagyok, ő tizenkilenc . . .«, ott nem
lehet valaimi súlyos probléma. Lényegében:
m t g problémának sem szabadna lenni, — de h a
már idő előtt fölmerült a nagy kérdés, hogy: —
»írjak? vagy legyek büszke?« Ez azt jelenti,
hogy egy kis ideig búsulunk, bánkódunk, ábrándozunk és azután megyünk — ú j örömök
elébe. — D. T. Csak a szerkesztőségi órák alatt
méltóztassék fölhívni. De — nem lehetne Inkább
/ ßv
/
% 0mm

Szlana Jenő ós Cziáky Erzsébet

lánosságban mondhatok annyit: nagyon okosan
teszi, ha praktikus pályát választ. Ha minél
praktikusabb pályát választ és m é g hozzá kedvére és Ízlésére való a választott pálya. Ha ez
a két dolog találkozik, nyert ügye van az életben! — G őst a Berling. Ahogy én a direktor-föreidező tudását és szakavatottságát ismerem, ő
nom tévedhetett ilyen fontos momeaiitumban.
Megkérdeztem egy barátomat, a k i a nyelvet ismeri, ő is azt mondta, hogy a rádlóbeli kiejtés
helyes volt. — K. Vüma. ö n n e k teljesen Igaza
van. amikor azt Í r j a : »Nem szalbad az ember
hitét elvenni, hitét a boldogságban és a szerelemben . . .« De ne feledje, az úgynevezett Bullwer-féle h á r m a s szabály csak — boldogtalan,
csalódott emberek számára való biztatás, erősítés, vigasztalás. A boldog szerelemnek nincsen
szava, nincsen dala. — Napsugár kisasszony. X.
A versek megbírálására — sajnos — nem va-

Geller Rudolf és Ninkov
Aranka
házasságot kötöttek

levélben? — Halványsárga rózsa, Nagyon- igaza
van a nótákat illetőleg. Az idézett szüreti nótát
nem ismertem, de igen lekötelezne, h a közölné
velem: melyik nótára énekelték animakidején á
sziLretelők? Jól esett kedves, őszinte, frisstoangú
levelét olvasni. — Margaréták mákonya. »Két
nagy margaréta borul a szememre, — Illatos,
puha álomvirágok. — Bársonyfekete szirmuk
egy,re nö, — Reám lehellik az Almot, — Az
álmot rólad álmodom.« Milyen szép ez. Gratulálok. — F. Mária. Nem tudok pályát ajánlani.

Róna Albert

és Wirtschafter
Klára
(Roxgonyl fotók)

gyok hivatott. 2. A jelzett lap Ingyen semmiesetre sem közöl hirdetést. Nem is íehet ilyesmit
k^rni tőlük. 8. Az illető rendező úrnak tessék
egy energikus hangú levelet irnl, ez minden,
amit tehet. — J. Ilona. Rotsehild báró cimét
nem tudjuk. — Mohács, A. J. l. A legtöbb filmgyárnak Budapesten is va® irodája. Ahhoz méltóztassék küldeni, amelyik Önt legmegfelelőbbnek itéli m u n k á j a szempontjából. 2. Hogy levelére válaszolnak-e? E r r e bizony én nem tudok
választ adni.

A Bukaresti Magyar Műkedvelők szép előadásban mutatta bo • »Vareshajú« című színmüvet.
Szereplök: Márton, Marosi, Vass, Fazekas, Kiss, Kacskédi, Bogáthy, Remete, Diószegi, Einholz,
Szabó, Árpád, Kecakódl, NováJc, Papp, Rubi ri, Tamás, Bálint, iBozsik, Kovács, Levies, Hongéi,
Bidegkutby, Kiss Juci, Melnek
(Foto Villa)
SZÍNHÁZ. Zalár Zsuzsa. Cíirne: Vilmos
F I L M . 0>ak e g y álom. E g y i k sem olyan,
császár-út 28. — Szabó Rózsa. Több helyen éramivel v a l a k i k i l é p h e t az ismeretlenségből. H a deklődtünk, elme ismeretlen. — Kozma József.
sonló t é m á k a t m é g a n é m a f i l m idejéb&i sem
Bajor Gizi: Pilsudszki-út
16. Titkos H o n a :
csináltak volna. meg. — F. N. Bernadotte. HónaM a r g i t - r a k p a r t 24. Megszűnt. — T. rajongó.
pok ó t a Európáiban dolgozik. Jelenletgi cime:
Minduntalan szétrepüli a városban a p l e t y k a ,
London F i l m , D e n h a m , B u c k i n g h a m s h i r e .
ö
hogy a művész nősül. Neon igaz. A l e g h a t á r o m a g a sem t u d h a t j a p e n t o s a a , h o g y m i k o r m e g y
zottabban m e g c á f o l t a most i s a ihírt.
vissza Hollywoodba.
K É Z I R A T O K . O. V. Vilm«. Kedves, jészándékú Írások. Az á t l a g o t neon b a l a d j á k m e g . —
8z. Ferenc, Sajószentpáter. H e l y s z ű k e miatt
g y a k r a n <n«m a d h a t u n k a n n y i Terset, m i n t see*
rein tok. R e m é l j ü k , h a m a r o s a n s o r r a k e r ü l . —
¥ . Páter Tamás. Ügyesén rímel, biztosam, tog
még jobbat is irni. — n. e. E . Miklós. J ó l formált. intelligens, de n a g y o n pongyola írások. —
K O Z M E T I K A . F i a t a l é s csinos. H a keveset eszik, hlgi&riiikusan él s eiroek dacára enynyire elhízik, ú g y b á r m i l y a i k o p l a l á s b a is kezd,
attól f o g y n i nem fog, e l l e n i e n beteggé teheti
szervezetét. L e g j o b b . íha mielőbb szakorvoshoz
fordul, b o g y a belső kiválasztásos mirigyeit
vizsgálja k i , m e r t h a azok egészségesen m ű az élőnyelvek gyors elsajákődnek, normális életmód mellett erősen l é f o g
títására irányuló tanításaink
fogyni. — F l a p p e r . A túlzott és rendszertelen
»portolás, korra való t e k U t e t nélkül, n a g y o b b
k i z á r ó l a g intézetünkben
veszélyt r e j t e g e t m a g á b a n , m i n t h a egyáltalán
IV., Vörösmarty-tér %
nem sportolnának. A l e g ú j a b b k u t a t á s o k szerint
a nők k o m i ö r e g e d é s é n e k és bizonyos női lb«I. e m e l e t . Tel. 1 8 7 - 4 6 9
t e g s é g e k n e k a túlzásba vitt sportolás a z e g y i k
főoka — Vidéki. N a g y a » s o k a t pancsolt a r c bőrével és ezáltal á r t a l m á r a volt. Szakorvosi
kezeléssel eredményesen lehet r a j t a segíteni.
Napozzon s o k a t . Ne e g y é k erősen ifflszerezett
ételeket. Gondoskodjon a n a p i rendes emésztésről. Többi k é r d é s e i r e csak levélben válaszolhatunk, b e megismétli k é r d é s e i t s válaszbélyeggel
ellátottan közli címét. — Nem t u d o m . . . H a

MÓDSZERŰ

Ó v a k o d j o n az érdeklődő
közönség a Berlitz-módszer
utánzóitól!

ERDEI ISKOLA

gyermekszanatórium
elemi tagozatban internátussal, nyllv. joggal. Zugliget,
81-es villamos végállomásnál. — Telefon 164-096

Szanatóriumi Kozmetika
M e l l - é s a r c p l a s z t i k a m U t é t t e l é s mCitét
b e l s ő therâplâs eljórAssal
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nélKQI,

Dr. GIDck s i a n a t i r i n m
V I . , Benczur-utca 4. — A ráncok
új, mOtétnélküli s z a b a d a l m a z o t t ettávolítása. Plasztikai s e b é s z e t , arcápolás, s z ő r t e l e n f t é s
— Teleton1 - 1 3 7 - 3 2 , 1 - 1 2 3 - 8 2 . — Prospektussal az igazgatóság szolgál

Szűcs Lajos és Szabó
Ilonka

Minden külön értesítés helyett
Sándor László és Elekes
Vopera László
Irma
és Vincellér Margit
házasságot kötöttek

zsíros a h a j a , akkor nem ártalmas, amit eddig
használt. Hagyja el a szódát a vízből és a citromos Öblőgetéseket is. Három hétig kamillateafőzetben (egy marék kamillát használjon egy
liter vízhez és több litert főzzön) hetenként egyszer mossa meg szappannal. Éz idő leteltével
számoljon be az elért eredményről, hogy további
ta iá csókkal elláthassuk. — Sokat gondolkodó.
Az őszülés megelőzése csak addig jöhet számításba, amíg mód van a zavaró életkörülmények,
a lelki károsodások kikapcsolásával távoltartani az ártalmakat, ami sajnos, nagyon ritkán
lehetséges és így akit zavar az ősz h a j , annak
bizony a hajfestéshez kell nyúlnia.

Pásztó Pál ós B&ohler
Annus

K O N Y H A . H. Egon né, Basel. Szeptemberi
friss tojás a legtartósabb télire. Nagyanyja receptjéből kimaradt az, hogy mindenegyes tojást
zsiro* tenyérben meg kell forgatni, és csak azután rétegenként egy ládába, sab közé helyezni.
Félévig is eláll így s kittinö kemény habot verhet belőle. — Dr. Merelné. Vaddisznót úgy készítjük, hogy bep4coljuk rendes pácban, 8 napig,
sőt még továfob is benne hagyhatja. Három nap
utto a pácléhez vörös-bort öntünk és megfőzzük puhára a vaddisznót. A léhöí kivéve a húst
kiihütjük és hidegen tálaljuk, tormával és csiipke'bogyó-ízzeí. Ha melegen adja fel, a páclevet
áttörjtik és tejfellel elkészítjük.

Chat
Noir
evős m parfőmvzöttr

ujszéni, a nöt dbájolóm
és sikkessé teszi.

konytBmíVésze
Lfá dcuuiMaky

^ y Ä ^ n i

síik nem nagy tűzön, míg j é sűrű pép lesiz
belőle. Üvegekibe rakjuk, de kisebb üvgeket
használunk erro a célra, amennyi egy tészta
vagy rétes töltésének elegendő. Húsz percig
gözöljük ki óvatosságiból. — BURGONYÁS
PEREGEK. Három íillér árú élesztőt kevés
tejben feloldunk. Három nagy, jó lisztes sült
burgonyát »szitán áttörünk, 2 tojássárgáját, 1
egész tojást, sót, a feloldott élesztőt és annyi
finom lisztet adunk bele, hogy fánkkeménységü tésztát keverhessünk belőle. Ha kissé
megkelt, pereceket szaggatunk belőle és zsírban kisütjük. Vad mellé nagyon jó köret. Burgonya helyett tehéntúróval is készíthetjük. —
HÁMOZOTT SZIRUPOS SZILVA. Az érett, do
kemény szilvákat pár percre beledobjuk forró
vízbe, hogy a héja könnyen leváljék róla.
Cseréplábosba rakjuk a hámozott szilvákat.
Egy kiló gyümölcsre 60 deka Hm'korból szirupot készítünk és leforrázzuk a szilvát vele,
5—0 percig forraljuk és utána hűvös helyre
állítjuk. Ezt háromszor, három napon keresztül
megismételjük, azután üvegekbe téve jól lekötözzük. — VADHÚSSAL TÖLTÖTT PALACSINTA VAGY OMLETT. Sós palacsintákat
vagy omlettésztát készítünk. A vadhiismaradókot, ami már meg volt sütve vagy főzve, lefejtjük csontjából íéa jó !bö hagymás-paprikás
zsírral pörköltet készítünk
belőle.
Párolt
gombával együtt jól elkeverve, megtöltjük a
már j é pépes hússal a tésztát vagy tűzálló
tálban lerakjuk a palacsintákat és minden
egyes palacsintát megkenünk a húspéppel. Az
omlettet összesodorjuk és gombamártással adjuk fel. A lerakott palacsintákat tejfellel megöntözve a sütőibe tesszük és) a megmaradt pörkölt levét is ráöntjük. — HAMIS KÁPOSZTÁS
TÉSZTA. Apró kalarábét resz-e-lőn megreszelünk, jól megsózva állni hagyjuk, utána jól
kinyomjuk a sóból ós ugyanúgy használjuk,
mint a káposztát szoktuk, rétesnek vágykockának. — TÖLTÖTT ZELLER
CUKORBAJOSOKNAK.
A meghámozott zellereket kivájjuk és a következő töltelékkel töltjük m e g : 16 deka
darált borjúhúst, 10 deka darált sonkát, 1 evőkanál sűrű
paradicsomot, sót 'és kevés törött borsot jól elkeverünk és
megtöltjük vele a zellereket.
Egy
lábosban
vajat vagy
zsírt olvasztunk, belerakjuk a
töltött zelereket és kevés víz
hozzáadásával puhára pároljuk. A levébe kevés piros
paprikát tehetünk vagy paradicsommártással tálaljuk. —
KAPOSZTAFELFÚJT. Cukorbajos diéta. Fél kiló káposztát
meggyalulunk, utána deszkán
még jól megvágjuk ós sós vízben
puhára
megfőzzük. A
megfőtt káposztát szitára öntjük, hogy Jól lecsepegjen, öt
Fözőkanál, tojást főznek ki benn« citromos vagy ecete« vízben.
deka apróra vágott szalonnát
Toj áss ütésre is nagyon alkalmas.

árynó

receptjei

TÖLTÖTT BORJÚLÁB. A borjúlábakat jól
megtisztítjuk ós vegyes zöldséges viz'ben jó
puhára megfőzzük. Ha a lábak jó puhára
főttek, kicsontozzuk, a belsejét kiszedjük és
apróra összevágjuk.
Külön-külön
párolunk
gombát, sertés- vagy libamájat, amit azután
apró kockána felvágunk, hozzáadunk főtt füstöltnyel vdarabkákat, petrezselyem zöldjét, vajat. Mindezt pástétomíüszerrel megsózva jól
pépesre keverjük és a lábakat megtöltjük vele.
Minden egyes töltött lábat sertéshálóba belecsavarjuk és bő vajban vagy zsírban szé©
sárgára megsütjiük. Burgonyakrokettel tálaljuk. - , CSIRKEPUDDINÖ KÖNNYŰ DIÉTA.
Zöldséges vízben a csirkét jó puhára megfőzzük, A megfőtt csirke busát csontjáról 'lefejtjük és átdaráljuk, utána deszkám még jél
megvagdaljuk. Egy tejben áztatott zsemlyével,
JO deka darált borjúhússad, 8 deka vajjal, 8 tojásárgájá'val jól kikeverjük, kevéssé megsózzuk, végül a 3 tojás babját adjuk bele. Jól'
kivajazott formában tüzön-vizen 1 óráig gőzöljük. Vajjal leöntve adjuk fed sós burgonyával és befőttel tálaljuk. — TEJFÖiLFELFÜJT.
Hat tojás kemény habját 8 evőkanál porcukorral 4ód elkeverjük, 6 tojássárgáját, a evőkanál jó tejtfölt keverünk bele s végül 3 kanál
lisztet, fél citrom reszelt héját könnyen belekeverjük. Kikent, lisztezett formában D óráig
gőzöljük. Tetszésszerinti befőttel tálaljuk. —
KÖRTÉVEL
KÉSZÜLŐ MUSTOS SZILVALEKVÁR. Egy kiló feldarabolt, meghámozott kürtét annyi mustba teszünk fel főni,
hogy a must jól ellepje, félig főzzük puhára,
azután annyi jó érett szilvát tesaünk beles
mint amilven a körtei súdva volt. ízesitiük törött faihéjjal, citrom reszelt héjával és ha nem
elég édes, még cukrot is adunk bele ízlés
szerint: folytonos keverés közben addig föz-
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átmelegítünk, beletefesziUu a káposztát és megpároljuk. Levéve a tűzhelyről, lassan kihűtjük,
u t á n a 2 tojássárgáját, 2 evőkanál tejfelt és a
2 tojás habját keverjük bele. Kikent íormár
ban háromnegyed óráig sütjük a sütőben. Tetszésszerinti citrom vagy imás pikáns izü mártással tálaljuk. — MANDULÁS SDTEMJÖNY
(cukorbajos diéta). 15 deka darál* attamdulát
keVés tejben, megfőzünk és 4 vfőtt tojássárgájával szitán áttörünk. Tíz döka v a j a t jó habosra k i k e v e r ü n k , 1 nyers tojássárgáját kever ü n k 'bele, fél jesselt citromhéjat, kávéskanál
kakaóport, késhegynyi faihéjat és a mandulás
tojást keverjüki bele, ujjnyi vastagságúra kin y ú j t j u k és tetszésazerinti alakokat formáznunk belőle.
Tojással m e g k e n j ü k , darabos
mandulával megszórjuk és a sütőben megsütjük. — SZŐLŐ EETEVÉSE T E U R E . Szüretkor a szép, teljesen hibátlan szemű szőlőfürtöket félretesszük és aanikor máu időnk en>
gedi, jól átvizsgálva, hogy m&g megrepedt
szem so legyen közte, minden fürtöt külön
megkötözünk
cukorspárgával
vagy vékony
fonállal. Hűvös, fagymentes k a m r á b a vagy
szobába léceket helyezünk »1 és erre egymástól elég távol felakasztjuk a fürtőnként előbb

De ha azt akarja, hogy haja egészséges
maradjon, ápolnia kell. A korpaképződés
annak a jele, hogy a haj nem egészséges,
hogy hajhullás fenyegeti. Tehát mihelyt ez
jelentkezik, szükséges, hogy a haj ápolására alkalmas szerhez nyúljon. Ez a szer
a klinikailag kipróbált, bevált és sok szaktekintély által ajánlott

P I X A V O N és

SUxxwmMiampc
Ha állandóan ápoljuk a hajat

Tört dióban megbempergetett őszibarack, üvegtálon tálalva

.

lobogó forró vízbe mártott szőlőt. A toamrát
vagy szobát,
amit nem használunk
más
célra, mint a szőlő és gyümölcs szárítására,
nagyon célszerű, h a jól feikénezzük, mikor már
a szőlőt leiaggattuk. A kamrábani egy fazékban tegyünk vizet, hogy a kaanra imindig pá»
ráis legyen. Kéthetenként egyszer-egyszer nézzük át aI fürtöket és h a romlott szemet találunk kőzte, szedjük le róla, de nem szabad a
kaanrd/ban ledobni őket, mert ezek a megromlott szemek valamennyit megromlasztják. A
kénezést a tél folyamán egy párszor megismételhetjük, így sokkal tovább eláll a szőlő és
k o r a tavaszig élvezhetjük a gyönyörű fürtű
szőlőket.

P I X A V O N - n a l és P I X A VON-SHAMPOON-nal,
megszűnik a hajhullás és a
korpa képződés;
a
fejbőr
megerősödik, a haj visszanyeri természetes fényét és
könnyen fésülhető.
Ismét
szép lesz a haja, mert az
egészséges haj szép haj.

A pályázat eheti győztesei: I. Diamant Gyulámé, IX., Vaskapu-utca 1., Viktória apritó- és
paszirozégépet nyert, szállítja: Kis« Ernő és
Társa háztartási szaküzlete, Budapest, Erzsóbetkörút 13. H. Vértes Albertné, Románia, könyvet nyert, amit címére postán továbbítunk.

É t l a p egy h é t r e

Ideális burgonyazuzó
FRANCIA
PARAJOS,
METELTTfiSZTAS
H AL. 6 tojássárgájával tésztát gyúrunk. Széles metéltet vágunk belőle, sós vízben kifőzzük és jól lecsepegtetjük róla a vizet. Tűzálló tálat kivajazunk, a metéltet rárakjuk.
1 kgr parajt sós vízben kifőzünk, jól kinyomkodjuk, deszkán apróra megvágjuk, vagy darálón átdaráljuk és rákenjük a tálban lévő
metéltre, 1 kiló szálkamentes ibalat sós vízben
átfőzünk, de neim szabad széjjelfőnie. A halat a paraj os metéltre helyezzük és az egészet leöntjük a következő mártással: 10 deka
vajat megmelegítünk, io deka lisztet elkeverünk benne, míg forrni kezd, 4 deci tejjel
feleresztjük és ö percig főzzük. Levéve a
tűzhelyről, 8 tojássárgáját keverünk belet gyorsan, hogy darabos ne legyen. Ezt a mártást
ráöntjük a parajos halra és 80 perere a
forró sütőben sütjük és mindjárt az asztalra
adjuk fel a tűzálló tálban.

tfinmù

hiecytjt

Remoulard-mártás
Majonézt készítünk és abba kaviárt
vagy apróra vágott tárkonyt, esetleg finomról vágott kapríbogyókat
keverünk.
Estragon-mártás
Három vagy négy szál estragon (tárkonyfü) leveleit leszedjük, igen finomra
összevágjuk és gyengén citromos vízben
negyedóráig főzzük. Készítünk ez alatt
egy diónagyságú vajdarabból szép, piros
rántást, amibe egy késhegynyi reszelt
vöröshagymát és kevés fehér borsot teszünk. A tárkonyos, citromos vízzel feleresztjük és a mártásos csészébe egy tojássárgáját vastag tejföllel elhabarunk
és erre öntjük a mártást.

I. összeállította: Diamant Gyuláné.
SZOMBAT. Ebéd: Karfiolleves. Tűzdelt szűzpecsenye egybesütve, burgonya. Zöldbabfőzelék,
Dióspite, dinnye. Vacsora: Paprikásszelet, burgonyakrokett. Sajt. Gyümölcs.
VAS ARN AP. Ebéd: Csi'keragoutleves. TMtttttcsirke majonézes burgonyával, paprika- és káposztasaláta. Aimás-, túrósrétes. Feketekávé.
Vacsora: Töltött tojás tartármártással. Hideg
csirke kompóttal. Sajt.
HÉTFŐ. Ebéd: Zöldborsóleves. Natúrszelet
zsírban sült burgonyával. Tökfőzelék. Rizsfelfújt.
Vacsora: Lecsó debrecenivel. Gyümölcs.
KEDD. Ebéd: Paradicsomleves nokedlivel.
Stefániasült burgonyapürével, uíborkasaláta. Burgonyás fánk gyümölcsízzel. Vacsora: Marinirozott parizer. Sajtos makaróai.
SZERDA. Ebéd: TejföiWs székelygulyás. Csúsztatott palacsinta borsodival. Gyümölcs. Vacsora:
Rakottburgonya uborkával. Sajt és retek.
CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Lecsós burgonyaleves.
Vadas bélszín zsemlyegombóecal. Hideg rizs
gyümölccsel. Vacsora: Töltött gomba tojáskörítéssel. Dinnye.
PÉNTEK. Ebéd: Zöldbableves
tejfölösen.
Stiriai metélt. Kukorica vagy gyümölcs. Vacsora: tejföl«», túrós burgonya. Finom főzelék
bundá&kenyérrel, Sajt.
II. összeállította: Vértes Albertná.
SZOMBAT. Ebéd: Gulyásleves. Bécsiszelet
zöldborsópűrével, burgonyával, kovászosuborka,
Kiflikocka sódéval. Vacsora: Fatányéros, zöldpaprika, retek, hagyma, juhtúró.
VASARNAP. Ebéd: Gombaleves, TíHtöttcslrke
krumplifánkkal, francia saláta. Mogyorókrémtorta borral leöntött, Jégbehűtött kajszi nbarackkal. Török kávé. Vacsora: Töltött tojás. Hideg
csirkesült Torta. Gyümölcs.
HÉTFŐ. Ebéd: Luoskoskáposzta. Rostélyosszelet. Császármorzsa. Vacsora: Töltöttpaprika.
Sajt. Dinnye
KEDD. Ebéd: Zöldségleves. Bélszín rada«an,
makaróni, aranygaluska. Főtt kukorica. Vacsora: Rántottkarfiol, sült paprikasaláta. Gyümölcs.
SZEBDA. Ebéd: Paradicsomleves. Dlsrnókaraj
zöldbabfőzelékkel, kiflíkrumpllval. Almásrétes.
Vacsora: Borjúpörkölt öntöttsajátával. Rétes.
CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Tyúkhúsleves reszelttésstával. Főtt tyúkhús rakott krumplival és tormamártással. Rizsfelfujt gyümölesöntetteJ. Vacsora:
Vegyesfelvágott. Sajt. Gyümölcs. Feketekávé.
PÉNTEK. Ebéd: Tejfeles zöldbableves. Vajban «ült kacsa. Gríze» szalvéta gombóccal. Piskóta madártejjel. Vacsora: Bántott sajtszeletek
tartármártással. Fagylalt.
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Docottya-idca

A SALAMON-TURNÉ
EGYFELVONÁSOSAI

Éljen Napoleon
Irta : Lőrincz Miklós
A darab előadási joga kizárólag ár. Marton
SA®dor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV.,
Béoai-wtoa 1.) szerezhető meg. Az engedélynélíküli
előadást szigorúan bünteti az 1821. évi LIV. t.-c.
Copyright 1687 by Georg Marton, Wien.
8zinTekerU.lt a TBEÉZKÖRŰTI SZÍNPADON
a
kővetkező szereposztásban:
Igazgató
Fenyő Árpád
Rendező
László Miklós
Pipacs
Salamon Béla
Vera
Görög Eta
Kutusow
. . . .
Fülöp Sándor
Hadnagy
Hegyi

I. R É S Z
(Történik a kabaré igazgatói irodájában.)
Igazgató (izgatottan járkál fel-alá) : Hallat-

lan . . . ez a Pipacs . . . ezt az embert a világon
semmire se lehet használni. Egy órával ezelőtt
elküldtem Boronkaihoz és meg mindig nem
jött vissza.
Rendező : Kár volt elküldeni. Boronkai lelkiismeretes, korrekt színész, ha ő betelefonáltatott, hogy ma nem léphet fel, akkor biztosan
komoly beteg.
Igazgató: Nem lehet olyan beteg, hogy fel
ne tudjon lépni. Ha 6 ma nem játszik, nincs
főpróba és nincs premier.
Kendező : Talán átveheti valaki a szerepét?
Igazgató : Átvehetné? Te mondasz ilyent, a
színház főrendezője? Hát ki játszhatja el rajta
kívül Napoleon szerepét? És ki tudja megtanulni a szerepet az esti főpróbáig?
Rendező: Fantasztikus pech... Hogy éppen
ma... Boronkai még talán sohasem volt beteg.
Igazgató (megnézi az óráját) : Most szólj,
kérlek, ehhez az ökör Pipacshoz... még mindig
nincs itt...
Rendező: Hát miért küldted éppen őt Boronkaihoz.
Igazgató : Mert folyton rágja a fülemet, hogy
ő milyen használható színész és soha sincs foglalkoztatva... Hát most foglalkoztattam. Elküldtem Boronkaihoz... De úgy látom, erre
sem lehet használni.
Rendező: Egy tehetségtelen fráter... A
múltkor abban a kis szerepében maidnem minden este megzavarta a legdrámaibb jelenetet.
Ahogy belépett a színpadra, rögtön nevetett
rajta a közönség.
Igazgató : Te Ákos, talán meg kellene egyszer próbálni egy bohózatban.
Rendező : Ugyan kérlek... szép kis alakokkal
akarsz te kísérletezni.
l/^««»././«^»«
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Salamon

Béla
(Rozgonyi

íelv.)

Igazgató: Igazad van. Elég volt belőle...
ezzel a mostani késéssel végleg betette maga
mögött az . aj tót. (Óráját nézi.) Több mint egy
órája... pedig megmondtam neki, hogy taxin
menjen... fel fogom bontani a szerződését és
azonnali hatállyal menesztem.
Pipacs (lihegve besiet) : Alászolgája... már itt
is vagyok.
Igazgató: Már? Ez magának egy már?...
Egy óra tíz perc alatt érkezett vissza.
Pipacs : Mert futottam... ha visszafele nem
futok mint egy Nurmi, még egy félóra múlva
sem volnék itt.
Igazgató : Futott? Hát nem mondtam magának, hogy taxin menjen?
Pipacs : Hogy menjek, igen... de hogy Jöjjek
ís taxin, azt nem.
Rendező : Rémes ! Hát ml van Boronkaival?
Pipacs : Ne is tessék kérdezni.
Igazgató: Hogy-hogy ne kérdezzük, amikor
azért küldtük oda !
Pipacs (az izgatott és gyors tempóval beszélő
igazgatóval és rendezővel ellentétben, szépen lassan,
idegesítően mesélni kezd) : Hát kérem... én

bementem Boronkaihoz... először persze csengettem... jött a szobalány... elég csinos volt...
mondta jónapot... mondtam én is jónapot...
Kérdezte, kit keresek... Mondtam Boronkait...
erre mondta: egy emelettel feljebb lakik...
erre felmentem... csengettem...
Laboratóriumi kiképzés (krémek stb. készítése)
Továbbképzés. Külföldieknek előnyös kurzusok

kozmetikában
'103

Igazgató (közbevág) : Tudom. Jött a szobalány, mondta jónapot, maga is azt mondta,
jónapot.
Pipacs: Honnan tetszik tudni?
Rendező: Azt mondja meg, hogy játszik
Boronkai vagy nem?
Pipacs: Hát erről speciell nem beszéltem
vele.
Igazgató : Erről nem beszélt? 1 Hát miről
beszélt maga veie?
Pipacs : Eldiskurálgattunk. Ó kérdezte, mi
újság... Én mondtam, nem tudok semmi
rosszat... aztán meséltem neki egy pár viccet...
mit mondjak... betegre nevettük magunkat...
hát én már egy kicsit jobban vagyok... de hogy
vele mi van? !
Igazgató: Maga szerencsétlen. Én kiküldőm
magát, hogy lehetőleg hozza be a színházba,
erre maga betegre nevetteti?
Pipacs: Úgyse tudtam voina behozni...
Tudniillik beszéltem az orvossal.
Igazgató : És mit mondott az orvos?
Pipacs (megint mesél) : Hát olyan kedves,
aranyos embert én régen láttam... tömzsi kis
alacsony ember... de tömzsiben ilyen jókedélyű
embert el sem tudtam képzelni.
Igazgató: Ne az orvosról beszéljen, hanem
Boronkairól... bejön vagy nem jön be?
Pipacs : Bej ön.
Igazgató: Na hála Istennek, csakhogy kinyögte.
Pipacs : De csak egy hét múlva.
Igazgató (a haját tépi) : Egy hét múlva !
Rendező : őrület.
Igazgató (rendezőhöz) : Most mi lesz? Mit csinálunk?
Rendező : Nem tudunk premiert tartani.
Pipacs : Igazgató úr kérem, nekem volna egy
ötletem.
Igazgató : Miféle ötlet?
Pipacs : Én eljátszanám Boronkai szerepét.
Rendező: Maga?
Igazgató: Egy Napoleon szerepét?... Miket
beszél maga? !
Pipacs : Igazgató úr kérem... minden ember
életében adódik egyszer egy nagy alkalom...
amikor megmutathatja, hogy van szive, ereje,
tehetsége... Amikor keresztül szakíthatja a korlátokat, amik elzárják attól, hogy az lehessen,
ami szeretne lenni... igazgató ur kérem... én
úgy érzem, hogy számomra most ütött az óra...
a kis segédszínész, a kis porszemnyi senki, most
kiléphetne az utolsó sorból, most odaállhatna az
élre és megmutathatná, hogy érző szív dobog a
szíve helyén és hogy azt a sok rúgást, amit
eddig a sorstól kapott, nem érdemelte meg.
Igazgató (így még nem hallotta beszélni ezt az
embert, összecsapja kezét) : Pipacs.

Pipacs : Igazgató úr kérem. Tessék nekem egyszer, egyetlen egyszer az életben megengedni,
hogy megragadhassam a nagy alkalmat. Hogy
magamra vehessem álmaim álmát, Napoleon
csillogó egyenruháját... igazgató úr... ki tudja...
talán még jól is állna nekem.
Igazgató: De barátom, maga elfelejti, hogy
az egv dráma.
Pipacs: Igazgató úr, én garantálom, hogy
drámán még annyit nem nevettek, mint ezen
fognak nevetni.

Rendező: Ostobaság... nevetni egy ilyen darabon, ami csupa izgalom, csupa drámai feszültség.
Pipacs: Kivesszük a feszültséget... Drámai
feszültséget úgyis kap eleget otthon a közönség... jön a házbér... a villanyszámla, a gázszámla... a gyereknek lyukas a cipője... az üzletre csődöt kérnek a hitelezők... elég a drámából otthon. A közönség, ha színházba jön, hadd
nevesse ki magát.
Igazgató (inkább nevetve, mint komolyan a ren-

dezőhöz) : Na hát, most mit szólsz hozzá?
Rendező : Én már megmondtam kérlek a
magamét. A darabban én magam is játszom, a
darabot én rendezem, tehát minden felelősség
az enyém... ilyen (gúnyosan) kísérletezésekkel
nekem nincs időm foglalkozni. (Dühösen el.)
Pipacs (szomorúan) : Ezt elhiszem... velem
soha sincs ideje a főrendező úrnak kísérletezni.
Igazgató : De ez különben is egy nagy szerep.
Mégha történetesen bele is mennék ebbe a bizarr
kísérletbe, estig nem tudja megtanulni.
Pipacs : Én már tudom is, igazgató úr kérem.
Igazgató : Tudja?
Pipacs : Én minden szerepet tudok, amit
ennél a színháznál játszanak. Mert hátha egyszer sor kerülhet rám... hogy mást ne mondjak
igazgató úr, én tudom pl. Rómeó és Júliából a
Júliát...
Igazgató (nevet) : Júliát?
Pipacs: De ez nem egy kedvenc szerepem...
kicsit furcsán áll nekem a női ruha... de ha én
egyszer Rómeó lehetnék... nem tudom, a szépségem megvan-e hozzá?
Igazgató: Hát hogy őszinte legyek...
Pipacs: Szóval nincs meg... az nem baj...
megjátszanám, hogy szép vagyok... Júlia fent...
és én lent az eresz alatt.
Igazgató : Erkély alatt. '
Pipacs: Én vidéken láttam... a fontos az,
hogy ott állanék és odasúgnám az én szeretve
imádott Júliámnak : »Ember küzdj és bízva
bízzál...«
Igazgató: Ez az ember tragédiájában van.
Pipacs: Ott se rossz... De hogy itt milyen
jól jön ki, nem tetszik elhinni.
Igazgató : Én kezdek megbarátkozni a gondolattal. Játsszuk vígjátéknak ezt a drámát.
Pipacs : Igazgató ur kérem, nekem van egy
tervem arra, hogy a darabot hogy alakítsuk
át... a főpróba előtt átpróbálom egypárszor a
színészekkel.
Igazgató: De várjon csak, barátom... Ott
van egypár francia mondat, el tudja maga azokkat mondani? Tud maga valamit franciául?
Pipacs : Hát nem vagyok egy kimondott
született francia... de azért egypár szót...
Igazgató : Hát mondjon egypár francia szót !
Pipacs : Aszpirin.
Igazgntó: Ez latin....
Pipacs: És ha azt mondom, hogy Haudujudu?
Igazgató : Ez meg angol.
Pipacs : Minden nyelven perfekt vagyok,
csak franciául nem tudok, (Homlokára csap.)
Megvan. Már tudom, hogy mi az a francia szó,
ámít mint Napoleon mondani fogok.
Igazgató : Nos?
Pipacs : Leon Blum.
(Függöny)

Beretvás pasztilla fejfájás ellen
1M

II. R É S Z
Rendező: Mire, kislány?
Vera : Tessék nekem megtenni, hogy én odaállhassak egy percre a kedves jó Őfelsége elé,
aki nekünk lengyeleknek vissza fogja adni a
szabadságot és csak annyit mondhassak a jóságos
szemébe, hogy »Éljen a császár«.
Rendező : De a császár most nagyon ei lesz
foglalva.
Vera : Hadd legyen egy félperce, egy szegény
kis lány részére... Én olyan szépen tudnám neki
mondani, hogy »éljen a császár«... hogy biztos
öröme telne benne és utána jobb kedvvel tudná
kérem... tessék... kezdhetjük. (Kint gongütés és verni az ellenséget... (Kint kürtjel.)
megkezdődik a Napoleon bohózat.)
Rendező: Jó, kislány, majd megpróbálom...
Hadnagy (izgatottan lihegve besiet, vigyázba
de most jön a császár... gyorsan kislány, gyorvágja magát, tiszteleg) : Tábornok úrnak aláza- san el.
tosan jelentem, Ney marsall fontos és sürgős
Vera (kisiet).
jelentése. (Borítékot ad át.)
Hadnagy (bejön és mialatt kint a kürt állandóan
Rendező (átveszi, felbontja, olvassa, az arca
szól, jelenti) : őfelsége első Napoleon, Franciaelkomolyul) : Micsoda? ! Az oroszok a Berezinán ország császára. (Később el.)
túl támadásra készülnek?
Rendező (feszes oigyázzba vágja magát) : Éljen
Hadnagy: Igenis tábornok úr... óriási erők- a császár, éljen ! Éljen !
kel... Előőrsi jelentések szerint ötven-hatvanPipacs (a közismert napoleoni egyenruhában,
ezerfőnyi sereg gyűlt össze a Berezinán túli fején egy félrecsapott háromszögieta kalapban,
erdőségben.
rendkívül magasszárú csizmában bejön. Derekán
Rendező î Foglyokat kell ejteni minden áron elöl lelógó kard. Vállán puska, hátán hátizsák,
és ki kell deríteni, hogy mi a Kutusow tábornok amire egy nagy pléd van körülcsavarva. Hóna alatt
így v " '
egy kis ágyú, kezében még egy kivont kard, ezt
Támadás, tábornok úr...
most magasra tartja) : Éljek én !
Rendező s Honnan tudja?
Hadnagy: Az éjszaka foglyokat ejtettünk...
kozákokat. Közöttük két tisztet. Egyöntetűen
vallották, hogy Kutusow tábornok óriási
támadást tervez. Ivángorod felől újabb hatalmas
csapattesteket vár, ha ezek beérkeznek, talán
ma... talán holnap... megindítja az offenzívát.
Rendező : ötvenezer embere van?
Hadnagy î ötven-hatvanezer.
Rendező: Agyú?
Hadnagy: Körülbelül száz... És Ivángorod
felől vár még harmincezer embert negyven
ágyúval.
Rendező (az asztalra csap) : Meg kell előznünk a támadást... ha itt lent északon (Mutatja
a térképen.) átkelnek a Berezinán... az oroszoknak ki kell üríteniök az erdőséget és nyílt csatára
fogjuk kényszeríteni Kutusowot.
Hadnagy: Ney marsall a császár személyes
intézkedését kérí... ő maga azonnali általános
frontális támadást javasol.
Rendező: Az rengeteg vérbe kerülne... mi a
nyílt síkságon, az oroszok az erdőben... ki kell
előbb kényszeríteni őket ezzel az átkaroló mozdulattal az erdőből... de még ma támadnunk
kell... okvetlenül... mielőtt az Ivángorod-i erő-

(Történik
Napoleon
oroszországi
hadjáratai
idején.. Sztn : Napoleon főhadiszállása egy kis
lengyel falucska vendégfogadójában. A falon nagy
vezérkart térképek, amiken kis zászlócskák jelzik a
hadseregek állását. Függöny szétnyílásakor a rendező tábornoki egyenruhában, miután ebben a
bizonyos Napoleon-darabban egy francia tábornokot játszik — a térképeket tanulmányozza.)
Igazgató (a színpad szélén egy széken ül, mert
most ezen a próbán látni akarja, hogy Pipacs a
drámát hogyan alakitotta át bohózattá. A függöny
szétnyílása után kiszól az ügyelőnek) : Ügyelő

)zép és

sítések beérkeznek. (Csengőt vesz fel az asztalról
és csenget.)
Vera (kedves kis lengyel lány, bejön) : Szíves-

kedjék parancsolni a tábornok úrnak. >
Rendező : Mondd csak kislány, őfelsége végzett már a reggelizéssel?
Vera : Igenis tábornok úr... a kedves őfelsége
már megreggelizett és fel-alá szíveskedik járkálni a szobájában.
Rendező : Hadnagy úr kérem, vigye fel azonnal a marsall jelentését őfelségének és jelentse
neki, hogy én alázattal várom a dolgozó szobában.
Hadnagy : Igenis, tábornok úr. (El.)

titka

hogy ismerik a hajápolás szépséget megtartó jelentőségét. A
legártalmatlanabb kezeléssel a
legragyogóbb fényt nyújthatja
hajának a modern lug és szappanmentes NEO - SHAMPOON - al.
Neo-Shampoon "fo I y ék on y"
is kapható, P. —*90 és P. 2.40

Rendező (most veszi észre, hogy Vera ott áll

és vár) : Hát te kislány, mire vársz?
Vera : Tábornok úr kérem, én meg szeretném
kérni a kedves jó tábornok urat valamire.

érdekes
asszonyok

OljEÖ^SHAMPOÖN
^
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Rendező (kétségbeesetten összecsapja kezét,
amikor meglátja, hogy Pipacs milyen napoleoni

Pipaes : Mit tudja azt maga?... Ott volt csak
a csata... a házbér miatt... Jött a háziúr, átkelt
a Berezinán... akarom mondani az előszobán,
a hálószobán keresztül átkarolta a balszárnyamat és én repültem ott.
Rendező : Felség elegendőnek tart-e az átkelés kierőszakolására három ezredet?
Pipacs: Nem kell erőszakoskodni... az ezredek menjenek szép simán át a hídon.
Rendező: De Kutusow tábornok csapatai
ellenállást fognak tanúsítani.
Pipaes : Majd én beszélek Kutusow-val, hívják azonnal ide.
Rendező (dühösen) : Mi az, hogy hívják ide
Kutusowot? 1 Kutusow tábornok a szembenálló
orosz csapatok főparancsnoka. (Igazgatóhoz.)
Hát ezt, kérlek, mégsem lehet... Napoleon nem
tudja, hogy Kutusow kicsoda. Ezen nevetni fog
a közönség.
Igazgató: Ezt akarjuk, kérlek... csak így
tovább, kedves Pipacs... és mit mond ön, amikor megmondják, hogy Kutusow az oroszok
parancsnoka és természetesen nem Jön ide
magához?
Pipacs : Felhívom telefonon.
Rendező : Hát ez pokoli ! Nincs telefon.
Napoleon nem beszélhet telefonon.
Pipaes : Miért? Babonás? Fél, hogy elveszti
a csatát, ha telefonál?... Hát Napoleon egy
intelligens ember volt.
Vera (bejön) : Felség, a telefonhoz kérik felségedet.
Pipaes : Interurbán?
Vera : Páris . . . az udvar jelentkezett.
Pipaes : Az udvar?... Különben várjon, hozza
be ide a készüléket.
alszárnyát akarják bekeríteni.
Vera : Igenis, felség. (El.)
Pipaes : Mimet ?
Rendező : Mi volt ez már megint?
Rendező : A balszárnyát.
Pipacs
: Az én kis Mária Lujzikámnak van a
Pipacs : Hogy egy ilyen háborúban miknek
születésnapja.
Felhívtam telefonon.
van kitéve az ember... a szárnyaim sincsenek
Rendező : Telefonon? 1807-ben? !
biztonságban.
Pipaes : A számot nem én tárcsáztam.
Rendező: Helyesnek tartaná Felséged, ha
ezt az orosz tervet azzal húznánk keresztül,
Rendező: De kérlek, igazgató úr... az ég
hogy itt fent északon Ney marsall átkel a Berezi- szerelmére, Napoleon idejében még nem találnán.
ták fel a telefont.
Pipacs : A számból vette ki ezt a haditervet,
Igazgató: Ilyen technikai kérdésekben én
kedves tábornokom... Inogjon meg a trónom, nem vagyok járatos.
ha nem azt akartam mondani... Ney szó nélkül
Rendező : Ez őrület... így kompromittálni
keljen át a Bereznán... hány ágyúnk van neaz én rendezésemet 1 Napoleon telefonál 1
künk?
Pipaes : Ha sokat beszél még rádiózok is...
Rendező : A Berezina előtt ötven.
leülök és fogni fogom Fedák Sari előadóestjét
Pipaes : És tank?
Pestről... Ha azt mondja, hogy ő sem volt még
Rendező (ökölbtszorult kézzel) : Tank az nincs. Napoleon korában, akkor botrányt csinálok.
Pipacs: Micsoda hanyagság ez?... elindulni
Rendező : Hát kérlek, igazgató úr, ez képtank nélkül egy ilyen háborúba. Én magammal telenség.
tudom hozni a plédemet és az urak otthon
Pipacs : És azonkívül közzé teszek egy
hagyják a tankot.
expresshirdetést...
Rendező: De a tank még nincs'feltalálva.
Rendező : Miféle expresshirdetést ?
Pipacs : Az nem kifogás !... Tessék feltalálni,
Pipaes : Moszkvába utazom, megbízásokat
ha nincs még feltalálva 1...
elvállalok... Hadd keressek valamit ezen a
Rendező (az Igazgatóhoz) : Kérlek, hát lehet hadjáraton.
ezt mondani?
Vera (behozza a telefonkészüléket) ; ParanIgazgató : Ne akaszd meg folyton a darabot... csolja, felség.
lehet mondani, gyerünk tovább.
Pipacs (a telefonba) : Halló... itt Napoleone...
Rendező : Felség a csapatokra rendkívül Nem érti? betűzöm... Ni... mint nimolé...
lelkesítően hatna, ha felséged személyesen ott a mint auszlág, p mint poniló... e mint ecet...
volna köztük az átkelésnél. A csapatok előtt na érti már?... Igen, Napoleon. Udvarmester
fellobogna Felséged legdicsőbb csatáinak emléke. úr... legyen szíves a nagyságos asszonyt a telePipacs : Haj, az én dicső csatáim... Marengo, fonhoz. (Kis szünet.) Mária Lujzikám, te vagy?
Wagram, Jéna, Rákospalota, Pesterzsébet.
... Szervusz... Igen, itt a te kis hősöd beszél
Rendező (fogcsikorgatva) : Pesterzsébeten nem Lengyelhonból. Gratulálok a születésnapodra...
csatázott Felséged.
látod, milyen figyelmes vagyok, fiacskám?...
M o d o r n ritmikus géplrásoktatáe
még fel sincs találva a telefon és én már telefonálok neked. Edisonnak a papája még csak
most kezd udvarolni Edison leendő mamájának
gépíró és nyelviskolája. VII., Rákóczi-út76 T. : 134-826 és én már itt állok a telefonkészülék előtt. Hálló
maskarába öltözködött) : Mit csinált maga szerencsétlen, hogy néz ki maga? !
Pipacs : Mint egy született Napoleon.
ltendező : Fegyverrel a vállán és két karddal?
Pipaes : Egy ilyen háborúban, amilyenben
most én vagyok? Még kevés is? !
Rendező î Es most látom a hátizsákot a vállán.
Pipaes : Egy kis elemózsia van benne. Libacomb, lecsó, egyéb apróságok.
Rendező : Minek az?
Pipaes s Hát éhezzen egy Napoleon?
Rendező (az igazgatóhoz) : És nézd azt a plédet
a hátán... Napoleon, Franciaország császára egy
pléddel !
Pipaes : Tudja milyen hideg van Oroszországban?... Kész Szibéria.
Rendező (az igazgatóhoz) : Hát mit szólsz
ehhez, kérlek?
Igazgató: Hagyjuk őt játszani... nézzük
meg, hogy mi Jön ki belőle?
Rendező: Hát jó nem jöhet, azt garantálom... hallatlan, egy császár fegyverrel a vállán
és ágyúval a hóna alatt !
Pipacs: Irigyli tőlem ezt a kis ágyút,... hát
nem bánom, az ágyút és a puskát leteszem, de
a kardjaimhoz ragaszkodom... ahogy szegény
megboldogult régi rómaiak mondták, vagy ezzel
vagy enélkül...
Igazgató : Gyerünk tovább a darabbal, este
nyilvános főpróba van.
Rendező : Felség, alázatosan jelentem, hogy
a Ney tábornok által jelentett nagy orosz csaattestek az én véleményem szerint Felséged
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... Hálió... Ki az... lépjen ki a vonalból... kicsoda? Goethe?... Goethe lépjen ki...
Rendező (haját tépi) : Goethe?... Goethével
beszél maga telefonon?
Pipacs s Goethe sem volt még akkor?
Rendező: Goethe volt.
Pipacs s Na végre, csakhogy látok már egy kis
intelligenciát magánál.
Rendező: De Goethe nem beszélt telefonon.
Pipacs : Hát velem beszélt... éppen valami
Schiller nevű urat keres. (A telefonba.) Halló
Goethém, lépjen ki fiam, mert botrányt csinálok. Mit, hogy most írja a Fausztot... Na
mondja már ! Kabarédarabokkal most el vagyunk látva... Halló Lujzikáin ! hogy van
Franciaország... Vigyázz fiam, a trónomra ne
üljön senki, míg haza nem megyek... Jó, drágám,
majd viszek neked Moszkvából valamit... egy
fleppzsekket, vagy valami ilyesmit... Mit fiacskám?... Egy trojkát? De tudsz te azon játszani
ttam?... Jó, fiacskám... szervusz drágám...
Éljen Napoleon (Leteszi a kagylót.)
Rendező: Észbontó... kérlek, igazgató úr,
erre még nem volt példa.
Igazgató : Hagyd már kedves Ákos... nekem
nagyon tetszik így ez a darab.
Pipacs : Nekem is.
Hadnagy (besiet): Felség, óriási szenzáció...
Kutusow tábornok van itt és Felséged színe elé
akar járulni.
Rendező : De kérem, most nem ez a jelenet
jön. Most bejön Vera, az a kis lengyel lány, a
császárnak megtetszik, megcsókolja... ebben a
pillanatban beront a lány vőlegénye, meglátja
a jelenetet és Napoleont egy hatalmas késsel
vállonszúrja.
Pipaes: Ezt játssza el maga... de először én
nem hagyom magam vállonszúrni.
Rendező : És másodszor?
Pipacs: Másodszor szintén nem hagyom...
És harmadszor megmondtam, hogy én bohózatra javítottam át a drámát.
Rendező (igazgatóhoz) : De itt van a dráma
magva kérlek, a feszültség, mi lesz a feszültséggel?
Pipacs: Lesz a mi lesz... de én vállonszúrni
nem hagyom magam.
Igazgató : A feszültség feloldódott kérlek.
Rendező: Hát te is így beszélsz?... a drámai
magot nem lehet kihagynia darabból. Mi lesz
a magból? !
Pipaes : Mi van itt, konyhakertészet vagy
színház? Ennek mániája az a mag... hát a mag
el van vetve, de nem kelt ki... kéretem Kutusowot... nehogy a mag közben kikeljen.
Hadnagy (kiszól) : Parancsoljon tábornok úr.
(Később el.)

Rendező : Hát én erre a jelenetre nem vagyok
kíváncsi.

Kutusow (bejön, orosz tábornoki egyenruhában,
szalutál, lábával keményen hármat dobbant).
Pipacs (Kutusowhoz egy székre mutatva) :

Üleszku székityi I

Kutusow (a továbbiakban erősen idegen akcentussal tfíri a magyar mondatokat).

Kutusow ; Felség, a francia trón urát, uramnak, a minden oroszok cárjának nevében
üdvözlöm.
Pipaes : Én és trónom örvendünk és ugyanazt
kívánjuk a cárnak, amit ő nekünk... most jól
néz ki a cár.
Kutusow: Felség, az én küldetésem célja az,
hogy a további vérontást elkerüljük. Ha a békekísérletem nem sikerül, figyelmeztetem Felségedet, hogy még ma éjszaka rohamra vezényelem
a hadseregemet és az Ön csapatait összetöröm,
felgöngyölítem, szétzúzom.

Pipacs : Szét az ángya térdét, tábornokom...
Hát mit gondol maga pacczer, kivel áll maga
szemben... engem mer maga megfenyegetni...
Egy Napoleont !... hát nem hallotta maga, hogy
mi történt Marengónál...
Kutusow: Hallottam, Felség.
Pipacs : Jénánál?
Kutusow : Hallottam veiség. De egyről
elfelejtkezik Felséged,... hogy velem, Kütusow
tábornokkal, még nem harcolt.
Pipaes : Ha így beszél, nem is fogok.
Rendező (berohan) : Megállani 1 Igazgató úr
kérlek, Boronkai itt van, makk egészséges...
játssza a szerepét és már maszkírozza is magát
az öltözőjében.
Igazgató : Itt van Boronkay?
Rendező : Azt mondja, ő Pipaccsal megüzente,"
hogy jön.
Igazgató: Pipacs, hát maga hazudott?
Pipacs: Tudok róla igazgató úr kérem...
én egyszer az életben játszani akartam... most
már játszottam... rajtam volt,Napoleon egyenruhája... és most vége mindennek... Finita la
Napoleom...
Igazgató: Nincs finita, barátom, mert a szerepet nem Boronkay, hanem maga fogja játszani.
Pipacs : Istenem, igazgató úr I
Igazgató: Igen, maga fogja a szerepet játszani, úgy, ahogy most játszotta... remek volt...
így fog menni a darab. A maga fizetését pedig
felemelem a háromszorosára... Mennyi volt
eddig a fizetése?
Pipaes: Semmi... és most ennek a háromszorosa..
Igazgató : ötszáz pengőt kap havonta, és
külön fogjuk hirdetni, hogy a főszerepet maga
játsza.
Rendező : Kérlek, ezeket te nem mondod komolyan.
Pipacs : De még milyen komolyan mondja.
Igazgató : A legkomolyabban mondom. Havi
500 pengőt kap és sztár hirdetést.
Pipaes: Istenem, én olyan boldog vagyok.
Havi 500 pengő fizetés... és Neonba vésik a
nevemet... elértem az álmaim álmát... én lettem
a színház sztárja... tetszik látni igazgató úr, az
én helyemben mindenki másnak, amikor felérkezik így a karrierje csúcspontjára, első kérése
az volna (a rendező jelé fordulva),

hogy ezt a

rendezőt, aki évek hosszú során keresztül úgy
elnyomta... megszégyenítette, annyiszor igazságtalanulmegrugdosta... hogy azt azonnal menesszék a színháztól... mindenki másnak ez
volna az első kérése igazgató úr 1
Igazgató : És magának ini a kérése?
Pipacs : Ugyanaz !...
(FÜGGÖNY.)
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Szabiinné eirablasa
Bohózat
Irta : Nóti Károly
A daralb előadási Joga kisáíólag dr. Marton 'Sándor színpadi kiadxWAMalatiáMl (Budapest, IV.,
Bècsl-utca 1.) szeraöhetö ma«. Az engedélynélkilli előadást sztfgoriian bünteti az 1921. évi 1 I V . t.-o.
Copyright 1987 by dr. Alexander Marton, Budapest.

(Szín : Szálloda a Ltdón. Amennyire a színpad
megengedi, egy elegáns, előkelő szálloda halijáról
van szó. Középen bejárás, jobboldalon recepció,
járás balra is. Amikor a függöny felmegy, baloldalon a recepciónál a portás tdejordul.)

Portás : Yes sir... yes sir... I think so... about

six o'clock... yes sir... (Leleszi a kagylót, valamit írni akar, de a telefon rögtön ismét megszólal.

Portás felveszi.) Halló... oui madame... tout
de suite Madame, je vais telephoner ... merci
Madame... (Leteszi

a kagylót. A telefon újra

szól.) Halló... ja... bitte? Ja, wir sprechen auch
ungarisch... igen... hogyne kérem... rengeteg
magyar vendég jár ide a Lídóra... parancsoljon
... römipartner? Azt nem tudom... ropogós?...
Ja úgy, kopogós?... Nem tudom... talán délután, ha megérkezik a filléres... parancsol?...
félfilléres? Ja úgy... nem tudom, kérem... majd
utána nézek... (Leleszi a kagylót, sóhajt egyet.)
(Franciska és Don Paladero be.)
(Franciska elegáns, csinos, fiatal pesti hölgy. —
Don Paladero feketehajú, csillogó szemű elegáns
úr, kis bajusszal.)

Paladero: Hát hogyne örülnék. Mert nézze,
micsoda a legszebb asszony is, egy féltékeny
férj nélkül... maga ezt nem érti... ezt csak mi
értjük, mexikói emberek. Egy asszony, az csak
egy asszony, az igazi érték azonban a férj, a
ferj, aki ott áll, féltékenyen, vadul, mint egy
tigris, esetleg egy revolverrel a kezében, óhl egy
ilyen féltékeny férjtől elvenni az asszonyt... óh!

(Megfogja Franciska kezét és a szájához emeli.)

Franciska : Nem harapni 1
Paladero : Egy kicsit.
Franciska : Egy kicsit se !
Paladero : Én magát meg fogom szöktetni...
itt a jachtom... egy-kettő ott vagyunk a gyönyörű Mexikóban... aztán egy boldog élet...
mindenem a magáé I
Franciska: Csak vigyázzon, mert a férjem
magát le fogja lőni !
Paladero (elragadtatással) : Le fog lőni? óh !...
(Megfogja Franciska kezét.) Drága I Megszök-

tetem !
Franciska : És ha én nem akarok megszökni?
Paladero : Nem akarok, az nálam nem létezik 1 A jachtomon 20 főnyi legénység van... és
ha nem akar, akkor jön az erőszak.
Franciska : Maga egy veszedelmes ember.
Pnladero : Nem vagyok veszedelmes ember,
csak imádom magát. (Meg akarja fogni a kezét.)

Franciska (portáshoz megy) : A férjem itthon
van?
Portás : Igen. Éppen most hívott fel a szobájából, römizni akart.
(Szabin belép. Egyenesen a portáshoz.)
Franciska: Telefonon?
Franciska (ijedten elrántja a kezét) : A férPortás : Nem... csak telefonon kérdezte, hogy jem . . .
van-e egy römipartner.
Szabin (a portásnál leadja a kulcsot).
Franeiska : Fiacskám !
Franciska : Ja úgy... (Kezet nyújt PaladeroSzabin (Franciskához megy) : Szervusz, drának.) Hát kedves barátom... Isten áldja meg 1
Paladero (megfogja a kezét) : Szóval, itthagy? gám.
Franciska : Bemutatom neked Paladero urat.
Franciska : Vár a férjem.
Paladero : Don Paladero J. Beppo de Alverez.
Paladero J Mindig a férj, mindig a férj I
Szabin: Parancsol?
Rémest Az ember felül a jachtjára, bejárja a
Paladero : Don Paladero J. Beppo de Alverez.
világot, végre talál egy gyönyörű nőt, erre a
Szabin : Hát ha ragaszkodik, mit csináljak? 1
hölgy így szól : Isten áldja meg, vár a férjenf...
Franciska: Mutatkozz be.
mindig a férj 1
Szabin : Amíg ő nem mutatkozik be, addig
Franciska t Miért? Talán maguknál Mexikó- én se.
ban nem mennek férjhez a nők?
Franciska : Hát most mutatkozott be !
Paladero : Don Paladero J. Beppo de Alverez.
Pnladero : De igen... de igen, férjhez mennek.
Szabin : Ezt már hallottam, azt mondja meg
(Lelkesedéssel megfogja Franciska kezét.) Maga
uram,
hogy hogy hívják.
gyönyörű 1 (Franciska kezét az ajkához emeli.)
Franciska : Úgy, ahogy mondta.
Franciska (jelsikolt egy kicsit és elkapja a
Szabin (kezet nyújt) : Nevem Szabin.
kezét) : Paladero, ha mégegyszer megharapja
Paladero : Nem kell rögtön féltékenykedni !
a kezemet, nem állok többé szóba magával I
Szabin : Persze I
Paladero (megadással) : Igenis... hát mit
Paladero : Annak semmi értelme, hogy kicsináljak... ha maga olyan gyönyörű... a me- vegye a revolverét és rám lőj jön.
xikói vér I...
Szabin : Persze ! (Franciskához.) Mit beszél ez?
Franciska : Azért nem kell rögtön harapni I
Paladero: Különben is mifelénk azt jobban
Paladero : De kell ! (Meg akarja fogni a kezét.)
értik. Míg maga idekap (a nadrágzsebre mutat),
Franciska: Na, na. (Elkapja.)
addig én már keresztül is lövöm.
Paladero : És mondja, a férje féltékeny?
Szabin : Kit?
Franciska : Nagyon, nagyon féltékeny.
Paladero : önt !
Paladero (lelkesedéssel) : Hát ez nagyszerű !
Szabin : És ha nem kapok oda?
Paladero : Akkor nem lövök.
Ez remek ! •
Szabin : Hát nem kapok oda. (Franciskához.)
Franciska î Ennek maga örül?
'108

Ilyen bolondot még nem ls láttam. (Paladerohoz.) Hová valósi tetszik lenni'
Paladero : Mexikói.
Szabin: Mexikó... az nagyon messze van?
Paladero : Bizony messze.
Szabin : Mit csinálnak ott a fókák?
Paladero : Fóka ott egyáltalában nincs.
Sznbin : Kifogyott?
Paladero : Nem is volt !
Szabin : Dehogy nein volt, csak kevés volt,
még mondták is : sok a Mexikó, kevés a fóka.
Franciska (mérgesen) : Az eszkimó, nem
Mexikó.
Szabin: Hát az egész Afrikát nem ismerhetem.
Paladero : Mexikó nem Afrikában, hanem
Amerikában van.
Szabin : Pláne l És mondja kérem, ön hogy
utazott ide?
Paladero s Van egy jachtom.
Szabin : Én nem azt kérdeztem, hogy mije
van, hanem hogy hogy jött ide, vonattal, vagy
hajóval?
Paladero : Mondom, hogy van egy jachtom.
Szabin (Franciskához) : Ez hülye !
Franciska (Paladerohoz) : Kedves barátom,
a férjemmel szeretnék egy-két szót beszélni, de
ha akarja, később velünk teázhat. (Kezet nuujt.)
Paladero: Jó... örömmell (Megfogja Frcai'
ciska kezét, az ajkához emeli.)

Franeiska (felsikolt).
Szabin (ijedten) : Mi az?
Franciska: Semmi... belenyilalt a kezembe.
Paladero : Különben pedig, ha önnek valami
ellen kifogása van, én szívesen állok az ön rendelkezésére. (Büszkén el.)
Szabin : Ki ez az őrült?
Franciska : Egv gazdag mexikói ültetvényes.
Szabin: Mit ültet?
Franciska : Kávét 1
Szabin : Hova?
Franciska : A földbe.
Szabin: Miért?...
Franciska: Hogy kinőj jön... Ne kérdezzen
már ilyen butákat I Idehallgasson... ma este
meg fog engem szöktetni,
í Szabin : Hova?
Franciska : Mexikó.
Szabin: Hát nincs is vízumom...
Franciska : Nem maga fog megszöktetni
Szabin úri...
Szabin: Hanem?
Franeiska : Ez a mexikói... A dolog remekül
sikerült. Maga megkapja tőlem a költségeit és
visszautazhat Pestre.
Szabin : Kedves művésznő ! Most már megmondhatja, hogy tulajdonképpen miért kellettem én magának?
Franciska: Hát még most sem érti? Egy
egyedülálló nő nem érdekli a férfiakat... látja,
az a mexikói azt hitte, hogy maga az én férjem,
már el is akar szöktetni magától.
Szabin: Haragszik rám.
Franciska : Dehogy, egy férjes asszony mindig
izgatja a férfiakat.
Szabin: Ez Igaz. A feleségem engem is úgy
méregbe tud hozni ! Rettenetes egy asszony*!
Franciska : Hát maga azt mondta, hogy szereti a feleségét !
Szabin: Hol mondtam?

INNOCAMM

Franciska : Tegnap Itt.
Szabin: Itt szeretem is... de Pesten?
Franciska : Szabin úr, idehallgasson. Tud
maga igazán féltékeny lenni?
Szabin: Ajaj, egyszer Vásárhelyen féltékeny
voltam egy utazóra !
Franciska : És mi történt?
Szabin : Mi? Két hatalrtias pofon 1
Franeiska : Itt nem keJ, hogy pofont adjon.
Szabin : Ott se én adtam !
Franciska : Ha az az ember később visszajön,
maga csinál neki egy kis féltékenységi jelenetet.
Szabin : Ennek? Hiszen amíg idenyúlok
(mutatja), le vagyok lőve.
Franeiska : Hát ne nyúljon oda.
Szabin: Hova nyúljak?
Franciska: Sehova. Mondja meg neki, hogy
maga észrevette, hogy megharapta a kezemet.
Szabin : Kicsoda?
Franeiska : A mexikói.
Szabin : Hát ez harap?
Franciska : Szenvedéllyel.
Szabin: A h l Én nem is állok vele szóba.
Franciska : Ne féljen, a maga kezét nem fogja
megharapni.
Szabin : Mért? Egy ilyen eszkimó kérem, én
nem beszélek vele !
Franciska: Mondja, fizetek magának, vagy
nem?
Szabin : Pardon, harapásról nem volt szó !
Franciska: Ne féljen, nem is lesz... jöjjön,
majd megmondom, hogy mit fog neki mon^
dani 1
Szabin : Egyet kikötők 1 Én evvel az emberrel
goromba nem leszek 1
Franciska : Ne féljen, nem fogja megharapni
fi. kezét.
Szabin: De én máshol sem engedem. (Ketten
el balra.)
(Középen Lohndiner be csomagokkal.)

Lohndincr : Megjött a filléres.
Portás : Sokan jöttek?
Lohndlner : Egyelőre csak ketten.

Pamlagl (pesti úr, be egyenesen a portáshoz) :

Guten Tag,... ich glaube, man hat für mich
Zimmer bestellt.
Portás : Pestről?
Pamlagi : Tud magyarul?
Portás : Hogyne... a szobák rendben vannak.
Tessék kitölteni az ívet.
Pamlagi (Írja az íveket).
Szabinné (be, úti ruhában, neszesszerrel, por-

táshoz) : Guten Tag... wir sind von Budapest
gekommen mit dem Hellerzug.
Portás : Tessék nyugodtan magyarul beszélni.
Szabinné : Mért kérem, ha az ember egyszer
külföldön van, hagyják az embert külföldi nyelven beszélni... Beszélek én magyarul otthon
eleget.
Portás: Én azt hiszem, hogy még sokat is.
Szabinné: önnek ahhoz semmi köze. Also.
Paladero (be, végignézi Szabinnét, Szabinné,
vissza, egy kis kokettálás a két ember között, végül
is Paladero balra el. Szabinné mosolyogva utána
néz, aztán portáshoz fordul).

Szabinné : Ki volt az az úr?
Portás : Ez valami mexikói ember, állandóan
molesztálja a nőket.
Szabinné : Mért molesztálja? Engem abszolút

a tühéíete*
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nem molesztált... Mich hat er überhaupt nicht
molestiert 1
Portás s Bitte.
Szablnné : Also !
Pnmlagl (felnéz) : Kezét csókolom.
Szablnné : Jónapot Pamlagi úr, maga is itt
fog lakni?
•
Pamlagi : Igen... Hát igazán nagyon örülök,
hogy egy szállodába kerülünk...
Szablnné s Már mondtam magának a vonaton,
hogy az uram is itt lakik.
Pamlagi: Szóval itt nyaralnak.
Szabinné : Áh ! Csak tudja, az uramnak van
itt valami állása és hogy jött az az olcsó vonat,
gondoltam, meglepem az uramat.

Szabin : Már meg is ismerkedtek?
Pamlagi: Igen.
Szabin : Hát ön a huszadik, akivel megismerkedett.
Pamlagi (csodálkozva) : Tessék?...
Szabin : Hát idehallgasson, uram. Maga egy
pesti ember, magának elárulhatom, én nem
vagyok féltékeny, én nem nyúlok ide (Hátsó
zsebére mutat.), engem uram hagyjon békén és
ön csinálhat avval nővel, amit akar.
Pamlagi : ön részeg?
Szahin: Dehogy vagyok. Sőt I Akar egy Jó
tanácsot?
Pamlagi: Na?
Szabin : Ne álljon szóba evvel a nővel.
Pamlagi : Képzelem, az urának milyen
Pamlagi (megdöbbenve) : De kérem...
öröme lesz.
Szabin : Ez a nő egy veszedelmes perszóna.
Szabinné : Én nem azért jöttem, hogy neki
Pamlagi : No de már engedelmet.
legyen öröme, hanem hogy nekem fegyen
Szabin: Ismeri?
örömöm.
Pamlagi: Hát csak így futólag.
Pamlagi : Talán nem jól élnek egymással?
Szabin t Akkor ne jártassa a száját 1 Tudom
Szabinné : Mi? Nagyszerűen. Minden nap én, hogy mit beszélek.
kibékülünk... hát a viszontlátásra. (Balra el.)
Pamlagi : Nekem megáll az eszem.
Pantlagl (portáshoz) : Nagyon kérem, hogy a
Sznbin : Hátha még tudná, amit én tudok...
szobám ne legyen közel a lifthez.
máma meg fog szökni.
Portás : Nem lesz közel, kérem.
Pamlagi : Kivel?
Pamlagi : Hol a szobám?
Szabin: Valami eszkimóval... egy ültetvéPortás: A harmincnyolcas... itt mindjárt nyes. Már meg is van minden beszélve... kimellettünk.
mennek a tengerpartra, jön két matróz, beviPamlagi: És hol a lift?
szik egy motorcsónakba, a nő egy kicsit fog
Portás : A másik szállodában. Nálunk nincs kiabálni és viszik.
lift.
Pamlagi: És maga?
Szabin (be) : Megjött már a filléres?
Szabin : Én nem megyek.
Portás : Meg.
Pamlagi : Úgy értem, hogy maga nem fog
Szabin : Jött römipartner?
sietni segíteni neki.
Portás (Pamlagira mutat).
Szabin: Mit segítsek, a matrózok mindent
Szabin : Kopogóst játszik, vagy tizennégyest? elintéznek.
Portás : Azt nem tudom.
Pamlagi: De hát esetleg soha nem fogja
Szabin (Pamlagihoz megy): Van szerencsém. őnagyságát viszontlátni.
Pamlagi : Van szerencsém.
Szabin : Mondja már ! A pénz a zsebemben
Szabin : Tizennégyes?
van és az a fő.
Pamlagi (megnézi a kulcsát) : Harmincnyolcas.
Pamlagi: Hogy-hogy a pénz?
Szabin: Hogy?
Szabin : Hát mit gondol, ingyen csinálom?
Pamlagi : Harmincnyolcas.
Pamlagi: Gratulálok I
Szabin : Azt nem játszom.
Szabin: Köszönöm.
Pamlagi (nem érti és csodálkozva mondja) :
Pamlagi: Maga a legaljasabb ember, akit
... kérem... ha nem játszik, nem játszik. (Menni életemben láttam és még maga akar velem
akar.)
römizni?
Szabin (megfogja) : De kopogóst nagyon szíSzabin : Hogy jön ez ahhoz?
vesen.
Pamlagi : Hát csak nem gondolja, hogy lePamlagi : Mit akar velem, kérem?
ülök kártyázni egy emberrel, aki pénzért el
Szabin: Ne féljen, nem vagyok eszkimó, én hagyja szöktetni a feleségét.
nem harapom meg.
Szabin: Hát most fog csodálkozni. Nem a
Pamlagi : De uram, mit akar?
feleségem..,
Szabin: Römizni.
Pamlagi: Nem?
Pamlagi : Ja ú g y . . . de kérem, még nem is
Szabin : Áh 1 Nézze, ennek a nőnek kellett
volt szerencsém.
egy ember, akiről azt liigyjék, hogy a férje,
Szabin: Mikor lett volna szerencséje, hát mert akkor értékesebb. Uram, nekem egy év
még nem is játszottunk.
óta nincs állásom, hát elvállaltam.
Pamlagi: Úgy értem, hogy még nem volt
Pamlagi : Hát magát sem vennék fel a Nemszerencsém önhöz... Pamlagi vagyok.
zeti Kaszinóba t
Szabin: Részemről. Nevem Szabin.
Szabin: Nem is jelentkeztem... Römizzünk?
Pamlagi : ön Szabin úr Pestről?
Pamlagi: Köszönöm, ilyen emberrel nem
Szabin : Igen.
kártyázom.
Pamlagi: örvendek. Éppen most beszéltem
Franciska (be) : Idehallgasson, Szabin úr...
a kedves feleségével.
már minden rendben van : meg fogok szökni.
Szabin: Hol?
Szabin : És a fizetésem?
Pamlagi : Itt.
Franciska : Ne féljen, megkapja.
Szabin : Itt lent volt?
Szabin : De szökés előtt.
Pamlagi : Igen.
Franciska : Igen, igen... hogy akarja a pénzt,
pézóban vagy pezetában?
Szabin : Se pézóban, se pezetában, hanem itt
a szállodában.
Pótlapok á l l a n d ó a n meglelennek
Franciska: Jó jó, megkapja... hanem ideKiadó I B A T O R I , «V.. V * r o a h á z - u t c a 1*
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hallgasson, Paladero mondani akar magának
valamit. Kényszeríteni akarja, hogy lemondjon
rólam.
Szabin Î Le vagyok mondva.
Franciska : Csakhogy az nem megy olyan
egyszerűen.
Szabin : Nálam? Akkor maga engem nem
ismer ! így csinálok (csettint, az ujjával) és
nagysádra már nem is emlékszem.
Franciska : De én azt akarom, hogy maga ne
mondjon le rólam !
Szabin s Miért?
Franciska s Mert ez az ember csak akkor fog
engem megszöktetni, ha maga ragaszkodni fog
hozzám, érti?
Szabin: Értem... truccból.
Franciska: Ugy-e, hogy érti... maga ragaszkodni fog hozzám, akárhogy fogja magát fenyegetni.
Szabin: Igen... (Ijedten.) Fenyegetni is fog?
Franciska : Esetleg revolverrel.
Szabin : Hogy-hogy?
Franciska: Nézze, ez egy kolerikus mexikói
ültetvényes. Látta, hogy megharapta a kezemet?
Szabin : Az más. Ha esetleg itt-ott meg
akarna harapni, egye meg a fene, hagyom, de
revolver, azt nem I
Franciska : Hát egyet mondhatok : Kinizsi
Pál sokkal bátrabb volt, mint maga.
Szabin : No de mennyit tetszett neki fizetni?
Franeiska : Fizetni?
Szabin : Hát ingyen ő sem csinálta.
Franeiska (legyint) : Mit vitatkozom én magával ! Ha nem teszi meg, amire kérem, akkor
nem kapja meg a gázsiját.
Szabin : Hát kérem ! Állapodjunk meg :
amíg az illető csak harap, addig én ragaszkodni
fogok önhöz, de a revolverrel, bármennyire fáj,
én lemondok önről.
Franciska : Jó. Én azt hiszem, ennek az embernek nincs is revolvere. Majd ideküldöm.
Szabin : Mondja, telefonon nem beszőhetnék
ve'e?
Franciska : Honnan akar neki telefonálni?
Szabin : Lehetőleg messziről.
Franciska: Jobb az ilyesmit személyesen.
Hát csak bátorság. (El.)
Szabin (egy pillanatig kétségbeesetten néz utána,
aztán a portáshoz fordul) : Mondja, van itt

valahol a közelben egy sebész?
Portás: Talán meg van sebesülve?
Szabin: Még nem.
Portás : Rosszul érzi magát?
Szabin : Nem.
Szabinné (balra megjelenik).
Szabin (odanéz, megtántorodik).

Portás: Rosszul érzi magát?
Szabin : Most már igen.

Szabinné : Jenő 1 (Szabtnhoz megy, megcsó-

kolja.) Hát meg se csókolsz?
Szabin: Nem csókoltalak meg?
Szabinné : Nem. Úgy bánsz velem, mint egy
idegen nővel.
Szabin: Hogy-hogy?
Szabinné : Meg se csókolsz.
Szabin: Ha idegen volnál, megcsókol... szervusz fiam (megcsókolja). Hogy kerülsz ide?
Szabinné: A filléressel. Az volt egy
c
egy okos
ember, aki azt kitalálta.
Szabin: Hogy dög... hogy döglődött addig
az idegenforgalom...
Szabinné: Képzeld, majdnem kisiklott a
vonatunk.
Szabin : Ne beszélj !

Szabinné : Egy hídon eltört egy sín. A vonat
már majdnem lezuhant, amikor a mozdonyvezető megállt.
Szabin (csettent az ujjával, mintha mondaná :
ejnye).

Szabinné: Hát nem is beszélsz róla, fiam,
hogy milyen állásod van. Csak azt írtad, hogy
titkár vagy egy úrnál.
Szabin: Igen, titkár vagyok.
Szabinné : És mi a gazdád?
Szabin: Egy izé... egy kávéültetvényes.
Szabinné : Es mi a te dolgod?
Szabin : Segítek neki 1
Szabinné: Mit segítsz?
Szabin : Ültetni. Na, erigy ki fiam a tengerartra, mindjárt jövök, Itt nekem most fontos
eszédem lesz.
Szabinné: A főnököddel?
Szabin : Igen. Na, erigy fiam a tengerpartra,
ott majd találkozunk.
Szabinné : Jenő, én inkább felmegyek, találkozzunk a szobában.
Szabin : Jó, fiam.
Szabinné (gyöngéden) : Három hete nem láttuk
egymást ! Fiam, úgy látszik, hogy te három hét
alatt elfelejtetted, hogy a hitvesem vagy.
Szabin: Dehogy felejtettem.
Szabinné : Akkor meg mért nem akarsz velem
a szobában találkozni?
Szabin : Mert kergetni nem hagyom magam.
Szabinné : Szóval te engem negligálni akarsz?
- Szabin : Igen, de most nincs időm 1
Szabinné : Ügy ! Ide hallgass, fiam. Én tíz
éve hűséges feleséged voltam. Ennek vége.
Mondd, Jenő ! Tudod te, hogy milyen egy meg
nem értett asszonynak a pszychéje?
Szabin (hosszan néz rá) : Hát fiam, ilyeneket
ne kérdezz tőlem.
Szabinné: Hát én majd meg fogom neked
mutatni !
,
Szabin: Mi van veled? Fiam, te eddig egy
finom asszony voltál...
Palandero (be) : Bocsánat, hogy zavarom.
Szabinné : A főnököd?
Szabin: Dehogy... azaz igen... erigy, fiam.
Szabinné : Miért menjek?... És mi volna, ha
bemutatnál?
Szabin: A legnagyobb baj.
Palandero: Bocsánat, madam, Palattdero J.
Beppo de Alverez.
Szabinné : Mit mond?
Szabin: Azt mondta, hogy szeretne velem
egyedül beszélni.
Szabinné : Milyen nyelven mondta?
Szabin : Spanyolul.
Szabinné: Te nem is tudsz spanyolul beszélni.
Szabin : Hát én beszéltem? Ó beszélt.
Szabinné (Palanderohoz) : Mit tetszett mondani?

E
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Pamlagi (Szabinnéhoz) :• Na, asszonyom, kegyed remek trükköt talált ki.
Szablnné : Miféle trükköt találtam én ki?
Szabin: Semmi... mit érdekel téged? Na,
nyújtani.)
gyere
fiam J
Szabin (elkapja a kezét).
Szablnné : Miféle trükköt ?
Szabimié : Mit akarsz?
Szabin : Hogy énnekem mennyi bajom van !
Szabin : Harap.
Pamlagi: Az az izé... amit Szabin úr monSzablnné : Ki harap?
dott... hogy egy férjet kell szerződtetni, mert
Szabin (Paladerorá mutat): Beppo.
Szabinné •. Egy úriember harap? Erigy már ! akkor az ember jobb palikat kap... mondhatom,
remek trükk I De velem nem... velem nem...
(Kezet akar nyújtani.)
Szabin (elkapja a kezét) : Mondom, hogy harap. érti? Velem nem l (A középen el.)
Szablnné: Mit mondtál te ennek az emberSzabinné : Jen«, engedd meg, hogy kezet fognek?
jak evvel az úrral.
Szabin: Én? Most látom először.
Szabin : Hogyne ! Aztán majd Járhatok veled
Szabinné : Jenő, mondd meg, miféle trükkről
g Pasteurbe»
Palandero': Uram, én önnek egy vallomással van szó? I
Szabin : Ne lássam a főnökömet, ha tudom,
tartozom. Amikor megláttam a kedves felesége
őnagyságát, én abban a pillanatban beleszeret- miről van szó !
Szablnné:
Úgy! Hát majd megmondja
tem. Én ágy beszélek önnel, mint férfi a férfivel.
Én az ön feleségét el akarom vinni magam- nekem ez a pasas, hogy miféle trükkről van
szó. De Jenő, ha valamit megtudok rólad, az
mal Mexikóba.
Szabinné (ünnepélyesen) : Jenő, én megyek 1 Isten legyen hozzád irgalmas i (Dühösen el
Szabin (kap a nő szaván) : Jó fiam, szervusz, középen.)
Szabin : Kellett nekem filléres vonat !
várjál meg a tengerparton 1
Franciska (be, kezében egy neszesszerrel) : Hát
Szabinné: Nem ágy gondolom, hanem meIsten
áldja meg, kedves Szabin. Itt a pénze.
gyek vele Mexikóba.
Szabin (észbe kap) : De fiam, nem rólad van Remélem, minden a legnagyobb rendben van.
Szabin : A legnagyobb rendben.
szó« Jâ| Istenem Î
Franciska : Sietek, mert már várnak a matróPaiandero : Hajlandó ön lemondani a felesézok a parton.
géről, igen vagy nem?
Szabin : Kellemes harapást kívánok.
Szabin : Nem 1
Franciska : Köszönöm. Remélem, maga is
Szabinné : Jenő, mondjál le !
vissza fog emlékezni erre a pár napra.
Szabin : Nem mondok le 1
Szabin : Hogyne ! Sőt azt hiszem, hogy naSzabinné : Jenő, mondjál le t
Szabin : Nem... nem mondok le ! Mert akkor gyon meg fogom emlegetni.
Franciska : Pá l
nem kapom meg a gázsimat.
Szabin : Adió l (A portáshoz megy.) Mikor
Palandero : Szóval ön nem mond le őnagysámegy a legközelebbi hajó?
gáról?
Portás: Abbáziának vagy Velencének?
Szabin s Nem !
Szabin : Mindegy.
Palandero : Akkor ügy-e nem veszi rossz
Portás : Az nem mindegy. Abbázia erre van,
néven, ha erőszakot fogok alkalmazni?
*
Velence
arra. (Mutatfa.) Merre akar menni?
Szabinné (hozzámegy) : Nézze szivi, velem
Szabin (mutat) : Erre !
szemtíen nem kell erőszakot alkalmazni... úgyPortás : Arra Nápoly van.
látszik, maga még nem tudja, hogy milyen egy
Szabin : Jó, legyen Nápoly.
meg nem értett asszony pszychéje.
Portás: Gyönyörű város. Nápolyt látni és
Szabin (megjogja, elhúzza) : Fiam, itt nem a te
meghalni.
pszychédről van szó !
Szabin : Hát akkor arra. (Egy más irányt
Palandero (meghajtja magát) : A többit a matmutat.)
De innen el akarok menni.
rózaim elintézik. Én mindenesetre szóltam
Pamlagi
(be) : Hát idehallgasson ! A dolog
önnek. A mór megtette a kötelességét, a mór
pontosan úgy történt, ahogy mondta. Jöttek
mehet.
Szabin : Először is nem vagyok Mór, hanem a matrózok, megfogták a nőt, a nő egy kicsit
kiabált, a matrózok levitték a hajóra és a hajó
Jenő.
Palandero: Én vagyok a mór, én megyek. elment.
Szabin : Hála Istennek ! Csak már megAdió ! (El, a középen megáll.) Adió !
szabadultam tőle l
Szabin : Adió !
Pamlagi:
Az emberek azt hitték, hogy ez
Szabinné (büszkén) : Na Jenő ! Ugy-e van még,
egy komoly nőszöktetés.
akinek kellek !
Szabin : Ah ! Mondtam magának. Hanem
Szabin : Van, fiam.
Szabinné : Hát most még itt maradok. De ha idehallgasson, az a nő, akivel maga itt látott,
a jövőben azt mondod, hogy kukk, már el is az tényleg a feleségem.
Pamlagi: Nem értem.
válok tőled.
Szabin : Ez tényleg a feleségem. Ma érkezett
Szabin (pillanatnyi szünet után) : Kukk 1
váratlanul
Pestről.
Szabinné : Csak viccelj !
Pamlagi:
Akivel az előbb beszéltünk?
Pamlag! (be, hűvösen köszön és int a kezével) :
Szabin : Igen.
Még az kellett !
Pamlagi: Az tényleg a felesége?
Szabinné : Jöjjön csak Pamlagi, bemutatom
Szabin : Igen.
az uramat.
Pamlagi : Maga szerencsétlen t Hát azt szökSzabin: Ti ismeritek egymást?
Pamlagi : Hát nem mondtam magának, hogy tették meg a matrózok I
Szabin (kétségbeesve) : Az Igazi feleségemet?
az előbb találkoztunk.
Pamlagi: Igen.
Szabin: Maga vele találkozott?
Szabin : Ez még sokkal jobb l
Pamlagi: Hát persze...
FÜGGÖNY.
Szabin : Jaj Istenem 1
Palandero: A nevem Palandero J. Beppo de
Alverez.
Szabiimé: Nagyon örvendek. (Kezei akar
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írta : Lőrincz Miklós
A darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor »zlnpadl kiadóvállalatától {Budapest, I V . ,
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Recege
Zádor
Feri

Színr«került a Terézkörútí Színpadon a következő szereposztásban :
Salamon Bála
Lajos bácsi
Fenyő Árpád
Ella
Holtai Andor
János

Fülöp Sándor
Lengyel Gizi
Garáti János

van magának szüksége, mint amilyen én vagyok?
Feri (Zádorhoz) : Tetszik parancsolni?
Recege (védelmébe veszi Zádort) : Velem van...
majd-a vizemből...
Zádor : Csináltasson nekem kérem 3 tojásból
rántottát. Maga Recegém mit parancsol?
Recege: Én nem kérek semmit... én már
Feri (pincér, bejön) : Alázatos szolgája. Teccik utána vagyok.
parancsolni?
Zádor : Az én vendégem természetesen.
Recege : Egy pohár vizet kérek.
Recege (más hangon) : Taián valamit mégis
Pincér ; Azt nem lehet, Recege úr... Vizet csak eszem.
akkor hozhatok, ha előbb teccik valamit renZádor: Az én kedvemért... valami csekélydelni... Mit szabad hoznom?
séget.
Recege s Hozzon egy Pesti Naplót... és hozzá
Recege : Valami csekélységet. (Ferihez.) Egy
egy pohár vizet.
serpenyős rostélyost kérek.
Feri : Én szívesen hoznám, Recege úr... mert
Feri : Kicsit vagy nagyot tetszik parancsolni?
Recege úr nekem szimpatikus, de a főnök úr
Recege (méltatlankodva) : Nem hallotta, hogy
szigorúan megparancsolta, hogy mindenkinek, vendég vagyok?... Hogy milyen figyelmetlen
aki bejön a kávéházba, fogyasztani kell.
kiszolgálás van itt mostanában I...
Recege s A törzsvendégnek is?
Zádor : Nagy adagot adjon a Recege úrnak,
Feri : Természetesen.
Feri: Igen... nagy adagot. (El.)
Recege (méltatlankodva) : Ez az ember rajtam
Zádor (nevet) : Az előbb azt mondta, Receakar meggazdagodni.
gém, hogy maga már utána van.
Feri î De hiszen Recege úr oly ritkán fogyaszt.
Recege : De nem a rostélyosnak I
Ritkán?
itt a
~ " ' ' Hát ki fogyasztott
foi
Zádor: Nézze, Recegém, ami miatt beszélni
mult csütörtökön egy kávét?
akarok magával, az egy büntetőügy.
Feri t Recege úr.
Recege : Büntetőügy?
Recege s Na látja.
Zádor: Én ugyanis terhelt vagyok.
Feri Î És ki az, aki ezt a kávét még nem fiRecege:
Azt én már a rostélyosnál láttam...
zette ki?
avval a nagy adaggal. De hogy hencegjen is
Recege Î Az is én vagyok... De most nem erről vele
valaki, azt még nem láttam.
van szó... Látja, ez maga... Itt folyik egy koZádor: Félreért engem... terhelt az annyi,
moly elméleti vita, erre maga anyagi ügyekkel mint
vádlott.
jön elő. Tudja, hogy jó pénz vagyok !...
Recege : Ja úgy !... Ez egy becenév... ami
Feri: Tudom... bár tartozna nekem Recege
Erzsinek Böske, az a vádlottnak terhelt.
úr 100 pengővel...
Zádor : Hogy megértse a dolgot, ott kell kezRecege : Nézze, eggyel már tartozom... még
denem, hogy nekem van egy hatvanötéves nagyad kilencvenkilencet és kívánsága már teljese- bácsim,
akinek Homokfalván 5000 holdas
dett is... Na, hozza azt a vizet...
birtoka van, s akinek én vagyok az egyetlen
Feri : Az állásommal játszom, Recege úr...
örököse...
Recege : Azzal az állással, ami itt van magá- törvényes
Recege (közbevág) : És ezt akarta maga
nak, maga nyugodtan játszhat.
agyonütni...
Feri: Bár volna valami más... akármi, csak
Zádor : Dehogy akartam !
egy kis pénzt tudnék keresni vele valahogy...
Recege : Azt hittem, innen van a beceneve.
de szívesen elmennék én innen, Recege úr...
Zádor: Várjon... ez a nagybácsim egy fél
Zádor (bejön) : Van szerencsém, kedves
évvel ezelőtt egy húsz éves leányt... mit, lányt,
Recegém.
egy húszéves bestiát 1
Recege : Jónapot, Zádorkám 1
Recege : Nem rossz dolog...
Zádor: Ezt a szerencsét... tudja, hogy majdZádor: Micsoda?
nem magát kerestem.
Recege : Egy olyan húsz éves bestia.
Recege: Hogy érti ezt? Hogy lehet valakit
Zádor : Ennek a nőnek van egy barátja, egy
majdnem keresni?
ügyvéd, akivel együtt mindenáron ki akarja
Zádor : Ugy, hogy nekem szükséges volna egy
ügyes, megbízható emberre és éppen gondoltam, forgatni a nagybácsimat a vagyonából... én a
múltkor lementem és ezt az ügyvédet inzulmilyen jó volna, ha megtalálnám magát.
Recege : Egy ilyen nagyon ügyes emberre táltam.
1. kép

(Szín : Pesti kávéházrészlet, asztalok, székek.)
Recege (a függöny szétnyílásakor bejön, az egyik
asztalhoz leül, zsebéből kis papírba csomagolt
csomagot vesz ki. A csomagból hideg felvágott,
kenyér, zöldpaprika kerül elő. Recege falatozni
kezd.)

Elköltözött Goldstein S. szűcs
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Recege : Még jó, hogy pofon nem ütötte, csak
inzultálta...
Zádor : Ezért kerülök én most a bíróság
elé... .
Recege : És miért keresett majdnem engem?
Mit tudnék én segíteni?

heti

kalauz

»Divatkntyák«, luxasebek,
patkányfogók, haszonebek
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1-845-95,
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ARANYF.QYPT

Zádor : Nézze, Recege... maga egv ügyes,
okos ember... ha maga leutazna és valahogy
laho be
tudná magát lopni a nagybácsim bizalmába
és le tudna őt arról beszélni, hogy a birtokot
eladja... én nagyon szépen honorálnám magát.
Recege : Én megpróbálhatom... az a kérdés,
hogy mi az a nagyon szép?
Zádor: Adok magának ötszáz pengőt.
Recege (húzódozik) : Nem egy nekem való
üzlet... ahhoz a bizalomba-lopáshoz idő kell...
az idő pénz... ez az ötszáz viszont nem pénz...
Zádor : Adok ezret t
Recege : Holnap utazom !
FÜGGÖNY.
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(Történik

Lajos bácsi vidéki kastélyában.
nappal az első kép után.)
(Szín : nappali szoba, idő délután.)

Három

Lajos bácsi (öreg, köhécselő ember, karosszékben
ül, lába pléddel

betakarva.)

Ella (a felesége, húsz éves ragyogóan szép nő,
mellette ül, egy kö
könyvből jelolvas) : A gróf karonfogva sétál Klárával a barna őszi avaron. Nemcsak a kezük ért össze, de a szivük és a lelkük is.
A gróf váratlanul megállott, mélyen belenézett
a lány tiszta kék szemébe és így szól : Éva,
én szeretem magát 1
Péter (fiatal férfi, a második mondatnál már
bejött a szobába és figyelte Ellái. A továbbiak
alatt lassú léptekkel egészen Ella közelébe játszotta
magát).

Lajos bácsi (már az első mondatnál bóbiskolt,
az utolsó szavaknál a mellére hull a feje és alszik).

Ella (beteszi a könyvet).
Péter (Ella fölé hajol és lassan, óvatosan megcsókolja).

Ella (hangtalanul feláll, 1-2 lépéssel odébb húzza
Pétert és eljoftottan) : Péter, hogy szábad ilyen
vakmerőnek lenni?
Péter (halkan) : Alszik...
Ella : Felébredhet.
Péter: Szeretem magát, Ella... forrón, esztelenül. (Átöleli.)
Ella: De ne itt, drága... ne mellette... ha
felébred... ha rájön... vege mindennek... Péter,
legyen esze... eresszen 1...
Lajos bácsi (nyújtózkodik egyet) : És mit
válaszolt erre Éva a grófnak?
Eila (ijedten odaugrik Lajos bácsihoz) : Olvassam tovább neked? Azt hittem, hogy elaludtál?... Nem akartalak zavarni.
Lajos bácsi : Milyen kedves vagy te... milyen
ó vagy hozzám.., (megsimogatja.) Az én drága,
lűséges kis feleségem. (Hátraszól.) ...Ügyvéd
úr, maga miért nem ül le?
Péter (megzavarodva, mert nem is gondolta, hogy

1

Lajos bácsi tud arról, hogy ő bent van a szobában) :

ó , . . . nagyon köszönöm... éppen most érkeztem
Pestről.
Lajos bácsi : Hallottam.
Ella (ijedten) : Te hallottad?
Függöny I Ä T Ä
Lajos bácsi : Félálomban... elmosódottan halcsipkefüggöny 150/250... 8.40
lottam a hangját, de hogy mit mondott, azt nem
csipkeszövet 300 cm... m 3.90
tudom... Biztosan Pestről mesélt... hát mi újság
grenadin ágyterítő ...... 14.80
Pesten?
EÖwy Oaztkdr*
Péter: Kérem, méltóságos uram, minden a
Szent István-körút 13.
kozmetikában V.,Vígszínházzal
legnagyobb
rendben van, a bank hajlandó
szemben és
Petőfi S-u.lO Párlsi-u. 3 VU. i»tván-út 35, Hsráajri-a. «14. belemenni abba, hogy . . .

G RE

Lajos báesl : Ne üzletről beszéljen nekem,
Ügyvéd úr... arról ráérünk később tárgyalni...
engem Pest érdekel... A vár„ps... az emberek...
a mai fiatalok... (Erősen köhög.)

Ella : Drágám, be kell venned egy port... csináltassak egy teát hozzá?
Lajos bácsi: Látja, Ügyvéd úr, már beszélnem
sem szabad a fiatalságról, mert mindjárt
köhögök. (Ellához.) Jó volna egy tea. De a
port nem szeretném bevenni... nagyon keserű.
Ella : Olyan vagy, mint egy gyerek. A port be
kell venni.
Lajos bácsi: Mondd, fiacskám, RagyQgó Kovács István nem volt még itt?
Ella : Nem volt itt.
Lajos bácsi: Hátha ő tudna valami jobbat
adni köhögés ellen, mint ez a por.
Ella : Csak nem gondolod, hogy egy olyan
tanulatlan, ostoba paraszt ember jobb gyógyszert tud neked adni, mint az orvos.
Péter: Én a méltóságos úr helyében azt az
embert be sem bocsájtanám a kastélyba.
Lajos bácsi: Én bizony bebocsájtom... be
én... az egy nagyon rendes, jóravaló ember...
és nagyon jót tett nekem az a gyógyszer, amit
a hátamra adott tegnap... (Ellához.) Na gyere,
drágám. Szeretném azt a teát odabenn meginni.
Jöjjön ügyvéd úr. Szóval mit mondott a bank?
(Mindhárman el.)
Záhor (felöltőben, porosan bejön).
János (a kastély egyenruhás inasa, régi bútordarab a háznál, mögötte jön be, kezében Zádor
bőröndje).

Zádor : Legyen szíves, János, jelentse a méltóságos úrnak, hogy itt vagyok.
János : Igenis, nagyságos úr. (Egy pár pillanatig áll, gondolkozik.)

Zádor: Na mi baj van, János?
János: Nagyságos úr, kérem, szabad lenne
nekem... aki öreg cselédje vagyok ennek a
kastélynak, mondani valamit a nagyságos
úrnak?
Zádor: Szabad.
János : Nagyságos úr, hogy az a fergeteges
tüzes istennyila csapjon bele sisteregve ebbe a
cudar kétszínű világba. (Pillanatnyi szünet.)
Köszönöm, nagyságos úr, csak azt akartam
mondani. (Indul.)
Zádor: János I
János : Tessék, nagyságos úr.
Zádor: Mire mondja ezt maga?
János (figyelve körülnéz, hogy nem hallják-e) :

Arra, ami itt megy végbél... Amit a fiatal
méltóságos asszony a mi drága jó méltóságos
urunkkal csinál... Ez már cudarság, kérem...
ez már (legyint) jobb, ha nem mondom ki...
nagyságos uram... csak a nagyságos úr csinálhat itt rendet valahogy.
Zádor : Majd megpróbálom, János. Azért jöttem ide.
János : Az Isten is megáldaná érte a nagyságos urat.
Zádor: Mondja csak, János, nem hallott itt
maga valamit egy Recege nevű pesti úrról?
János : Nem.
Zádor : Nem volt az itt?
János: Mikor?
Zádor: Tegnapelőtt kellett ideérkeznie.

János : Nem érkezett ide, nagyságos úr.
Zádor : Lehetetlen !
János : Egész határozottan nem... én tudnék
róla, nagyságos úr.
Zádor : Érthetetlen ! Akkor azzal az emberrel valami baj történt. Máskép nem tudom
elképzelni. Ha megtud róla valamit, azonnal
jelentse nekem.
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János : Igenis 1 Jelentsem most a méltóságos
úrnak, hogy itt tetszik lenni?
Zádor: Legyen szíves.
János (kimegy,

maid

visszajön) : Ebben a

minutumban jön a méltóságos úr. (A továbbiak
folyamán el.)
Lajos bácsi (egy pillaratnyi szünet után bejön) :

Isten hozott, Sándor Öcsém 1
Zádor : Kezét csókolom, Lajos bácsi !
Lajos bácsi: Örülök, hogy látlak, fiam...
attól féltem, hogy a múltkoriak miatt távol
fogod tartani magad a házamtól. Okos ember
vagy, fiam, hogy nem tartasz haragot.
Zádor I Maga miatt történt ez az incidens,
Lajos bácsi... A maga érdekében... én meg
akarom akadályozni, hogy elprédálják a vagyonát.
Lajos bácsit Ezt bízd csak rám, fiam... ne
' félts te engem.
Zádor: Lajos bácsi, ne adja el a birtokot...
az az ügyvéd ravasz ember...
Lajos bácsit Ne bántsd te azt az ügyvédet,
fiam. Rendes ember az, a feleségem régen
ismeri, ő ajánlotta.
Zádor: De Lajos bácsi...
Lajos bácsi: Fiam, ki kell vele békülnöd.
Éppen az imént érkezett Pestről. Ha összetalálkoztok, odamész hozzá és kezet nyújtasz
neki.
Zádor: Lehetetlen.
Lajos bácsi: Az én kedvemért, fiam. Odamégy hozzá és kezet nyújtasz neki. Ugye
megteszed, fiam.
Zádor (halkan) : A maga kedvéért, Lajos
bácsi. (Péter és Ella bejönnek.)

Ella : Szervusz Sándor.
Zádor : Csókolom a kezedet !
Péter : Jónapot 1
Zádor : Jónapot, ügyvéd úr. (Hozzámegy,

kezet fog vele.)

Ella ((lesen) : Milyen gyakori kedves vendégünk vagy mostanában... minek köszönhetjük
a szerencsét?
Zádor : Ella, kérlek, én megmondom őszintén,
nem szeretném, ha Lajos bácsi eladná a birtokot.
Ella : Már pedig el fogja adni, mert én Pestre
akarok költözni.
Zádor: Attól a birtokot még meg lehet tartani.
EUat Nem lehet megtartani... a birtokot
eladjuk.
Zádor : Én minden erőmmel lebeszélem arról
Lajos bácsit.
Ella: Én pedig minden erőmmel rábeszélem
erre a férjemet.
János (bejön és jelenti) : Méltóságos uram,
Ragyogó Kovács István van itt.
Lajos bácsi (megörül) : Na, hála Istennek...
- kéretem.,.
János : Igenis, küldöm. (Elmegy.)
Ella: Inkább azt akadályozd meg, hogy egy
ilyen jött-ment paraszt kuruzsló beférkőzzék
a Lajos bizalmába.
Zádor : Hát ki az a Ragyogó Kovács István?
Péter : Egy csavaros eszű szélhámos paraszt.
Lajos bácsi : Ügyvéd úr. ne bántsa azt az
embert ! Az két nap alatt többet segített rajtam,
mint a körorvos úr két év alatt.
Ella : Én a magam részéről azt az embert
látni sem akarom. (Elmegy.)
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Lajos bácsi : És hozzá egy fillért sem hajlandó
elfogadni tőlem. Parasztemberben olyan jószívű,
Józaneszű embert még nem ls láttam, mint
ez a Ragyogó Kovács István.
Recege (parasztruhában, nagy villogó bő gatyában, csizmában, fején széles karimájú hortobágyi
csikós kalappal, kezében fokossal, bejön, derűsen

köszönti a társaságot) : Pálinkás alászolgája !
Lajos bácsi : Hozta Isten, kedves Kovács
barátom 1
Recege (kijavítja) : Ragyogó Kovács, instálom... ezt a becsületes nevet hagyta rám
apám, az öreg Ragyogó.
Zádor (ijedten csapja össze a kezét és súgva

Recegéhez) : Mit csinált maga?
Recege (súgva) : Ne féljen, Jó úton vagyok.
Lajos báesi : István barátom, ez az úr itj az
unokaöcsém.
Recege : Adjon Isten, ami nincsen !... kedves
unokaöccs 1 (Nagyot csap Zádor markába.)

Lajos bácsi : Az ügyvéd urat már ismeri.
Reeege : Az ügyvéd úrnak már volt szerencséje hozzám... hát, hogy ityeg a fityeg, méltóságos uram?
Lajos bácsi : Sokat köhögtem az éjszaka.
Reeege: Ejnye, fékomadta... aztán hány
óra tájban esett az a köhögés?
Lajos bácsi : Három után.
Reeege : Három után. (Zsebéből kivesz egy kis
tégelyt, megnézi.) Ez három óra előtti köhögéshez

való. (Visszateszi és másikai vesz ki.) Három óra

utánihoz ez lesz jó... ebből tessék majd étkezés
után kenyérre kenve egy fél kanálnyit bevenni.
Becsukott szemmel.
Lajos báesl : Köszönöm, István. Aztán a kezem
feje fáj nagyon.
Reeege: Na mindjárt meggyógyítjuk... be-

nyúlunk a patikába... (Benyúl a zsebébe, kivesz

egy tégelyt.) A jobb vagy a bal kéz fáj?
Lajos bácsi : A bal kéz.

Recege (visszateszi a téaelyt és egy másikat vesz
elő) : Balkéznek ez kell... (Bekeni vele János
bácsi kezét, közben, mint egy varázsigét, mondja.)

Árvalányhaj... tillárom... gyógyulását kívánom... így ni, estig elmúlik a fájás.
Zádor : Mondja csak, István gazda, hogy
Ismerkedett meg maga a bácsikámmal?
Recege : Lovaglás közben.
Zádor: Hát maga lovagol?
Recege : Lovas nemzet vagyunk, vagy ml a
szösz?... én bizony fel-felpattanok néha a paripám szügyére és járom az ugart.
Péter: Dehiszen a ló szügyére nem ls lehet
ülnil A lóriak a hátára ülnek...
Recege : Én az én lovamon oda ülök, ahová
nekem tetszik 1... Ha akarom, fel ülök a fejére.
Péter (meg akarja fogni) : Mondja csak István
gazda, hová való maga tulajdonképpen?
Recege : Tiszakemencsi volnék, Instálom.
Péter: Hol van az a Tiszakemenes?
Reeege : A Duna mentén.
Péter: Tiszakemenes a Duna mentén?
Recege : Ilyen a mi falunk... Daflce egy falu az.
Zádor: Szóval lovaglás közben találkozott
össze a bácsikámmal?
Recege : Éppen reggeli poroszkálásomat végeztem, mikor összetalálkoztunk... mert tetszik
tudni, instálom, én minden reggel poroszkálok
egy jót és a lovammal együtt eltöprengek
azon, hogy mit jelentenek az álmaim.

Péter: Mi az? Maga álomfejtő is?
Reeege: Ami jön, nagyságos úr... szegény
ember nem igen válogathat 1 Nagyságos úr
például mit álmodott az éjszaka?
Péter: Semmit.
Reeege: Váljék egészségére. Nekem bizony
nagy álmom esett az éjszaka.
Lajos bácsi : Mit álmodott, István?
Reeege : Azt álmodtam én, instálom, hogy a
föld ára feljebb megy.
Péter : Ugyan I... Ostobaság 1
Reeege: Nem ostobaság az, instálom... amit
én álmodok, az beteljesedik... írtam is ízibe
Veronika húgomnak, aki mostanában el szeretné adni a földjét, hogy el ne adja... mert.
aki a földjét most eladja, az nagy marha...
(Lajos bácsihoz.) Méltóságos úr, hogy gondolkodik erről a dologról?
Lajos bácsi: Tudja, István, lehet, hogy igaza
van.
Reeege: Meghiszem azt... de a méltóságos
urat nem igen érdekli ez a dolog... mert hiszen
biztosan eszeágában sincs kiadni a kezéből ezt
az istenáldotta földet... (Péter jelé néz.) Mórt
kerüljön ez a drága föld valami jött-ment
kezébe?
Péter : Jött-ment?
Reeege: Hát jönni már jött... és menni ls
fog.
Lajos bácsi : Maguk felé milyen volt a ter-,
m és az idén?
Reeege : Hát bizony elég rossz volt... Nebichl..
Péter (rácsap) ; Nebich? !
Reeege : Tájszólás mifelénk... az ember kimegy a Dunához... nézi a vizet és tájszól...
Lajos bácsi : István gazda, én meghívnám
magát uzsonnára.
Reeege : Rábeszélem a méltóságos urat.
Lajos bácsi : Mindjárt készíttetek valamit a
felesegemmel. Bekísér engemet, ügyvéd úr?
Péter: Ha parancsolja. (Indulnak.)
Lajos bácsi (Zádorhoz) : Te pedig, fiam, beszélgess egy kicsit az én kedves István barátommal... mit szeretne uzsonnázni, István?
Reeege : Hát teszem azt, instálom, egy kis
sonkát, egy kis csülköt, egy pár tojást, valami
tésztát, gyümölcsöt, és egy kis innivalót hozzá...
beérem én kevéssel... nem szeretem, ha nagyon
felcsapják miattam a konyhát...
Lajos bácsi : Majd mindjárt intézkedem.
(Péterrel együtt elmegy.)

Zádor: Reeege, hát hogy jutott magának
eszébe ez a paíaszt dolog?
Reeege : Most ne azt kérdezze, az Isten áldja
meg... egy tanácsot adjon nekem, hogy mit
csináljak?
Zádor: Mivel?
Reeege : Tegnap és tegnapelőtt több mint két
órát ültem azon a gebén... azóta se lovon... se
széken nem tudok ülni...
Zádor: Fáj?...
Reeege: Uram, hogy egy olyan gebe mire
képesl... Nem ülnék fel többé rá, nincs az a
pénz 1

Zádor : Hát mért nem keni be azzal, amivel a
bátyám kezét? Mi volt az?
Reeege : Vazelin.
Zádor: És amit köhögés ellen adott neki?
Reeege: Az is vazelin... Uram, nem kaptam
mást 1
Zádor: Hát az használni fog magának is.
Reeege: Gondolja?... Uram, hogy én hogy
tudom csodálni a zsokékat... hogy azokkal mi
lehet, szegényekkel? 1 ...És még valami ! És
evvel a gatyával mennyi bajom van nekem I
Zádor : Mi baja van vele?
Reeege: Nem találom magam benne... Mit
mondjak... Félórákra elkallódok benne... én
nem is tudtam, hogy ilyen nehéz dolog parasztnak lenni 1
Zádor : A fontos az, hogy amit eddig csinált,
azt remekül csinálta... Hogy áll anyagilag?
Van még pénze?
Reeege: Éppen szólni akartam, hogy legalább 100 pengő kellene még nekem... Nincs
fogalma, hogy ez a gebe mit zabál 1
Zádor : Nincs nálam annyi pénz... de a bőröndömben van... jöjjön, majd adok magának.
(Indulnak.)

Reeege : Mondja, és a beszédemmel nincs
valami baj? Elég parasztos?
Zádor: Hogyne.
Reeege : És van benne elég zamat?
Zádor: Van.
Reeege : Mert arra a kis zamatomra nagy
súlyt helyezek. (El.)
(Ella és Péter bejönnek.)

Péter: Velem fogadhatja, hogy ez a paraszt
nem egy paraszt.
Ella: Hát micsoda.
Péter: Azt nem tudom. De hogy ennek
valami célja van a férjével, az bizonyos... Én
azonban most kifüstölöm ebből a házból. Az az
ember tíz percen belül repül innen úgy, hogy a
lába se éri a földet. És hozzá a maga férje lesz
az, aki kidobja.
Ella : Hogy gondolja ezt elintézni?
Péter : Nézze, Ella, én hoztam magammal
Pestről a mi barátunk számára egy kis meglepetést, amitől kétfelé fog állni a füle.
Ella : Mi az a meglepetés?
(Reeege és Zádor bejönnek.)"

Reeege : Csókolom a kedves kacsóját I
Ella : Jónapot !
Reeege : Hogy instál lenni a méltóságos
asszony?
Ella (hűvösen) : Köszönöm... az uzsonnája
rögtön kész.
Lajos bácsi (bejön) : Na, barátom, egy remek
kis uzsonnát készítettek magának... Fiacskám,
van abból a szemelt rizlingből... abból adassál
az én István gazdámnak.
Ella : Egy félliter elég les«?
Lajos bácsi : Készíts egv litert, fiacskám
Reeege : Legfeljebb utána hoznak még. (Ella
elmegy.)
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Lajos bácsi : István, maga megint valami csodaszert adott nekem... mintha elfújták
volna a fájdalmat a kezemről...
Reeege t Na, úgy-e? (Zádorhoz.) Mit szól ehhez
a vazelinhez? ...fújni is tud... (Lajos bácsihoz.)
Amit Ragyogó Kovács Lajos csinált, az jó.
Péter (rácsap) : Micsoda? 1 Hát maga nem
István?
Reeege (ijedten) : Miért? Mit mondtam?
Zádor (dühösen) : Lajost mondott !
Reeege (diadalmasan) : Az az apám... ezt a
gyógyszert ugyanis ő csináltat
Péter (a fejét csóválja).

Reeege (Zádorhoz) : Én kivágom magam, ne
féltsen engem I
Lajos bácsi î Akárki csinálta, ez egy csodaszer 1... miből készült ez vájjon?
Reeege : Családi titok... Lajos atyám még
n&kem sem árulta el...
Péter : Mondja csak, Ragyogó Kovács, biztos,
hogy maga tiszakemenesi?
Reeege (átvéve Péter hangját) : Mondja csak
ügyvéd úr, biztos az, hogy maga korrekt úri
ember?
Péter: Biztos.
Reeege : Hát olyan tiszakemenesi én is vagyok.
Péter: Engem azért érdekel a dolog, mert
megszeretném kérdezni magától, hogy ismeri-e
maga Tiszakemenesen Csutora Balog Ádámot?
Reeege (pillanatnyi

gondolkodás után) : Hát

hogyne ismerném... nagyon kedves barátságos
ember a Csutora... Jó komám nekem.
Péter: Csak azért kérdezem, mert ez a Csutora Balog Ádám Tiszakemenesről éppen itt van.
Reeege (ijedten Zádor felé) : Ajj ajjaj aj !

Péter: Na, mi a baj?
Reeege : Haragba vagyok vele.
Péter : Az előbb azt mondta, hogy jó komája.
Reeege: Meggondoltam a dolgot... és a jó
komájával is haragba lehet egyszer az ember.
Péter : Miért vannak maguk haragba?
Reeege : Mert Csutora 20 liter sarjút akart
tőlem venni.
Péter : Hiszen a sarjút nem mérik literrel? I
Reeege : Hát ezen vesztünk össze.
Péter : Majd én kibékítem magát vele.
Reeege : Engem a Csutorával soha. JÉn nem
akarok vele találkozni...
Péter (rábeszélően) : A földijével? Ilyen
messze idegenben?
Reeege : Ha Amerikában volnánk, még akkor
sem.
Lajos bácsi : De miért kell ezt így erőszakolnia,
ügyvéd úr?
Péter: Mert ez az ember ném az, akinek
mondja magát... Véletlenül Itt van az az
ember Tiszakemenesről, ez majd a szemébe
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fogja mondani. (Kiszól.) Csutora Balog, jöjjön be.
Reeege (Zádorhoz) : Végünk van !
For! (a pincér az első képből, parasztnak öltözve,
bejön, meglepve látja, hogy Reeege leleplezésére

bérelték fel): Reeege 1
Reeege : Jaj, Istenem !
Péter : Megvan ! Szóval Reeege !
Reeege : Nem azt mondta... azt mondta, hogy
»recece« 1
Péter (Lajos bácsihoz fordul) : Látja, méltóságos uram?
Reeege (Ferihez) : El ne áruljon !
Feri : Százért vállaltam !
Reeege (halkan) : Tőlem 200-at kap 1 (Hangosan Ferihez.) Rececét mondott, Feri, vagy nem?
Feri: Rececét mondottam.
Péter: Megint megfogtam... honnan tudja
hogy Feri? Honnan ismeri?
Reeege : Tiszakemenesről.
Péter: Csakhogy ez az ember nem is tiszakemenesi, hanem pesti ! Honnan ismer maga
egy pesti pincért?
Reeege : Szállítok a kávéháznak.
Péter: Mit?
Reeege : Kapucínert.
Lajos bácsi: Mi van ezzel a dologgal, ügyvéd úr?
Péter: Én leakartam leplezni ezt az embert...
elhoztam Pestről ezt a pincért, felöltöztettem
parasztruhába...
Lajos bácsi (erélyesen) : Ne folytassa, kérem.
Az az ember, aki álruhás embereket mer az én
tisztességes házamba becsempészni, azért, hogy
valami titokzatos okból ártalmára legyen olyan
embernek, aki kedves nekem... az nem élvezheti tovább egy percig sem az én vendégszeretetemet.
,
Reeege: Nagyon helyes...
Péter: De méltóságos uram...
Lajos bácsi : Nem akarom önt meghallgatni 1
Reeege : Én sem 1
Lajos bácsi : Egyrészt ön nem vendégem
többé, másrészt a földemből egy talpalatnyit
sem vagyok hajlandó eladni, mert a föld ára
feljebb megy.
Reeege (Péterhez) : Mars ki !
Péter (dühösen megy kifelé, odaszól Recegének) 1

Ezért még számolunk 1 Paraszt 1
Reeege : Mit mondott nekem? Hogy paraszt?
(Neki akar menni.)

Zádor (lefogja) : Reeege ! Hát maga most
tényleg paraszt I
Reeege : De nem hagyom mondani magamnak !
FÜGGÖNY.
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GOMBA
írta : Nóti Károly

A darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV.,
Béosi-utoa 1-) szerezhető meg. Az ©ngedélynélikÜU előadást sziigorüan "bünteti äz 1921. évi I/IV. t.-c.
Copyright 1987 by dr. Alexander Martom, Budapest,

(Finoman berendezett ebédlő egy párizsi családnál.
Szépen megterített asztal. Az asztalnál hárman
ülnek : M. Gordonne, Mme. Gordonne és a vendég, M. Bertrand, egy csinos fiatalember.)

Gordonnei Hát hallgassatok ide... Két zsidó
találkozik a vonaton...
Mme. Gordonne : Már elmondtad ezt a viccet.
Gordonne s Dehogy mondtam.
Mme. Gordonne s Azt a viccet, hogy két zsidó
találkozik a vonaton, már ötvenszer elmondtad. — Tegnap is elmondtad.
Gordonne: De fiam, ez egy más vicc... Tegnap egészen más viccet mondtam.
Mme. Gordonne : Az is így kezdődött.
Gordonne : Hát én arról nem tehetek, hogy
minden vicc így kezdődik... hallgassatok ide.
Bertrand : Szabad még vennem egy Keveset?
Mme. Gordonne : Tessék. (Odanyújtja a

tálat.)
Bertrand (vesz a tánuérjára, miközben M. Gordonhoz fordulva mondja) : Hat éve járok fel

hozzátok ebédelni, de még ilyen jót nem ettem,
mint ez a gombás-hal.
Gordonne: Tévedsz, fiam. Hét éve jársz
hozzánk.
Bertrand: Az mindegy.
Gordonne : Az nem mindegy. Az egy év differencia. Hát hallgassatok ide... Két zsidó
találkozik a vonaton...
Mme. Gordonne : Hagyj békén bennünket
ezzel a viccel.
Bertrand : Igazán, Ilyen jót még nem ettem
ebben a házban.
Mme. Gordonne : Egyszóval, eddig nem ízlett
nálunk a koszt.
Bertarnd : De nagyságos asszonyom, sőt
ellenkezőleg, én igazán inkább dicsértem.
Mme. Gordonne : Nem, kérem, állandóan
kritizál. (A férjéhez fordulva.) Igazán egyszer
megmondhatnád a barátodnak...
Gordonne : De fiam, most igazán semmi
okod... Na ne veszekedjetek állandóan... Hallgassatok ide... remek vicc, két zsidó...
Mme. Gordonne (mérgesen) : Elég 1 Nem
érdekel a vicc ! És vedd tudomásul, hogy akármilyen jó barátod, ezt nem vagyok hajlandó
eltűrni.
Bertrand (akar valamit mondani).
Gordonne (int neki, hogy hallgasson és ne mérgesítse el a helyzetet).
(Kis csend után.)

Gordonne: Ez a gombás-hal tényleg pompás. Miféle gomba ez?
Mme. Gordonne : A szakácsnő nővére hozta,
ő szedte az erdőben.
Bertrand: És biztos, hogy ez az asszony
ismeri a gombafajtákat?
Mme. Gordonne (gúnyosan) : Talán fél? Mi?
Nem elég, hogy állandóan kritizál, még avval
is megrágalmaz, hogy meg akarom mérgezni?
Gordonne : Az nem úgy van, fiam. Bertrandnak igaza van. A gomba nagyon veszedelmes
növény.
Mme. Gordonne : Nem kell félni. Nem vayok én olyan elővigyázatlan, mielőtt a szaácsnő betálalta volna, adott egy nagy tányérral Cézárnak.
Gordonne : Már bocsáss meg, az én kutyám
nem arra való, hogy kísérleti nyúl legyen.
Bertrand : Tényleg, hogy lehet ezt a kedves
kutyát ilyenekre felhasználni.
Mme. Gordonne : Magának semmi köze
hozzá 1 És különben is, nem történt a kutyá-

f

nak semmi baja. Mondja, kedves barátom,
muszáj magának mindenbe beleszólni?
Gordonne (Mme. Gordonnehoz) : Hadd már,
fiam. Hallgassatok ide : Szóval két zsidó találkozik a vonaton, az egyik azt mondja...
Szakácsnő (beront, sírva) : Jaj, jaj.

Mme. Gordonne: Mi az?
Szakácsnő (sírva) : Jaj, jaj — Cézár...
Mind a hárman : Mi van Cézárral?
Szakácsnő: Jaj Istenem I... Cézár meghalt.

(Zokogva kimegy.)
(Kis csend, hárman sápadtan egymásra néznek.)

Mme. Gordonne : Rémes.
Gordonne : Borzasztó.
Bertrand : Meg vagyunk mérgezve.
Gordonne : Orvos kell ! (Felugrik, telefonhoz
rohan, telefonál.) Halló... doktor úr, Gordonne,
jöjjön azonnal, gombamérgezés. Azonnal jöj-

jön. (Leteszi a kagylót, egy székre rogy.) Rémes !

Én már rosszul érzem magam.

Bertrand : Én is... (Szédülve borul az asztalra.)
Mme. Gordonne (ijedíen hozzá ugrik) : Ber-

trand... Bertrand... Drága egyetlen életem...
Mi van veled?... Jaj, bocsáss meg... édesem...
bocsáss meg... nem akartam... nem akartam...
Gordonne : Mi az, ti tegeződtök?
Mme. Gordonne: Igen, mi tegeződünk...
Gordonne : Úgy?
Mme. Gordonne : Igen ! Ugy ! És most hallgass ide... Lehet, hogy mire az orvos megérkezik, már nem vagyunk az élők világában...
én elmondok néked mindent.
Bertrand (megfogja Mme. kezét) : Klotild !
Mme. Gordonne : ...Nem akarok meghalni
egy hazugsággal... hát vedd tudomásul : Bertrand meg én hat éve imádjuk egymást.
Gordonne (a gyomrát fogja) : Úgy? Szóval ti
azt hittétek, hogy én ezt nem tudom?
Mme. Gordonne : Tudtad?
Gordonne : Miért? Azt hittétek, hogy hülye
vagyok? Mindent tudtam ! Csak nem akartam
a dolgot bolygatni...
Mme. Gordonne : És te nem törődtél a dologgal?
Gordonne : Nem.
Mme. Gordonne : Miért?
Gordonne : Most, a halál küszöbén bevallhatom... nem törődöm vele, mert nékem hét
év óta viszonyom van a titkárnőmmel.
Mme. Gordonne: Bettyvel?
Gordonne : Igen, te persze most csodálkozol.
Mme. Gordonne : Nem.
Gordonne : Miért?
Mme. Gordonne : Mert én is tudtam.

(Kis csend.)
Szakácsnő (bejön. Még mindig sír. Egy tál
ételt hoz be.)
Mme. Gordonne (egészen halkan, mini egy hal-

dokló) : És mondja, Mari, sokat szenvedett a
szegény kis kutya?
Szakácsnő: Nem. Szegény, átszaladt az utcán,
jött egy autó, egy pillanat és vége volt.
(Hárman egymásra néznek. Mme. Gordonne lassan mosolyogni kezd. Tálal a Gordonne tányérjába. Mintha mi sem történt volna, kedvesen
Gordonne-hoz) ;

Mme. Gordonne : Szóval, hogy van ez a
vicc?
Gordonne (6 is, mintha

nem történt

volna

semmi) : Két zsidó találkozik a vonaton, az
egyik azt mondja a másiknak...
FÜGGÖNY.
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öbkerekes Leónak, a hirhedt bridzs-őrültnek peches napja volt. Kedvezőtlen elosztások, sikertelen impasszok gyötörték ál' landóani, úgy, hogy jelentős mínuszban
végzett.
Amikor kopott 1 egány 1 akásáb an éppen
azzal foglalkozott, hogy törékeny testét
másnapig1 pihenőre tegye, még1 egyre aaaon
törte ia fejét, hogy milyen szerencsétlenül
feküdtek ezek a partik. Volt ugyan elég
gazdag lapjárás'a, d'e az ellenfél lapjainak
mindig oly kedvezőtlen volt a konstellációja, hogy soha sem tudta teljesíteni bemondását Meg azután az ellenfeleknek hallatlan szerencséjük volt, az ellenjátékokban
mindig eltalálták az egyetlen indító kijátszást, amellyel Leó felvételét el lehetett
baktatni. Még elalvás előtt isi mindig ernöl
ábrándozott: »Hej|, ha egyszer kedvezőtek
volnának a körülmények, én milyen gyönyörűen meg tudnáJm játszani a partikat.«
Egyszerre csak az ablak felől nagy fényességet látott, egy gyönyörű 'barma női
fej körvonalai jelentek meg a fényesség közepén, a hozzátartozó test formáit csak sejteni lehetett.
—- Ejnye, ezt a fejet valahonnan ismerem — mondotta magában Leó. — Megvan/.
Hisz ez pontosan olyan, mint a> treff dánná

fede!
Most megszólalt a tünemény:
— En a bridzs angyala vagyok. Es meghallottam panaszaidat. Eljöttem hozzád és
próbára teszlek.
— Üdvözölve légy, szépséges angyal — f elelte Leó. — Te, aki a bridzsezők lelkébe
látsz, tudod, hogy most legnagyobb tisztelőddel vagy szemben. Ami a próbatételt illeti, állok ©lébe. Az embereik elfogultak és
rosszhiszeműek, de tudom,, hogy a te földöntúli kritikád igazságos és bölcs lesz.
— Köszönöm a bizalmadat ötkerekes Leó
barátom — szólott az angyal. — Megjegyzem neked, hogyha a feladatokat megfejtőd, akkor azt az összeget, amelyet a te
megszokott partidban ezeknek a játszmák-

no

nak a megnyerése jelent, eljuttatom hozzád.
— Amit te teszel, az jól van téve, — felelte Leó — bár neon szeretném, ha azt
hinnéd, hogy én| olyant anyagias vagyok és
a pénz kedvéért bridzsezem. Csak azért szeretek nyerni, mert ha mindig veszítenék, az
túlontúl költséges passzió volna.
— Hát előadom az első feladatot:
Te Délen ülsz, bemutatóan lapjaidat és az
asztalét.
• D42
<?AK 2
0 A6543
* A4

• A 108 6 3
<?D1086

02
«862
— Kor az adú. T© kiválaszthatod, hogy
melyik színnel indítson az ellenfél, előírhatod az ellenlapok elosztását. A kérdésem az,
hogy hány kőrt akarsz játszani.
Leó felkiáltott:
— Ertem a helyzetet és már felelek is kérdésedre. Ez egy nekem való partig most (iz
egyszer hasznom van az én megszokott gonosz elosztásaimból. 6—0-ás adúelosztást
kívánok! Pikk legyen az indítás és én 7 itoőr
teljesítésére vállalkozom. Nyugatnál van a
blank pikk bubi, amit fedek a dámával Kelet a királlyal. Kelet és Nyugat lapjai a
következők:
• B
I
4K975
0 KB 10 987
• KB 10975

Pikk ász-ütés után treffel az asztalra megyek, pikket impasszoloik, káróval az asztalra megyek, pikket impasszolok, lehívom
a, magas pikket, eklofbom az asztali treffet,
majd egy treffet lapok a kör 2-&eI és a
többi ütést keresztbelopom. A 6—0-áa adúelosztás azért alapfeltétel, mert az asztalról egy treffet a 4-ik pikkre kell elhelyezni,
hogy a treffet lopni leshessen.
— Bravó, Ived. Jól feleltél és ezért javadra
iroík 1210 poént. És most itt van1 a másik
probléma:
• AKD
ÇU32
0532
• A732
É

Ny

K
D

• 105432
S? A K B 9 7
07
*K5

É

[•9876
K

O A K D B 1 0 98

• BI0986
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Nagyságos
ötkerekes

; jV

Leó úrnak,
Budapest.
Az ön folyószámlájának
átvizsgálása alkalmával megállapítottuk,
hogy
az ön muliévi kezelési költségeire befizetett ősszegből minden költség levonása után még P 18.10 maradt fel,
amely összeget mellékelten átszármaztatjuk.
Tisztelettél:
Angyalföldi
Elmegyógyintézet,
Budapest.

FELVEVÖJATEK FELADAT

Megint csak kőr az adú, sőt azt is elárulom, hogy 7-et játszol. Előírhatod, mint az
előbb la, az indító kijátszás színét, és az
ellenlapok elosztását...
— Ez már nehezebb feladat, — tűnődött
Leó — de ezt is megoldottam. Pikk-indulást
kívánók, ütök az ásszal, hívom a kőr kettest és ha az ötöst adjiák rá, a hetessel megyek be. Csak akkor teljesíthetek, ha mind
az öt hiányzó adú Keletnél van. A teljesítés alapfeltétele ugyamds az, hogy Nyugatot
kényszerdobásba lehessen hozni. Ennek feltétele pedig, hogy nála öt treff legyen ós
7 káró. <Keletnél van a káró kettes és négyes.) Viszont iha Nyugatnál 7 káró, 6 treff
és a pikk (bubi vam, akkor mind az 5 hiányzó adút Keletnél kell keresni. Az ellenlapoik elosztása .tehát:
• B

hát 3620 pontod van. Ügy hiszem, 5 tizedben
szoktál játszani. Es most bebizonyítottad
előttem azt is, — folytatta az angyal —
hogy megérdemled a kedvező elosztásokat,
mert meg tudod játszani azokat, hát majd
gondoskodom rólad.
Méig mielőtt Leó meg tudta volna köszönni az angyal jóságát, a tünemény megszűnt . . .
Reggel a pénzesleviélihordió verte fel Leót
álmából:

S? D 10 8 6 5
064

|»D4

A játék tehát így folyik le: 1. pikk ász,
2. kőr impassz, 3. pikk király, 4. kőr impassz, 5. pikk dáma, 6. kőr impassz, 7. kőr
ász, 8. kőr király, 9. pikk tízes, 10. pikk
5-ös. Errei azután Nyugat kényszerdobásba
kertül.
— Megint megoldottad a feladatodat és
ezért a játszmáért robber-ipréroiummal
együtt 2410 poént írok javadra, összesen te-

4864
<?K43
0 B9652
»B4
É
Ny

K
D

•~KDB
^ A2
OA
• A K 9 7 6 32
Dél öt treffet játszik.
Nyugat a kőr
dámával indul. Hogyan játsszék
felvevői
Magfej tési
10 nap.

határidő a lap érkezésétől

számított

MEGFEJTESEK-

az 1837. 37-es számból:
Bridzsfeladváiiy : 1. Pikk király (Nyugat treffet
dob, ez a legjobb, más változatok könnyebbek).
8. Káré 8-as, Kelet Ut a királlyal és kört hív.
8. Észak U f a kör ásszal. 4. Pikk dáma. Dél kört
dob, Nyugat treffet. 5. Treff, Kelet kicsit ad, Dél
Ut a dámával, lehívja a kőr tízest, kárólopással
az asztalra megy, kiadja körrel az ütést
Nyugatnak, aki kénytelen a káró villát felszabadítani.
Még ezen kívül sofa érdekes, bonyolult változata
van a feladatnak.
Bridzs]ntalmab as állandó heti jutalmak közt.
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HOL A LEXIKON?
Megfejtésül beküldendők a vízsz. 1, 36, 54 és 1, 6, 13 függ.
11 I W\ 13

1.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
38.
39.

VÍZSZINTES:
Alklnoos király lánya
Dombormű
Rangjelző szócska
Iz
Szirlai város
Délamerikai struco
A Marathonnál győző athéni
sereg egyik vezére
Szellem
Görög betű
Fém-mássalhangiéi
. . . icium
Azután — olaszul
A világosság ősréuai isten«
Zalamegyei község
Heverők
Csapadék
Somogymegyei község
Nógrádyaröoei Fottball Olub
Újság
A családfő — beceneve
Igekötő
Milliomos család Amerikában
Utalvány
Bázis
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40.
41.
42.
43.
44.
51.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
*
1.

Tejtermék
Egzotikus állat
Vissza: mutatószó
Rang-bél egy betű rejtve
Elszász-lotharingiai folyó
Pagoda rész»
A mohamedánok által várt
Messiás
Orosz város
A. E.
Német prepozíció
Papagájfaj
összerombol
Minna von Barnhelm Írója
Francia »öc betű
Jáva fővárosa
Oyama japán hadvezér másik
neve
FÜGGŐLEGES:
Az első nagy hindu felkelés

2. Nyugati-gót király, aki Rómát
is elfoglalta
3. Francia regényíró
4. Szégyell magát
5. Lakodalomban van

6. Hires ó-portugál lovagregény
7. A Rajna mellékfolyója
8. Az abesszin négus régi neve
0. Consilium abeundi
10. Európai pénznem (többesszám)
11. I. P. D.
12. Gyümölcs
13. Elem
16. Lakmé atyja
17. Trója
22. Cu
25. Két oldal
27. Japán Írás
30. Skót sziget
34. Japán város
35. Gentleihan
37. Afrikai folyó
39. Okkultist» fogalom
40. N. F.
41. Figyeli
42. Filmsztár keresztneve
43. Hegy Trója közelében
44. Kalifa. Mohamed veje
47. ösvény
48. Hellas — magánhangzói
49. Körrész
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A z é í M m t u M í !

Egy newyorki
szélhámos
szövetkezet
a következőképpen
fosztogatta a boyvállalatokat.
Valaki betelefonált a boyvállalatnak,
hogy
különlegesen
ügyes boyt kér, mert
értékes vázát kell szállítani. A boy
átvette a csomagot és mire a rendeltetési helyen átadta s ott kibontották, a váza törött volt. Nem egyszer fizette ki a vállalat az értékes
váza ellenértékét
különböző
embereknek, kik mint
kiderült,
valamennyien
egy társasághoz
tartoztak, míg végiU rájöttek arra, hogy
sorozatosan
fordulnak elő ilyen esetek. Ügy, hogy mikor
legközelebb
ismét
»különlegesen
ügyes«
boyt
kért valaki, a boy helyett
detektív
ment ki és megállapította
az előkészített
csomagról,
hogy a váza
már törötten
van
becsomagolva.

(egöxeyeßä

kaaaa

Nem hinné az ember, hogy mily hosszúéletű tud lenni egy hírlapi kacsa. Még
1890-ben indította el Ralph Paine amerikai riporter azt az azóta világhíressé
vált meséjét, hogy egy Amerikában élő
Pierre Grandpaire nevű francia ember
pókfarmot rendezett be. Részletesen leírta, hogy Grandpaire egy bizonyos
»pókfajtából 4000 darabot tart s a két
legfejlettebb példány közül az egyiket
Sarah Bernhardtnak, a másikat Zola
Emilnek nevezte el. Még komoly hangon hozzáfűzte, hogy a pókok által termelt pókhálókat borkereskedők vásárolják, akik ezzel a pókhálóval bevonatják palackjaikat és így azt a látszatot
keltik, mintha a palackok nagyon régiek lennének. Paine furcsa misztifikációját még annakidején leleplezték és
egész Amerika jóízűen nevetett rajta.
Csodálatosképpen azonban ez a kacsa
minden évben felbukkan valahol. Legutóbb az Atlantic című nagy, tekintélyes amerikai folyóirat tálalta fel, még
pedig olyan komoly formában, hogy
semmi kétség: a tekintélyes folyóirat
szerkesztőjét csúnyán beugratták.

Clnagmmmáá
(Thuránszky Károlyné, Kiskunfélegyháza)

(Jelűnek Miklós)

SZÍNHÁZI ÉLET =
E téli színházi
Hamzi sít élez.
Hintázz Elsie!
Elza szinte hí.
Né hízzál tó Is!
Zenószi álhit.
(Kirausz ,Bdit,

Budakeszi)

,

VASZARY PIROSKA = Ravasz, aki
piros.
GÖRE GÁBOR •= öreg, bogár.
DÉNES OSZKÁR = Korán szedés.
PALLÓ! IMRE = Apró illem.
MÁRAI SÁNDOR = Sándor Mária.
SÁROSI GYÖRGY = Győri sós gyár.
(Reisz Rezső,

A KARINTHY
firkant a híres.

HOGY BÁNNAK EL EGYESEK
VAGYONUKKAL?

Románia)

FRIGYES =

így

A gratmofángyáros a forgótőkéjét elkártyázza.
A pék kiadja kezéből a kenyerét.
A repülőgép gyáros vagyona légberepül.
Az aszfaltkészit&nek sárbatapossák a
vagyonát.
KIVEL MI TÖRTÉNIK ?
A tollíkereskedőt — kifosztják.
A kőművest — falho® áUíifcják.
A bridzsjáték o&tól — lopnak.
A kötélverőbe — belekötnek.
A fegyverkereskedőt — tőrbecsalják.
A méhész — lépremegy.
A humoristát — megtréfálják.
A földbirtokosnál — aratnak a tolvajod.
A tüzifakereskedőt — leégetik.
A kocsislt — felültétik.
A szakácsnő — felsül.
Az úszómestert — vízben hagyják.
Kéményseprőt — befeketítik.
m

PESTI SZÍNHAZAK ÉS UTCAIK

(Kellner György, Budapest.)
A címmel kapcsolatos definiciók megfejtései küldendők be.

IQE1I

TÍZSZINTES
1. A Bécii-utoa folytatásaként halad as Apponyi-téríg; régebban Koronaherceg-utoa volt «
novo
14. Tbl Miklós egyik mesterműve
16. Ogy —I latinul
18. A gordlusl csomó megoldójának
névbetüi
19. Helyrag
20. Nyugati gót király, 410-ben elfoglalta Rómát
21. Lengyel város
22. Afrikai népfaj
23. Tág
Í4. Francia községek elöljárója
25. öltözék
27. Régi labdajáték
28. Felöltö
.
20. Pesti kávéház

31.
32.
33.

39.
36.
37
38
-

41.
42.
43.
44.
45.

Vissza: kisközség Baranya vármegye hegyháti járásában
Késnek, borotvának van
S. T.
Erősen kopog
Budapesti színház, az 1. vízszintéi egyik épületében
Vesszen! pusztuljon! — latinul
Nap (égitest) — latinul
Hajó része
R. Y. S.
Zenei darab
Angol iré éa politikus (1838—
1923). Cobden-, Gladstome-életrajz
Vissza: torony — németül
Legyen! — latinul
Eros a rómalaknál
Délamarikai emlősállat
Teve — mássalhangzói

Német kettösbetű
Indulatszó
A mechanika egyik ága
Mutató szócaka ^

Színház
Vicces
Abc részs
Angol ser
O-val: spanyol folyó
ű s _ névelővel
Bizonyít
Azonos betűk
Ilyen kanál is van
R. T. N.
Itt van a 19. függőleges
A Vilmos császár-útból ind
ki
S. ü.
Kelta nép
Jós
Virágtalan növény
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FÜGGŐLEGES:
1. Az amerikai irodalom ogy nagy
alakja (1809—1849)
2. E. P.
3. Pesti színház; nevéből megtudjuk, hol található
4. Eljárt az idő felette
5. Növény
6. Fa
7. Nyakbavaló
8. Véglény
0. Aro — kőltőiesen
10. őz — németül
11. Minket — angolul

MÁSSALHANGZÓK ELŐNYBEN
TZSNSTLNYRNPSGR
ZGTTJRLJHSZBJTRR
FLSLGSDLGSTNLYNGYN
JHSZNKGYSNGYMLGVGYN
A fenti betűk egy híres Petőfi-költemény kezdősorainak a mássalhangzói.
Mi a költemény címei

OSSZA MAB!

12. Budapest egyik legszebb útvonala, itt található a 14. visszintos
13. A Margithid és a Barllni-tér között halad; legszebb épülete az
51. vízszintes
15.
16.
17.
18.
10.

Város
Itt áll a 48. függőleges
Tábor ^ németül
Olaj — angolul
Idén ünnepli százéves fennállását

20.
21.
22.
23.

Háziállat
Exotikus nép
Engem —< latinul
. . . yás

24. A Vilmos császár-út egyik mellékutcája
26. Származik
27. Engedni — angolul
30. Földistennő
32. Érzékszerv
33. Szinház; utoája =
ges
34.
36.
37.
38.
40.
41.
Hl6.
V48.
r 49.
51.
52.
53.
54.
55.
57.
58.
60.
61.
62.
63.
65.

24. függői».

Betűk rendj«
Kezdetloges növényiét
Egyenlő — más nyelven
Férfinév
Jár nekem, Jogosan igényl»m
Nyakkendő — angolul
Vízisportot űz
Budapesti szinház
Ilyen a borult é g
Bárdos Artúr színháza
Hosszú — németül
Kék _ németül
A német Alphabet utolsó betűje
Papírra vetni
Vissza: lutrÍnyeremény
Német könyv
Emlősállat
Gazella része
L. T.
J. A. A.
Török rang
T. V.

Ezt az ábrát 16 egyforma alakú és területű részre
kell osztani,

LATIN SZÁLLÓIGÉK
AFFLAVIT — ALUID — BONA — CORONAT —
CUIUS — DEUS — DISSIPATI — EIUS — EST — ET
- GENTIS HUNGARAE — INCLYTAE —
MORIENDUM - NIHIL — NON — OMNIBUS —
RECRUDESCUNT — REGIO — RELIGIO — SORS —
SUNT - UGOCSA — VULNERA.
1. Az 1555. augsburgi vallásbékében elismeirt alapelv,
mely szerint a fejedelem vallása országa vallása is.
(Akié az ország, azé a vjallás.)
2. A spanyol Armada megsemmisítésének emlékére
vert angol érem (1588) felirata. (Rájuk fujt az Isten
és szétszóródtak.)
3. Így kezdődik II. Rákóczi Ferenc Ráday Pál által
fogalmazott manifesztuma,
melyben felkelésének
okait tárja fel a külföld előtt. (Felfakadnak a jeles
magyar nemzet sebei.)
4. I. Ferdinánd koronázási meghívólevelére (1527
nov. 3.) válaszolta ezt a legkisebb vármegye.
(Ugocsa nem koronáz.)
5. Gróf Zrínyi Miklós, a költő jelmondata. (Jó szerensemmi más.)
6. Martinuzzi György sírfelirata, melyet Castaldo, aki
1551-ben meggyilkoltatta, vésetett. (Mindannyiunknak
meg kell halni.)
A meghatározások
alapján
összeállított
kezdőbetűi,
felülről-lefelé,
a legnagyobb
olasz
(megh. 1921) nevét adják
meg.

mondások
tenorista
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MAGYAR HELYSÉGNÉVTÁR
Beküldendő : vízszintes 1, 49 és függőleges 1, 11«

VÍZSZINTES:
Itt kezdődik a Hortobágy
Vármegye
Versenypályájáról híres község
Hadseregparancsnok volt a háborúban
15. • . . Ohaney
16. Kisközség
Nyíregyházától 19
km-re
17. Kisközség Post megyében
18. Régi
20. Háziállat
21. Notabene
22. . . . 1er, Magyarország pénzügyi
ellenőre
24. Orosz folyó — ford.
25.Csal a
26. Javító intézetéről híres
27. Megállóhely Debrecentől 8 km-re
28. Megállóhely
Körmendtől
8
km-re
29- D-vel falucska Gyöngyös mellett
30- S. B.
31. Modern tánc mássalhangzói
32. Átlátszó — mint az, hogy itt az
ékezet hiányzik
33. Háziállat
35. Tőzsdén jegyzett részvény

1.
12.
13.
14.

36. Idegen helyeslés
37. Idegen kötőszó
38. Kisközség Siófoktól 31 km-re
— fordítva
39. G. A. B.
41. Korsó — németül
42. Kereskedelmi rövidítés
43. Azonos mássalhangzók
44. Dunamenti város
45. . . . falu — hajóállomás Szentendre után
46. A magyar vasúti kocsikat egy
időben így jelezték
47. Közvetlen vízsz. 89. mellett
48. Birtokos
névmás
franciául
(fon.)
49. Község Budapest mellett
FÜGGŐLEGES:
1. Balatoni fürdőhely
2. Cegléd és Szolnok közötti gyorsvonat! megállóhely
3. Hangszer
4. Allati hang
5. Ha úgy tetszik — megállóhely
Kisvárda mellett
6. A pénzt elküldöd

Shakospeare-hős
V. T. Y.
Fogoly
Egy darab 99 krajcáros
Székesfehérvártól 10 km-re vasúti gócpont
Pestmegyei kisközség
Edelény melletti kisközség
Völgyében vasútvonal van
Vörösmarty dala erről a helységről szól
Ó-val falucska Szerencs mellett
Vissza: r e z e g . . . . .
Hidasnémetitől 5 km-re megállóhely
Határállomás (ék. hiba)
Vadregényes város a Bükk alján
Bébé
A másik oldalon tévő
Olasz folyó
Püspökladány utáni gyorsvonat!
megállóhely
Német igekfttő
Bróm része
Vissza: lószín
A pécs-villányi vonalon — külünben Ikerszó egyik fele
Távolodást fejez kl

1

SZÓTAGREJTVÉNY
A S - A S Z - B I - CO - G A S X _ J A - K A — KËZ - LA - LE
__ L O — N E — P E — R E — R I —
R O - S A R - S I - S I - S U M —* U S
_ U S - YO.
1. N a g y t e n g e r i moszat.
2. Szt. F e r e n c szülőhelye.
3. A j e z s u i t a - r e n d m e g a l a p í t ó j a .
4. A Szibill zeneszerzője.
5. A f r i k a i b e n n s z ü l ö t t k a t o n a . #
6. Achilles a p j a .
7. I n d i á n törzs.
8. Görög t e n g e r i s t e n . 50 l á n y a volt.
A meghatározások alapján
kapott
s z a v a k kezdőbetűi, f e l ü l r ő l lefelé, vil á g h í r ű énekes n e v é t a d j á k meg.

Á l l a n d ó heti j u t a l m a k
(Postán küldjük el.)

DREHER MAUL luxuskeverék, díszdoboz:
TÖRÖK MIK/LÓS, Bp., Fő-u. 71. £ 4.

HELLER

sajt,

juhtúró,

vaj

csomag:

VINCZE ANNA, Bp., Mexikói-út 52.

KALIMENT gyógycukorka (családi doboz) :
DR. HIRSCH ERÍÍÖ, Kecskemét, Nagykörösi-u. 39.

1 diszdoboz SZERENCSI M'ACSKANYELV:
LOVAiS ZSUZSI, Bp., Visegrádi-u. 14.

GALAMROS (Ferenciek-tere 4.) divatsál:
KRAUSZ EDIT, Budakeszi, Erzsébet kir.
tórium.

szana-

TURNLIGHT PALARA
komplett
lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66):

zseb-

PINTÉR LÁSZLÓ, Bp., Feh'érvárl-út 7. IV. 3.

1 pár GFR aranyvirág harisnya:
SZAUER ZSUZSA, Bp., Andrássy-út 50. II. 28.

I I C O r E l T t S E K
az 1&87, 37. számiból:
Állatok a dalokban
(122—123) :
KÁKATÖVÉNKÖLTARUCA
ELAN N É P E I
E T A AD
C IDE K M E R E V E D I K
S E N EM R Ó K A S E N EM N Y U L
X I R ON IK N E V A KA
I
N
E CSÁNY ADÓSA
B A S E G BREMEN
F C
É I N K Á K A B £ EA E N A
IL
Z0
GRÁC S
KÉP
AVERS
SZÖRÉNYI
SŐT
F A R A K Á S K A L A P ÖKRE
B K R U D Y ÖH
U
ÉER
L EAT
ŐR K A P T A M
MI
YBL C E N S U S H V
A D V A R Á Z S L A T LEONA
SEDAN
BON
K SVÉD
ZO H A T Ö K R Ö T H A J T A N I
O L T GR E D K A L E
SIT
TORNYOS A S Z T A L Z 0
TG A K N A LÉ
OPERÁL
A I S U SZEGED
NÍLUS
FALAT
EG T I L L L
FL Y YO R E M E K
ELSŐS
Ï B TA S GL
AG ZR I
' U T O T I E N C S I N V EM
RISTOM
IRIZÁLÁS
0
\ T A B Á N AM
ERVIN
. L I BAMA J K A C SAMA J

Kópék a bibliából
(124—125) :
LEONARDODAVINC I J
E CK E H E R
I N A S AN 1 0
O H I O MADONNA
REIH
NOR T I K F A D R U S Z A
C A R I Z O N A T NO B N
A L T Z NA AO
INNEN
V HA 1 0 BANKOK
IRE
A L A B A M A LO R U B E N S
L I M A N O V A ROOM L A B
L E IR
R P OM L D U
ONS R A P A L L O HUNOR
Z ITA ABANOVAK
TO
K TAFILET
ÉL UT
0TÁ F A L A P Í T Á S
ER
R A S S A Y L A S S IR E
OB Z E L L A M S E E M A N N
MUR I L L O
GARIBALDI

Egy nagy doboz világhirfi NIVEA eréme:
THURÁNSZKY KÁJROLYNÉ,

Kiskunfélegyháza.

Egy nagy doboz VALERY ponder:
ZEMANEK MÁRIA, Bares.

dr. Noseda OSMÖ púder:
GERGHELY PERENCNÉ, Nádudvar.

GE»VI la

selyemharlBiiya:

MISELBACH ALIZ, Bp., István-út 40. Cukrászda.

VELLESZ illatszertár (Vilmos császár-út
47.) Marvei-Chipre, Tuft-piúder:
GRUNFELD LÁSZLÓ, Enying.
BOON's kakaókülönlegesség, V» kg:
MÁTH FERENCNÉ, Bp., Dandár-u. 6/7. D. ép.
22. J. I. 22.

6 drb. AUTOMENTH fogkrém:

Kigkeresztrejtvóny (1<2S) :

GOMBOSI JENÖNÉ, Bp., Haller-u. 15. I. 8.

PÉNZTARCA
ORSKA
ORIASKIFLI
IZE
SOPP OBRENOV ICS
T SP P S I X H IVSZ
A Z O V I ZG Z
AK
K NÁPOLY I S Z E L E T
OR GE
IANUS APA
C E N T R A L P A R K KÁN
SS AENEAS
NU S I
I TTC K É B R E S Z T
AZT
K Ü I Y IV
S Z Ó K R A T É S Z AOR
FELKEREKÍT
JRK

2 nagy doboz SULPAMYL kénpúder:

Rejtvények: 1. Érvelés. 2. Értékelés. 3. Előzetes. 4. Következetes. 5. Visszatartás. 6. Visszatér.
7. Nyárvég. 8. Általány.

REJTVÉNYÜZENET
Az állandó heti jutalmakra pályázók beküldési
határideje a Színházi Életnek az illető helyre
érkezésétől számított 10 nap.
A postán beküldött levelekre vagy levelezőlapokra
ráírandó: »FEJTORNA«, _ Megfejtések a Színházi
Élet Bolt (Erzsébet-körút 7.) levélszekrényébe ts
bedobhatók. Már egy helyes megfejtéssel is lehel
pályázni, de több megfejtéssel nagyobb az esély.

FELDMANN MÓRNÉ, Bakonyc&ernye.

Dr. Noseda COLOSSAL szappan:
KOVÁCS JÁNOS, Újpest, Aradl-u. 16.

PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKÄRTYA:
ROSENBERG GYÖRGYNÉ, Bp., Pozsonyi-út 82.

DARVAS BRIDZSKÖNYV:
GURA FERENC, Bp., Szüret-u. 5.

KÖNYVEKET NYERTEK:
PAUL SÁNDOR, Franciaország.
KOVÁCS EDIT, Románia.
LUKÁTS PÁL, Románia.
KULKA IRÉN, Románia.
ISPANOVITS MÁRKNÉ, Jugoszlávia.
GELLÉRT MARIKA, Csehszlovákia.
KŐVÁRY FERENCNÉ, Csehszlovákia.
JÁNOSIK FERENC, Románia.
KISZELY JÁNOS, Románia.
GROSZ MÁRTA, Jugoszlávia.
KÁZMÉRY ISTVÁN, Csehszlovákia.
F E J E S FERENC, Románia.
GALAMBOS JUCI, Jugoszlávia.

127.

KISKERESZTREJTVÉNY
Meg-f ejtésül beküldendők: vízszintes 1., 29., 36. és füjpgrőleges L, 15.
TÍZSZINTES:
1. Az államra nézve nagyon fontos
13. Vájjon van ilyan című lap
Aradon?
15. Leng
17. Magzat
18. Tlssz«: leány név
19. N«>mcl keselyű
20. Kötőszé
21. A költő lova
22. Kő — latinul
23. Idöhatározó
24. Kenyérdarab közepe
25. L-lel: a mitológiából ismerjük
27. Olasz igenlés
28. Berlini autópálya
29. A mozdonyvezető
30. Szigetel
32. R. A. U. H.
33. Irú
34. Napszak
35. Esőtermék mássalhangzói
37. Vegyjel
38. Nagy magyar államférfiú
39. Német prepozíció
40. Nem kételkedem
4L Leánynév
42. A lankadó támasza
43. Borfiú
44. Hires sebész volt
45. Idegen kötőszó
.46. Idegen pénsnom

9. A gyakorlat mestere (ék. hiány)
10. Északamerlkal félsziget az
ó c e á n és a Hudson-öböl közt
11. Súlyos betegség közepe
12. Nagy tér a Lipótvárosban
14. Három azonos magánhangzó
16. A pénz
17. Lejtés
19. A Tisza vize
20. Vékony lapokra hasadé
24. Formáló (ék. hiba*

26. Elem — latin n
28. E nélkül semmi
29. Zárat
31. Története
32. Mult idő ragja
34. Cigarettázik
35. Hossz hirt hozó
36. Biztosító
38. Izenttt
39. R. S. A.
40. Kötőszó

FÜGGŐLEGES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kézműves ág
Originalitás (ékezethiány
Sokan görnyedtek ebben
Férfinév
Vissza : félhang
Lóbaj mássalhangzói
Élelmicikk — németül
Német számnév

SZÍNHÁZI E L E T színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, m e g j e l e n i k minden héten. Kiadótul
nos: Színházi Elet r. t. Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : Budapest, Erzsébet-körút 7. T e l . : »I—419—60.
házi Élet Bolt, Erzsébet-körút 7. T . : '1-419—50.
Postatakarékpénztári
csekkszámla:
41.858.
Felelős szerkesztő és kiadó: I N C Z E
S Á N D O R
Szerkesztő: L U K Á C S
GYU
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külön f e l k é r n e k v a g y visszportót k ü l d e n e k . Nem v á l l a l u n k értük s e m m i f é l e felelősséget.
HIRDETÉSEK millimétersora a színdarabban 80 f., más elhelyezésben 1 P , páratlan oldalon 1.20 P (Auslt
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várad Str R e g e l e Carol I I . No. 26. Telefon lfia. — Csehszlovákia: Novitas,
Pozsony-Bratlslava.
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EGYES SZAM AHA: Magyarország: 60 fillér. — Ausztria: 0.80 schilling. — Jugoszláviát 10 J
— Csehszlovákia: ö «K. — Hománla: 20 leu. — Olaszország: 4 lira. — Anglia: 1 shilling. — H
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