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Magyarországon a Photomaton. 
Mi a Photomaton? 

Az autó 
színházét, vagy 

közlekedés lényegét változtatta meg éppen ugy, mint a mozi és a rádió a 
drótnélküli távíró a hírszolgáltatást. Ugyanígy a 

9% Photomaton" 
a fényképezés terén teljesen u j rendszert jelent. A Photomalon felvételei minden tekintetben 
u j tőrvényeit állítják fel a fényképezésnek. A Photomalon egyike korunk legzseniálisabb talál 
mányainak. olyan gép, amelv m ntlia magasrendű emb 'ri intelle'..tussat dolgozna ti mi'sjdpe c 
alatt 8 különféle fényképet készit iinröl 1.50 pengőért és S pere multán 8 hibátlan képet nyújt 
át. Ez k közül ön a legtökéletesebb felvételt kiválaszthat ja és mindjár t nagyításokat r e n d j h e 
arról . E nagyítások a legművészibb portrék színvonalán állanak. Áruk 3.50 és 5 P között vál-
takozik darabunként. 

Ez alae ony ár következménye, hogy a művészi portré ezent il nemcsa': a vagyonos 
osztály kiváltsága lesz. A Photomalon portré pillana'.o alatt I észül, megszabadít m.nket a 
hosszú és ;árajztó beállítások ól. am. llett teljes mértekben te.-mészét-s. i >az és k innjeel. 

A Pholomaton-gép lehetővé teszi önnek, hogv önma 'át akármilven b állításban fel 
vehesse. Rajta kei észtül pl. meggyőződhet k arról , váj jon a l k a l m a s é külseje a filmhez. Sokan 
a r ra is ezúton jöttek rá, hogv arckifejezésükben m: nnyi komikum van. On omolv és vi ám 
kifejezést ölthet, aszerint, hogy milyen célra kellenek a kivánl fényképek. Néhány pengőér: 
hozzátart tzóinak olyan ajándék .t adhat, amely másutt százasokba kerül 

Hogyan készül egy Photomaton-kép? 
À Photomaton-gép egy kb. 2 m. hosszú, 60 cm. széles és 1-90 m. magas fülkéből áll. 
A gépezet 2 részre oszlik, középen ülőhelv van. Minden egyéo része a gépnek láthatat lan 

Ha azokat a burkolatokat , melyek a tulajdonképeni szerkezetet elfödik, elvennénk, akkor a gép 
elülső részében megpillantanánk a fényKépezóKeszüléx lencséjét, melyne.c konstrukciója olyan, 
hogy 20 másodperc alatt automatikusan 8 különféle felvételt készit. 

Ezen lencse mögött egy fényérzékeny papírszalag gördül, melyre a különféle mozdu-
latok vetítődnek. Kissé há ' r ább lá t juk azokat a medencéket, melyek az előhívásra szolgálnak 
Már most egy végnélküli láncon keresztülszalad e papírcsík az előhívó medencébe, majd 
állandóan folyó vízen keresztül innen az u. n. fixirozó-fürdőbe és vé.4ül egy villamos szárító 
kályhába, amely a felvételeket tökéletes száraz állapotban adja tovább. Ezután egy vágógép 
8 képet leszel a felvevő papírszalagról és a kabin há tán levő nyíláshoz szállítja, hol a lefény-
képezett személy azt átveheti. 

Attól a pil lanattól kezdve, amikor valaki a fülkében helyet foglal, egészen addig, mig a 
fülke há tán levő nyíláson keresztül kész képeit átveszi, pontosan csak 8 perc telik el. A Photo 
maton által tehát megdől a fényképezés egész eddigi rendszere, mer t nem m á s o ' r a n g ú bérlet-
képek készülnek b ^ r i e , hanem felvevő lencséjének és egész szerkezetének finomsága által 
tökéletes művészi képek. 

Mi történjék a Photomaton képekkel? 
Megnagyittatjuk őket. Azonban ne gondoljuk, hogy ez a régi kré tara jzok stílusában tör 

ténik. Nem, itt tökéletes művészi nagyításról van szó. Vége azoknak az i 'ő' nelí, mikor oly 
nehezen határoztuk el, hogy lefényképeztessük magunkat, vagy sem. Vége a hosszú várakozásnak, 
az unalmas ültetéseknek, a természetellenes pózoknak, nincs többé hosszú várakozási iuő, amíg 
megláthat juk próbalevonatainkat, melyek nem mindig sikerültek, 8 perc m alva kezünkben 
vannak a kész képek. 

Ha megtörténik, hogv ezek nem tetszenek, pá r perc alatt ujakat csinál!athat. Nézze 
meg a ríagyitógépen keresztül az ön felvételeit. Meglepi m a j l a kéüek nuhasága és tisztasága. 
Ugy lát ja viszont magát , mintha tükörbe nézne, igaz és természetes pózban. 

Sok százezer adat beszél a Photomaton világsikeréről, ugy Amerikában, mint Angliában 
vagy Párizsban, megrohan ja a közönség a Photomaton-készülékeket. Egy készülék naponta több 
mint tízezer különféle képet állit elő, ami csaknem egy félkilométer hosszú papírcsíknak felel 
meg. Több, mint kétezer nagyítás az átlageredménye egy Photomaton-üzlet laboratóriumainak. 
A Photomaton-arckép nem csupán olcsóságával, hanem végeredményben szépségével hódít ja 
meg a világot. 

2 Photomaton-automata  
működik áruházunkban. or DL 
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A -FEL60 baloldali kép a Bank of England 
épülete, amely 1844 óta, amikor az angol 

banktörvényt alkották, Nagybritánnia pénzügyeit 
ellenőrzi ; a háttérben pedig a londoni tőzsde oszlopos 
homlokzatú épülete látható. 
Ma, amikor repülőgépen egy óra alatt 200 kilo-
méteres utat lehet megtenni, amikor 6000 kilo-
méternyi távolságban lakó üzletfeleinkkel telefonon 
fontos ügyleteket két perc alatt lebonyolíthatunk — 
amihez 100 évvel ezelőtt két hónap kellett, — 
valóban drága minden perc. 
„Az idő pénz," — ez a régi közmondás soha sem 
volt annyira igaz, mint ma. Még sem sajnálja az 
üzletember azt az öt percet, amit ő maga és alkal-
mazottai egy csésze Horniman's tea elfogyasztásával 
töltenek el, mert a dolgozók felüditése is biztosan 
kamatozó befektetés. 
Ninos ital, amely üdítőbb és erősítőbb, nincs ital, 
amely a modern üzleti élet követelményeitől kifáradt 
test és szellem felélénkítésére alkalmasabb volna, 
mint a 

HORNIMAN'S TEA 
A Horniman's teát minden valamirevaló étkezőhelyen felszolgálják és Nagybritánniában több mint 100 
éve közismert és hírneves. Az ön részére éppúgy, mint a világ összes országaiba külön csomagolják és 
pedig különböző nagyságokban, hogy minden igénynek megfeleljen. 

/ J Raktári alkalmazottak. | 
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Télen nagyon hideg van. 
Nyáron nagyon meleg van. 
Mindig kell egy kis szerelem, juj! 
Télen nagyon szeretlek, 
Nyáron pedig esetleg 
Még jobban dobban a szivem, juj! 

Billcr Irén . ' , , . 
Városi Színház: „Párizsi divat" ''•'"•> 
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írd, a legnépszerűbb Reinhardt-
szinészek egyike, a Színházi E et utján szólitj 

irorszáni rokonait, hoav jelentkezz 
„Nagyapám falusi néptanító volt, apám a tiszamenti 
pusztán született, jómagam egész ifjúságomat Magyar-

országon éltem le" 
Egy berlini Reinhardt-sztár, akinek kedvenc nótá ja: „ ( d e s anyám a kendőm, elkéri 

a szeretőm" s aki kimondhatatlanul vágyódik ma is a magyar puszta után 
Felejthetetlen volt a Molnár-darabban, 

felejthetetlen a Hasencleverben, egyálta-
lán ő az a színész, akire nincs más jelző, 
mint ez az egy: felejthetetlen. A kritika 
és a közönség már évek óta a legelső 
sorba emelte, a Bassermannok, Pallen-
bergek és Wegenerek sorába. Operaéne-
kes — külső, negyven év körül, de lehet, 
hogy fiatalabb. Igazi színész „testtestől-
lelkestől. Egv étteremben szoktunk ebé-
delni ugyanott, ahol a szomszédos asz-
taloknál Darvas Lili, Róbert Jenő, Tresz-
ler, Konstantin ebédelnek. Romanovszky 
minden nap a felesége és Hedwig Bleib-
treu lársaságában ebédel. Feketekávéra 
átülök hozzájuk. Már üres az étterem, 
odakint esik a hó. Délután négy óra. 
BIeibtreu cigarettázik. Frau Romanovsky 
cigarettázik, én szivarozom és mind a 
hárman a mokkát kavargatjuk. Herr 
Romanovsky nem dohányzik, nem iszik 
kávét, s a csendben hirtelen megszólal. 
Természetesen németül: 

— lie gyönyörű lehet most a magyar 
puszta! A puszta télen! A hótakaró 
alatt! . . . 

Ezt a szót. hogy ,.puszta", ugy ejti, 
mint aki pusztán született, vagy pusztán 
lakolt. Meg is kérdezem tőle: 

— Jár t már a magyar Alföldön? Vagy 
csak képekről ismeri? 

A szeme kigyullad a pupillája kerekre 
tágul, az egész ember csupa tiiz, csupa 
lelkesedés: 

— É n ? A nagyapám magyar népta-
nító volt. Az a p á m a t i saament i t a n y á n 
született . Szeged környékén , j ó m a g a m 
pedig egész gyermekkoromat Magyaror-
szágon éltem le ! . . . 

Először azt hiszem, hogy ugratni akar. 
BIeibtreu is azt hiszi. Tudniillik épp az 
imént magyaráztam nekik, hogy a mi Richard Ri manovszku 

Berlin, 1929 január. 
Richard Romanovszky. Félezerszer ját-

szotta a Spiet im Schtossban Hegedűs 
szerepét. Most a Kammerspielében ját-
szik, a Hasenclever-darabban. (Ehen 
werden im Ilimmel geschlossen — Há-
zasságok az égben költetnek.) Szent Pé-
tert játssza Romanovszky, fehér, Ferenc 
József-szakállal, kék zsakettkabátban, lö-
tvögős, bő, krémszínű nadrágban és zu-
gos — katonalakkcipőben. 



nemzetünk milyen pazarul szólja tehetsé-
geit az egész világnak. 

De a felesége is bólogat és hozzáteszi: 
—• Das h a b e n Sie n ich t gewusst?. . . 

R ichárd édesap ja m a g y a r volt, a nagy-
a p j a is, a d é d a p j a is, a rokona i most is 
azok, hiszen csak h a r m i n c évvel ezelőtt 
költözött el az a p j a Magyarországról . . . 

— Igazán? (És már veszem elő a no-
teszt és a ceruzát és készül a riport.) 

A szinész mondja: 

— Apám: Romanovszky János . Nem 
J o h a n n . János . Anny i ra János , hogy 
amikor Bécsbe köl töz tünk, (mert olt 
kapot t állást a vasú tná l ) , nem lak tunk 
a városban , n e m szerelte a kőrengete-
get, kint , messze Bécstől bé re l tünk egy 
kis házat , u n d dass ha t er „ t a n y a " ge-
nannt. V a s á r n a p pedig, vagy ünnepna -
pokon, amikor a többi gyereket a Prá-
terbe és a W i e n e r - W a l d b a vezették ké-
zenfogva, engem és a f ivéremet a p á n k 
kivitt a szabadba , a fö ldekre , télen-
nyá ron , esőben és hóban , hogy el ne 
fe le j t sük az alföldet , a m a g y a r alföldet , 
a pusztát , ahol őseink bölcsője r ingott , 
ahová szegény a p á m mindig visszavá-
gyott, s ami u tán va lami ataviszt ikus, 
k i m o n d h a t a t l a n vágyakozást érzek én 
is . . . A p á m n a k Kossuth-szakál la volt 
és a h á b o r ú u tán vissza aka r t telepedni 
Magyarországra , s a jnos idegenben halt 
meg szegény . . . De a rokonaim ma is 
ott élnek, talán nem is tudnak rólam, 
talán nem is tudják, hogy én vagyok a 
Romanovszky János fia . . . Sa jnos , én 
se saka t tudok r ó l u k . . . Azt tudom, 
hogy az Andrássy, meg Kovács famí-
l iákkal á l l tunk rokonságban , ha látni 
fogják az a p á m képét .az ú j s á g b a n és 
olvassák, hogy ir erről , ta lán jelentkez-
nek . . . Remélem, a Színházi Élet köz-
vetítésével egymásra találunk . . . 

— Tud még valamit magyarul? — kér-
dem ezután. 

— Egy csomó nótát. Meg egy sereg 
szót. I )s beszélni e l felej te t tem. Tizen-
négy éves vol tam, mikor u to l j á r a bú-
csút vet tem a Toldi F e r e n c uccától , 
azóta n e m j á r t a m Magyarországon, de 
mind ig ugy gondolok rá, m i n t h a igazi 
h a z á m volna m a is. Hiszen a Roma-
novszky-csialádban én vagyok az első 
generáció, m«ly idegenben nőt t fel, s 
idegenben iskolázott. 

— Mondjon valamit magyarul kér-

lelem. — De ne egy-két szót, egy-két 
mondatot? 

— Bitte. Passen Sie auf! Erdő mel-
lett nem jó lakni, mert sok fát kell 
hasogatni, tizenhárom ölet meg egy fe-
let, csókoljon meg engem, aki szeret!... 
Ezt t u d o m énekelni is, de nemcsak ezt, 
egy tucat más ika t is! Az én n ó t á m ugy 
kezdődik, hogy: Édesanyám a kendőm, 
elkérte a szeretőm! . . . 

És eldalolja elejétől végig, kedvesen, 
finoman, kicsit idegen kiejtéssel, de ép-
pen ez a legkedvesebb az egészben. 

— Hol tanulta? Honnan emlékszik 
ezekre? 

— A cigányoktól. A nagynénivel , 
meg a nagybácsival lesé tá l tunk a ci-
gányvégbe, v i t tünk nekik bagót, (igy, 
magyaru l : bagót!) és azok muzsikái-
Iák . . . Az egyik n a g y b á t y á m re fo rmá-
tus lelkész volt, a másik magas rangu 
tisztviselő, olyasmi, mint szolgabíró, 
vagy a l i spán . . . Emlékszem a zsinóros 
h a j d ú k r a , ak ik kisérték, h a h ivata losan 
ment va lahová . . . Emlékszem a lo-
vaira , a h in tó j á ra , a kocsisra, a lovak 
sze rszámjára , — óh, h a még egyszer 
ott é lhetnék! . . . 

Rcmanovszkii János, 
a népszerű művész, magyar származású édesapja 

a 
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Ismeri névszerint azokat a fekete és barna rigókat, amelyek télen-nyáron itt sza-
ladgálnak. csavart/álnak, fütyentgetnek, bújócskáznak, mulatozgatnak a Margitszigeten. 
Bizonyosan tudja, hogy melyik közöttük Gyuri, nagy Jancsi, Julcsa, vagy Böske, mert 
nem valószínű, hogy Szép Ernő nélkül keresztelőt tartanának bármely szigeti madár-
(észekben. 

De ez majd csak tavaszon lesz; ám addig is, ily esztendővégi télidőben, amelyet a 
maguk módja szerint ünnepelgetnek Pesten és másfelé az emberek: Szép Ernőnek i.v 
meg van a maga teendője szigeti álmodozásában. A rigók mellett csaknem kéznyujtás-
nyira kocogtatnak élelmük után azok a kalandozó harkályok, amelyeknek olyan tarka 
bundáik vannak, amilyen furcsa öltözeteket valaha csak Moszkvában viseltek, a Téli-
kertben, ahol Ernőnk egy régi-régi télen a szivét elveszítette. Mennyi mindenről tudnak 
emlékezetesen kopogni ezek a vándor színésznők ruháiba öltözött harkályok, amikor 
oroszosan ködös reggeleken felébresztgetik az ablak alatt az alvókat, — nem messzire 
a folyamtól, amely a télen olyanforma, mintha a régi Szent Oroszországból jött volna. 
Jégmadarak járják különös balettjeiket a messzi földről a Margitszigetig úszott jég-
táblák feleit. A vadkacsa az Északról jött jégtábla alá bukik, mintha Anyegin Eugént 
keresné, aki itt valaha a Dunaparton hátrafont kézzel sétált és a moszkvai táncosnőre 
hü szívvel gondolt. A sirályok jegesen visongatnak, amint az emlékek csapatát 'szét-
húzzák sürü kolónjaikkal a Duna felett. Fiatal korukban a Néva partján látták Széji 
Ernőt, amint a cár testőrei között kis magyar táncosnőre emelgette ábrándos tekintetét. 

Vén vadludnak kell lenni itt a sziget északi csúcsán, hogy ezek a régi emlékek 
eszébe jussanak az aluszékony gunárnak, amikor Szép Ernő még Pestről, helyből, ti 
Margitszigetről a moszkvai Télikertbe utazott, hogy ott Északra tévedt magyar leány-
káknak az emlékkönyvébe verseket irjon. 

És most megint verseket ír a margitszigeti rigó. Uj könyve Jó szó cim alatt éppen 
most simul, kedveskedik, udvarol, legyeskedik és andalít egy régi kézben. Versek, te 
jó Teremtő, versek . . . 1922-től 1928-ig irta őket a költő, tehát oly időben, amikor 
Any égin Eugén legfeljebb bárzongorista lehetett volna. Puskin táncosnői beretvált! 

szemöldölckel lejtenek és a tündöklő gavallérvilág maradványait jampeceknek mond-
ják a Télikertben. 

* 

És a margitszigeti rigó 1928-ban még mindig „illuzionista", hogy azon a madár-
nyelven is beszéljünk, amely madárnyelv szeretné megértetni a régivilágot az újvilág-
gal. Lírikus, mondhatnám, ha Tamáskodnék. A régi formák mákonyosa, aki még min-
dig azt vallja, hogy a parkettáncosnőkön kívül mások is tudnak táncolni, például a 
hold különös sugarai, vagy az alkony néma árnyai. Am hagyjuk el végképpen az össze-
hasonlításokat. amikor Szép Ernőről s uj verseskönyvéről beszélünk. 

Valamely csoda történt itt 1928-ban, az esztendő végefelé amikor valamely versek 
hangzanak ki a téli Margitszigetről, amely verseknek nem lehet nevet adni abból '.az' 
anyakönyvből, amelybe a költők az utolsó évtized alatt beírták nevüket, hangjukat, 
állásukat, összeköttetéseiket. 

Ennek a verseskönyvnek nincs kalapja, amelyet a kávéházban lehetne kicserélni. 
Nincs csizmája, amelyet születése óta nem vetett le az illető, miután a megszokott 
csizmában kényelmesen elhelyezkedett. Hal. cikória-szaga nincs. Szivecske-dobogása 
van, amely szivecske nem ment el végleg a testi-raffinériák után sem. A nagyvilági 
hölgy, de a varrónőcske is. mintha valamely szokatlanság érné, felkiált: 

— Ejnye, de furcsát álmodtam az éjszaka. 
* 

Boldogok azok, akik a csengettyű első jeladására megértik Szép Ernő versesköny-
vének felnyitásakor, hogy valamely különös élmény előtt állnak. De azok se imond-
hatók boldogtalanoknak, akik végigutazván Szép Ernő könyvén: elgondolkozva hajtják 
le a fejüket, mint valamely állomáson, ahol már sok év óta nem voltak. Ejnye, te 
bűvészinas, hová is ragadtál, mikor gyanútlanul kezetfogtunk veled' 

Valamit tud ez a költő, amit 1928-ban senki se tud Magyarországon. Azt javasolja, 
hogy a Dunát be kell deszkázni, hogy senki ne mehessen neki. Hm. 
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Háromszáz Pongrácz, 
nemesek, b á r ó k és g ró fok izga to t tan v á r j á k 
az u j M i k s z á t k — H a r s á n y i - d a r a b p r e m i e r -
jét, ame lyen sz ínpadra lép ku lonc ősük : gróf 
P o n g r á c z I s tván , N e d e c v á r a u r a 

A szinpa-

Hdon, a Víg-
színház szín-
padán most 
kezdődik a 
próba. Ilarsá-
nyi Zsolt u j 
darabját, a 
Bexzterczc os-
tromá-t pró-
bálják, amit 

az iró Mik-száth Kálmán hires regé-
nyéből ültetett át színpadra. A darab 
hőse — éppen ugy, mint a regényben — 
qróf Pongrácz István, Nedecvár ura . . . 

— Méltóságos uram, — mondjuk két 
emelettel feljebb, Komor igazgató szobá-
jában egy, arisztokratikus külsejü magas 
urnák — 

a híres rokonból színpadi hős lesz? 

Gróf Pongrácz Ferenc nyugalmazott fő-
ispán, a VigszinMz R.-T: elnöke előzéke-
nyen nyilatkozik: 

— Gyermekkoromban sokat hallottam 
gróf Pongrácz István középkori izii kü-
lönc szerepléseiről és ugy tudom, hogy 
Hl :rsányi Zsolt történelmi hűséggel raj-
zó'ta meg hires ősöm érdekes alakját, 
akár csak annt k idején Mikszáth Kál-
mán is a regényében. 

— Nekem közeli rokonom István 
gróf 

s ennek a rokonságnak pontos meghatá-
rozása a következő: én Pongrácz Gáspár 
leszármazottja vagyok, ak' 1743-^an 1 elî 
gróf. Gáspárnak másodfokú unokaöccse 
vo't Pongrácz Ádám, akinek viszont déd-
unokája volt a Beszterce ostroma hőse, 
gróf Pongrácz István. Mint érdekességet 
megemlítem itt, hogy István anyja, Pon-

grácz Szidónia grófnő 1891-ben, tehát al'g 
negyven esztendeje halt meg. 

— István gróf 1835-ben született a Va-
rin és Zsolna között épült Nedecvárában. 
Itt is élt, távol a világtól és véleményem 
szerint a Pongrácz-család történetének 
fényes középkoii emlékei biztathatták 
arra a különc életre, amelynek révén 
előbb regényhős, most pedig színpadi hős 
lett belőle. Kétségtelen, hogy különc em-
ber volt, mert hiszen 

középkori . vitéz ősei nyomdokain 
akart haladni a — XIX. században. 

Persze, mondanom sem kell, hogy ettől 
függetlenül mindig csak szimpatikusán 
hallottam emlegetni őt, mint lovagias és 
előkelő gondolkozású embert. Mikszáth 
Kálmánnak gróf Pongrácz Károly honvéd-
tábornok, országgyűlési képviselő szolgál-
tatta az adatokat róla. 

Befejezésül még a következőket mon-
dotta gróf Pongrácz Ferenc: 

— A szentmiklósi és óvári Pongrácz-
r.emzelség egy család, amelynek tagjai 
távoli vagy közelebbi rokonságban álla-
nak egymással. 

Mintegy háromszáz élő tagja van 
még a családnak, 

nemesek, bárók, grófok, akik bizonyára 
mind éppen oly< n kíváncsian várják 
htján gróf színpadi debüjét, mint én. 

S Nedeczvára urának nem is oly kései 
utódja — érdekes véletlen folytán, í p p e n 
annak a részvénytársaságnak ekiök \ 
amelynek színházában színpadra lép az 
ős — az interjú után isn ét belemerül 
munkájába. Diktál a gépírónőnek: 

„. . . nagybecsű megkeresésükre van 
szerencsénk mellékelten csatolni.. ." 

(kj.) 
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Êrckôvy, D'Arrigó és Biller Irén 
Városi Szinház: „Pár izs i d iva t" (Tóth Margit felv.) 



R a s z k d i i Y i k c v 
Iría: Szép £irnc 

Az i f j ú s á g o m b ó l egy s t ró fá t Budán 

éltem át; és hogy él tem, azt a n n a k az 

áldot t rozskenyérnek köszönthetem. An-

nak a huszfi ' l léres rozsc ipónak , ó, van 

foga lma mél tóság toknak róla, hogy az 

a so roksár i cipó ha l , meg pecsenye, 

meg tor ta tud egyszemélyben lenni . 

Ugy s a j n á l o m , hogy megha lok és el-

fe le j tem m a j d a Faus t bal le t -zenéjét és 

a so roksár i rozskenyéir izél. Kérem, 

ce ruzáva l beosz to t tam a rozscipót há-

rom, esetleg négy cikkre, egy c ikk egy 

n a p r a szólt, így él tem gyönyörűen egy 
cipóból há rom-négy napig. 

Egy héten egyszer beha to l t am egy 
nagyszerű kávéházba , az nyugod tan 
szerepelhetet t volna Pes ten is. Tel i 
volt tükörre l , h á r o m b i l l i á rd ja volt és 
E u r ó p a összes lepjai t olvasni leheteti 
ot tan. Bevonul tam abba a k á v é h á z b a 
szombaton délben, fogyasz to t t am egy 
kávét, egy sü teményt és késő estig kap-
tam a vizet u t ána . Még ma is meg va-
gyok ha tva attól a föp incé r tő l és az 
összes akkor i p incérektől , hogy n e m 
a ján lo t t ák a k i j á r a to t b izonyos idő 
múlva, nem, sőt még csak egy görbe 
pil lantást se k a p t a m azért az a l j as 
visszaélésért — a rongyos kávémmal . 

. . . fölvettem a könnyebbik dákot . . . 
(Pôlua Tibor rajza) 

Öreg estig habzso l t am a szép i roda lmi 
s é lc lapokat , a kü l fö ld i i l lusztrált lapo-
kat , amelyek tündököl tek , min t kará-
csonyeste, meg az összes orvosi, rend-
őri, t eozófus és szociológiai s egyéb 
t u d o m á n y o s fo lyó i ra toka t , amely iknek 
csak ér te t tem a nyelvét, f a l t a m és nya-
ka l tam a műveltséget , dőzsöl tem, min-
den szombat éj jel holtrészegen billeg-
tem haza . 

Nohát nem a művel tségről van itt 
szó, sőt a haszon ta l an szórakozó szen-
vedélyről . 

Egy ilyen szombat este tudnii l l ik oda 
pi l lantok h á t r a a bi l l iárd felé, hát ott 
merengenek a golyók a zöld posztón, 
a két dákó is ott fekszik , min t két ha-
lott el lenfél . É p p e n befe jez te két úr i -
ember a par th ie t , az asztalt még nem 
takar í to t ta le a m a r k o r 

Ezekben a d r á g a percekben lehetett 
az e m b e r n e k potyázni . Ot thagy tam a 
műveltséget , fö lve t tem a könnyebb ik 
dákót (a k ö n n y ű dákót szeret tem) és 
e lkezdtem masszézni . Je lzem, m é g ad-
dig soha egy masszém nem sikerül t az 
életben, élet alat t ér tvén azt a két va-
kációt , m i k o r o t thon az Uri Gaszinó-
ba b e j á r h a t t a m és d í j t a l anu l billiár-
d ózha t t am 

Felü l tem az asztal szélére, min t egy 
herceg, és há t masszéz t am volna figyel-
mes és kinos ka rcsú vonaglása im kö-
zepett . Nem ment . Egyszer csak ropp. . . 
m i n t h a pokolgép explodált volna a lel-
kem pincé jében . El tör t a d á k ó . . . 

Senki se vette észre. A m á s i k két 
asztalnál , há la Is tennek, elég l á rmá t 
csap tak a buda i b i l l iardis ták . 

Mit te t tem, fö lkeres tem sürgősen a 
főp incér t , f izetni! Persze csak a kávé-
inat, nem tudom, égen-földö'n volt-e 
még két k r a j c á r o m azon felül . Másod-
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percek alatt elhagytam a kávéházal. 
El, örökre. 
Még tiz esztendő múlva is a másik 

oldalra kerültem, ha arra volt dolgom 
Budán. És még a másik oldalon is bor-
zongtam egyet: ha most kiszaladna a 
markor vagy a főpincér: megvagy, he-
lyár! és intene a biztos urnák. 

Ugy-e. hisz előkelően beléphettem 
volna abba a kávéházba pár év mulva. 
kifizetni azt a rongyos dákót. Elhanya-
goltam. Elfelejtettem. Egyre nagyobb 
zsén az emberben ilyesmi. Nem tudom, 
talán dédelgettem ezt a tavaszias bű-
nömet a lelkemben; talán hazárdot 
játszottam ezzel a morzsa veszedelem-
mel, talán azért nem tettem soha jóvá 
ezt a betyárságot, hogy a titkommal 
közelebb érezhessem magam a tolvaj, 
betörő, sikkasztó népséghez, mert ne-
kem hasonlítani kell minden ember-
hez a világon. 

Emlékszem, mikor egy-két évvel a 
dákótörés után a Bűnt és Bűnhődést 
elolvastam, belekötöttem magamban a 
Dostojevskij találmányába, abba tud-
niillik, hogy a bűnözők vissza szoktak 
lopózni arra a helyre (vagy annak a 
tájékára), alhol elkövet-
ték a tettüket. Ugy, 
mint a boldogtalan Rasz-
kolnyikov, el lenállhatat-
lan csáb alatt elment 
abba az odúba, ahol az 
öreg asszonyt meggyil-
kolta. 

No, én osztán nem 
mentem vissza kérem! 
í téletnapig ott virágoz-
hatott volna az a szép 
budai kávéház, m ig én 
azt az üldöző sugalmat 
kapom, hogy nekem ott 
muta tkoznom kell. Én 
u j Raszkolinyi'kov. nem 
fogadtam szót apámnak , 
szegény Dosztojevski jnek. 

Nem. Hanem hogy hogy nem, imult 
nyáron egy budai csavargásom után 
egy szelet citromra lehullottam egy 
kávéház terraszára. 

Egyszer csak észreveszem, hogy 
bentről egy idős férf iú meg a főpincér 
igen nézegetnek felém. Többször ko-
cintottak a szemükkel. Föleszméltem. 
Abba a hajdani kávéházamba buktam 
be, ahol eltörtem a dákót. . . 

Az az idős ur hirtelen eltűnt, hátra. 
Ő a kávés. A szivem hidegebb lett, mint 
a citromszeletem. A két szemem oda 
meredt egy épülő villa buta állványza-
tára. Mint két megállott óra számlapjai. 
Raszkolnyikov nem kerülhette el Dos-
tojevskijt. 

Jaj . . . az idős fizikum jött kifele a 
terraszra. Jött felém a szörnyeteg, min-
den lépésnél nőtt, nőtt, nagyobb volt. 
mint az a szobor, akit majd Hinden-
burgnak emelnek a németek. 

Nein, valami zöld tégla mégis csak 
vibrált ott a szemem előtt . . . 

A kávés meghajolt: 
— Bocsánatot kérek, mester ur, a 

kislányom albumába könyörögnék egy 
autogrammot 

Jaj, az idős fizikum, jött kifele a terraszra 
(Pólya Tibor rajza) 
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G á r d o n y î 
Irta : Emöd Tamás 

Pillangói szirtbe játszó 

Kerti tarkák, hazaik, 

Muskátaszál, majoránna, 

Mályva, szekfü, bazsalik. 

Had irjam rá, áldja meg az 

Isten o szent kegyelme, 

Ha elébe ballag olt fent 

Gárdonyi ő kigyelme, 

Áldja meg az Isten százszor 

Nem egyebér, magáér, 

Csengedező csengetyükké 

Csendesedett szaváér. 

* 
Had irjam rá, illenék, hogy 

Fent a módját megadnák, 

Petőfi meg Csokonai 

Nyil karokkal fogadnák, 

Kerubimok, szerafimok 

Asztalához mennének 

S egy pohár bort, mint A bor-ban, 

Eleibe tennének. 

fíótos uram, bótos uram, 

Ad-e nékem papirost, 

Se rózsaszint, se aranyszélt, 

Se violát, se pirost, 

Aggyon egyet kikönyöklö 

Angyalokkal szegélyest, 

Akin ez a pár sor irás 

Oda felmegy személyest. 

Bótos uram, bótos uram, 

Ad-e nékem papirost, 

Se rózsaszint, se aranyszélt, 

Se violát, se pirost, 

Aggyon egyet kikönyöklö 

Angyalokkal szegélyest, 

Akin ez a pár sor irás 

Oda felmegy személyest. * 
Hadd irjam rá, áldja meg az 

Áldó Isten az égben, 

Azt, akinek annyi sok szin 

Virág nyilt a szivében, 

.,Ên nádon szerelem nyomdászt" 
Gombaszögi Ella és Hátkai Marton 

Magyar Színház: „Tda regénye" (Kluger felv.) 
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„Néni, nek tek 'mié r t nincs kisfiátok? A mi gólyánk szívesen hoz nektek is" 
Gaál Franciska és Sándor Pifiiu 

Magyar Szinház: „Ida regénye" (Kíueer íelv.) 



A világszépségverseny 
végleges programja: 

Januar 6. miss Magyarország-választás 
Budapesten 

Február 6. miss Eurúpa-választás 
Párizsban 

Junius 8. miss Universe-választás 
Gaiuiestonban 

Maurice de Waleffe, a párizsi Le Journal-ba vezércikket 
irt a magyar leányok szépségéről 

Az u j esz tendő első 
nagy szenzác ió j ának idő-
p o n t j á t ó l m á r csak na-
pok , neiri is n a p o k , ó r á k 
vá l a sz t anak el b e n n ü n -
ke t : 

j a n u á r 6-án délelőtt 
fél t izenegy ó r a k o r a 

Sz ínház i Ë le t szer-
kesz tőségében (VII. , 
E r z s é b e t - k ö r u t 43.) 
összeül a zsűr i és 
megvá l a sz t j a Miss 

Magyarország-o t . 
Husz európai állam szépség-
királynője felé fordul né-

hány nap múlva az egész 
világ figyelme s a husz kö-
zött már előre kom ily 
chance-ot adnak külföldön 
a meyuálusztandó Misa Ma-
gyarországnak. így Maurice 
de Waleffe, a világhírű 
francia iró és publicista, 
egyben az 1929-iki világ-

1. Kuszenda Vilma. 2. Kiss Mária. 3. Nagy Katóka. I. Hegedűs Mundi, ."i. Stolián Ica, (i. Viola 
Viola, 7. Simon Margit 

(Halmi ích>.) 



Zádor István, gróf Zichy 
Géza M p ö , g r « Zichy Ti-
vadar és Zilahy Lajus» 

A január G-iki váfasílá-
sou, mint már jeleztük, 

nézőközönség nem ve-
het részt, 

s a zsűri elé csak azok 
kerülnek, akik résztvesznek 
a versenyen, illetve 

akik írásbeli, szclvény-
nycl ellátott meghívót 

kaptak a zsűritől. 
A Színházi Elet módot 

kiván adni arra, hogy azok 
is résztvehessenek a válasz-
táson, akik akármilyen ok-
ból nem küldték be fény-
képüket, ezért közvetlenül a 
választás előtt, azaz január 
6-ikán délelőtt liz órakor 

előválasztást rendez 
a szerkesztőségben, ame-
lyen a személyesen jelent-
kező pályázók közül Beöthy 
László elnöklésével előzsüri 
választja ki azokat, akik a 
féltizenegykor kezdődő vá-
lasztáson résztvehetnek, il-

szépségverseny európai ve-
zértilkára A la recherche 
de la plus belle femme 
d'Europe címmel vezércik-
ket irt a pàirizsi , Le Jour-
liai"-foa s ebben első he-
lyen a magyar leányok 
szépségével foglalkozik. 

Maurice de Walelíe 
egyébként személyesen 
megjelenik január 6-án 
a Miss Magyarország-
választáson, sőt ő lesz 

a zsiiri elnöke. 
A zsűri tagjainak név-
sorát meg egyszer itt ad juk: 

Beöthy László, Branden-
stein Albert báró, Geiger 
Richard, Hegediis Gyula, 
Heltai Jenő, Hermann Li-
pót, Incze Sándor, Iványi-
Griinwald Béla, Kisfaludy 
Stróbl Zsigmond, Lengyel 
Menyhért, P. Márkus Emilia, 
vitéz Csécsi Nagy Imre al-
tábornagy, Pékár Gyula, 
Petrovieh Elek, Pólya Ti-
bor, Porzsolt Kálmán, Tas-
nády Szűcs Andor, gróf 
Teleki Sándorné (Szikra), 

A német szépségkirátijnők 
Németország már megválasztotta 
Miss Németországot. 1. Lilly 
Göckel (Drezda), 2. Elisabeth 
Badsien (Berlin), 3. Charlotte 
Falk (Berlin', a szépségverseny 
három első jelöltje, akik közül 
Elisabeth Badsien kapta a ,.Miss 

Németország" cimet 

1. Kiss Márta, 2. Markovits Ilonka, 5. Rössler Edit 
(Ács Dusi [elvételei) 
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1. Balázsy Pir i (Nyíregyháza), 2. Schneider Piroska, 3. Benda Ancika, 4. Guttmann Ica, 5. Stuller 
Annus (Kispest), 6. Kutassy Manci 

(Tóth Margit felvételei) 

amelyre Miss Magyarország, 
kísérőjével együtt, ingyen 
utazik Budapestről azOrient-
expressz első osztályán, Pá-
rizsban négy napig telje-
sen ingyen ellátásban ré-
szesül, a legelőkelőbb pá-
rizsi divatszalonok stafi-
rozzák ki és 

akár megválasztják 
Miss Európának, akár 
nem, egy luxusgőzös 
első osztályán kiviszik 
Amerikába a galwes-
toni Miss Universe-
választásra is, amely-
nek első dija húszezer 

dollár. 

Mösl itt ad juk még a 
világszépségverseny végle-
ges p r o g r a m j á t : 

január 6. Miss Ma-
gyarország-választás 

(Budapest), február 6. 
Miss Európa-választás 
(Párizs), junius 8—12. 
Miss Universe-válasz-
tás (Gahveston, Ame-

rika). 

letve arra meghívót kapnak. 

A vidéki pályázók kísé-
rőjükkel egyiitt a Szín-
házi Élet vendégei lesz-
nek a választás napján. 

Miután sokan kérdést in-
téztek hozzánk errevonat-
kozóan, ismételten hang-
súlyozzuk, hogy a zsűri 
előtt mindenki olyan ruhá-
ban jelenhet meg, amilyen-
ben akar, szabad tetszésére 
bizva, milyen ruha j u t t a t j a 
legelőnyösebben érvényre a 
külsejét . 

Párizsi tudósítónk í r ja , 
hogy f eb ruá r 5-én 

Európa husz szépség-
királynője, közöttük 
Miss Magyarország is 
résztvesz a legnagyobb 
és legelegánsabb párizsi 
operabálon, a Bal des 

petits lits blanc-on, 
amely főeseménye a párizsi 
f a r sangnak . A bál terem kö-
zepén egy ezüsthidat állí-
tanak fel, s ezen — a bál 
fénypont jaként — megje-

lennek a szépségkirálynők. 
Másnap, február 6-án 
azután sor kerül a Miss 

Európa választására 

Maurice de "WalelTe cikke a 
magyar szépségkirálynö-válasz-

tásról a Le Journalban. 
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Í . K.VIR K' .TÍ 
(Peesi. • K • 
10. F a r k 

A "Miss Magyarország» verseny résztvevői: 

,IJíü"S7;TK'ár,1' Jue'J-Cegléd) , i. Brtdi Hajnal (Szeged), 5. Pá lmay CunoJ 
1 ?r"e Í J , \ p o l c n l - 7- -N'os-v Eszter, 8. Lakos Márta, 9. Szabó Ilonka (Szeued) 

(Cegléd), u . Nagy Panni (Szeged), 12. Losó Francis (Cegléd), 18 Huza HUdá 
(Halmi — ezelőtt Strelisky-flók - f e l v é t e l e i ) 



A «Miss Magyarország » verseny résztvevői ; 
1 «/ irhik Cuii (Makó) 2 Zitrin Irma (Sátoraljaújhely), 3. Farkas Ilonka (Cegléd) , 4. Steiner 
1. Sz ir t ik L u l l u i a K O ) , i a . > í m Fel lc i tás (Újpest), 7. Lukács Klára, 8. Teszárik Ilona (Békés-
Ä ' b P á l Z y P W k é P é c s ) 1 0 Deu(s?h Edfth, n . Fuchs Lil l i , 12. W e i s , Edith (Nagykanizsa) , 
c sa ta ) , S), i a ima> s ^ K » t é s z E ( l i t h i u . S c b o t t Zelma (Békéscsaba) 

(Tóth Margit fe lvéte le i ) 

7 ^ 
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A «Miss Magyarország» verseny résztvevői: 

u ^ f f / K 0
E í I i t h , <P'f e»í>> 2" M í , S Z i ' , r 0 3 M a n c i - 3- Munkácsy Mary. 4. Szeszler Margit. f n B 4 r 

Margit (Kaposvár), 6 Neuman Ilona 7 Borger Ili (Sátoraljaújhely , 8. Borbély Juliána 
Curicika, 10. Vidóni Muci (Debrecen) , 11. Deutsch Edith, 12. Kulcsilr Erzsébet 

(Ács Dusi ír lvetelai ) 



A «Miss Magyarország» verseng résztvevői : 
. . „ , , . • a r a , „ . r T Îii 1 Rnthliarth Nusi . 4. S inger Ilona (Pestszentlörinc) , 5. Rrtth 

Ä > » . (Kispes t ) , 18. J iossoczy 
14. ijt iüoviiö j^a , , Institoris Magda (Békéscsaba) 
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Túlaszázasszérián boldogokieszünk... 
A «Csikágói hercegnő» szereplői aktualizálták 

a régi Kálmán-slágereket 
Akinek sikerül behatolnia abba a bi-

rodalomba, amelynek kapuját a Király 
Színház portása még a hétfejű sárkány-
nál is szigorúbban őrzi, az szentül meg 
lesz győződve arról, hogy valami örökké 
mosolygó mesebeli országba tévedt. Mert 
a Király Színház öltöző-folyosói, mióta 
a «Csikágói hercegnő» t bemutatták, 
állandóan vidám nótaszótól hangosak, 
primadonnák, bonvivánok, táncos-
komikusok, görlök és díszletmunkások 
úgy csicseregnek itt, mint a ligetben 
tavasszal a verebek. Természetesen a 
folyosókon éppen úgy, mint a színpa-
don, a stílszerűség kedvéért, szintén 
Kálmán-slágereket énekelnek. 

Valaki kitalálta, hogy a régi Kálmán-
operettek »iagereit c^v kis javítással 

aktuálissá lehet tenni s így történt, 
hogy a Király Színház tagjai mostaná-
ban felelevenítik a régi híres keringő-
ket és vanszteppeket. 

Lábass Juci, a gyönyörű csikágói her-
cegnő, ha megkérdik tőle, hogy tetszik 
az új szerep, a Csárdáskirálynő «ópe-
renciás»-slágerével válaszol : 

Túl a százas szérián boldogok leszünk, 
Túl a százas szérián újra éledünk, 
Túl a százas szérián megmarad a láz, 
Túl a százas szérián teli lesz a ház. 

Viszont a kis Bársony Rózsi sem val-
lott kudarcot a szövegírás tekintetében. 
Ö is egy nagyszerű aktuális strófát 
talált ki : 

Tolna// Andor 
Király Színház : «A csikágói hercegnő» 

Lábass Juci 
(Halmi felvétele) 
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Hajmási Péter, Hajmási Pál, 
A barométer sikerre áll, 
A Kálmán-nóta olyan édes, mint 

a méz. 
Bolond vagy rózsám, hogyha más 

színházba mész. 

Egy a szívem, egy a párom, 
Játsszuk ezt majd még a nyáron, 
Más szerzőtől még az édes dal 

sem kell !... 

Helyszűke miat t nem tud juk közöln 
az összes dalokat , de e l á ru lha t juk , hogy 
Dénes Oszkárnak, Sziklay Józsefnek, 
Boross Gézának, Berczy Gézának, sőt 
még a rendezőnek , Tihanyi Vilmosnak 
is van egy-egy r ekons t ruá l t Ká lmán-
dala. 

A legnagyobb s ikere mégis Lázár 
Ödönnek volt , aki Kálmán Imrét 
egyik este ezzel a dallal fogadta i ro-
dá j ában : 

Tolnay Andor és Raskó Géza 
Király Színház : < A csikágói hercegnői 

(Halmi felvétele) 

Te rongyos élet, 
Bolondos élet, 
Mitől tudsz olyan édes 

lenni, mint a méz : 
Attól, hogy Kálmán 
Úgy muzsikál mán, 
Hogy darab után elmenni 

nehéz. 

Latabár Árpád, az ö r ö k k é 
j ó k e d v ű Latyi, a Ha jmás i 
Pé t e r t dúdolga t ja : 

Szirmay 
Imre 

Egyébkén t a Csikágói her -
cegnővel kapcso la tban 

m á r megszületnek az 
első viccek, amelyek 

mindig a s iker t bi-
zonyí t ják . Mesélik, 
hogy Lábass Juc i 
közvet lenül a p r e -

mie r előtt i p r ó b á n 
csak mark í roz t a az éne-

két. Lázá r Ödön i jed-

l.íibass Juci és 
Berczy Géza 
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«Ne legyen az ember más, csak egy szegény milliomos . . .» 
Tolnay Andor és Lábass Juci 

Király Színház: «A csikágói hercegnő» (Halmi felvétele) 
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«Puperlicski tull-tulí...» 
Rasovszkg Juci és Dénes Oszkár 

Király Színház : «A csikágól hercegnői) 

ten tekintett Kálmánra, aki azonban a 
legnagyobb nyugalommal legyintett a 
kezével : 

— Bízd csak rám, én hallottam már 
Bécsben is . . . 

Később, mikor Lábassnak a szerep 
szerint kiabálni kellett volna, a mű-
vésznő Jack Smith módra éppen csak 
suttogott. 

Most Kálmán ijedt meg és Lázár 
mondta nyugodtan: 

— Bízd csak rá, én mint direktor 
tudom, hogy hogyan tud ő kiabálni. 

Dénes Oszkár a múltkor elkésve ér-
kezett a színházba. Tihanyi Vilmos, a 
színház főrendezője, dühösen kikelve 
fogadta : 

— Tudod, kérlek, ha most gye-
rek lennél, azonnal kiállítanálak a 
sarokba, — mondta bosszúsan Ti-
hanyi. 

Mire Dénes halkan, mosolyogva je-
gyezte meg: 

— Vilikém, ha a kiállítást te ren-
dezed, akkor az nem 

lehet rossz. 

(Halmi felvétele) 

24 



«Hej, az égben is jazz-band van ma márt 
Sziklag József és Bársony Rózsi 

Király Színház: «A csikágúi hercegnő» (Halmi felvétele) 
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Borosa Géza és Latabár Árpád 

napirenden van, mi ama-
tőr jósok is megjövendöl-
hetjük, hogy hosszú ideig 
marad a Kálmán-operett 
műsoron. 

• 

És ha már a jóslásoknál 
tartunk, nem szabad meg-
feledkeznünk a kabalák-
ról sem, amelyeknek se-
hol nincs nagyobb jelen-
tőségük, mint a színházak 

körül. 
Megállapít-

hatjuk, hogy 
az összes ka-
balák a leg-
pontosabban s 
a legnagyobb 

(Halmi felvétele) 

Sziklay József, a «Csi-
kágói hercegnő» mulat-
ságos magántitkára, leg-
utóbb odaszólt Boross 
Gézának : 

— Na, öregem, ha ez 
a «Csikágói» elmegy száz-
szor, akkor nézek ma-
gamnak egy házat. 

Boross méla rezigná-
cióval válaszolt : 

— Nézni én már most 
is tudok . . . 

Ilyenkor, januárban, a 
jósok nem érnek rá szín-
házi ügyekkel foglalkozni, 
sok egyéb munkájuk van. 
De abból a remek han-
gulatból, ami a Király 
Színház öltöző-folyosóin 

Lábass Juci 
Király Színház: «A csikágói hercegnő» 
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gonddal teljesítik kötelességüket, bár a 
kabaláknak általában a Kálmán-operet-
teknél nem sok dolguk akad, de azért 
gondosan ügyel mindenki a színház 
tájékán arra, nehogy valami hiba le 

gyen a kabalák körül. 
* 

Még csak arról, hogy a Király Szín-
ház műszaki személyzete már bele Is 
élte magát a százas szériába. Mondani 

sem kell, hogy a díszletezök nyugalmat, 
pihenést várnak, — sok dolog nem lesz 
az elkövetkező időkben. A világosító, aki 
ambiciózus ember, legyint a kezével : 

— Ugyan kérem, sokáig nem kell itt 
új effektusokról g o n d o s k o d n i . . . 

* 

Hát kérjük szépen, i lyen a hangulat 
a színház körül, a közönség körében 
pedig — de ezt úgy is tetszenek t u d n i . . . 

A milllftrdoslAnyok 
Bárd Magda, Lendoai Mária, Fenyő Klári és Jánossy Terka 

Király Színház : «A caikágói hercegnő» (Halmi felvétele) 
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Phyllis Haver 
A «Chicago» — Cecil B. de Mille idei legnagyobb filmjének - női főszereplője 

(Bemutatja a Décsi, Palace és Forum) 



A gyilkossággal vádolt Roxie asszony 

». Arnos Hurt, Hoxie férje, aki imádja feleségét, vállalni akarja a gyilkosságot, de a; asszony ehir: 
magát és börtönbe keríti 

1. i bntránypörlik krónikájában új szenzáció akadt. Roxie Hart saját lakásán megölte szeretőjét. Haza-
térő lérjintk azt hazudja, hogy az idegen ember erőszakoskodott vele 



bűnpőre a csikágói esküdtszék előtt 

4. Hatásos ájnlásokkal, színészi játékkal ukarja az esktldtek szimpátiáját megnyerni. A vád- és védő-
beszéd elhangzott, most az esktltfeké a szó. A verdiktet az egész világ izgalommal várja 

Roxie : Phyl l is Haver; a férj: Várkonyí Mihály; az ügyvéd: Robert Edeson 
(Palace, Forum, Décsi: «Chicago» — Premier: január 10.) 

m 

I 

3. Roxie asszony biinplirének tárgyalása lázban tart/a az egész világot. William Flyn, a híres areklám-
Ügyvéde valósággal remekel. Ártatlan fehér virághoz hasonlítja Ko.iie-1, aki pompásan játsza szerepét 
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INTIM PISTA, hogy hol volt Pesten a 
legsikerültebb szilveszteri mulatság? 

— Tudomásom szerint Hatvany Lili-
nél. A bárónő, aki a karácsonyt München-
ben ünnepelte, sietve hazajött, hogy meg-
rendezze egyikét azoknak az estélyeinek, 
amelyről egész Pest beszél. Ennek az es-
télynek a clouja az volt, hogy minden 
meghívott vendég előadott valamit. Har-
sányi Zsolt és neje például tiz egyperces 
párbeszédet mondtak el s a jelenlevőknek 
ki kellett találniok, hogy kik a párbeszé-
dek meg nem nevezett szereplői. Pontban 
tizenkét órakor belépett a táviratkézbe-
sitő és minden meghívott vendégnek üd-
vözlő sürgönyt nyújtott át a szép házi-
asszonytól. Az est királynője Paulay Erzsi 
volt, aki a vendégeknek bibliát szúrt. 

— Ismételje meg a két utolsó szótl 

— Bibliát szúrt. Gondoltam, hogy a 
hölgyeknek szemet szúr ez a kifejezés, de 
nem tehetek róla, ez a hivatalos népi 
neve. Abból áll, hogy Paulay Erzsi, aki 
ugy olvassa a bibliát, mint mások a re-
gényt, a kés hegyét beleszúrja a bibliába 
s ahol megáll, az átszúrt szpból jövendőt 
mond a vendégeknek. A jövendőmondás-
nak ezt az érdekes módját minden szil-
veszterkor megcsinálja. 

— Magának mit szurtt 

— Azt, hogy az idén még érdekesebb 
hireim lesznek a hölgyek számára, mint 
az elmúlt évben. Es én mindjárt élek is 
a jövendőmondással és elárulom, hogy 
Bajor Gizi legközelebb fiuszerepben lép 
a Nemzeti Színház közönsége elé. A neve 
Muhamed és amaz Azrák törzséből szár-
mazik, akik csak egyszer szeretnek és 
meghalnak. 

— Meghalunk a kíváncsiságtól, ha nem 
kapunk részleteket. 

— A darab címe Azra, szerzője Szép 
Ernő, aki elutazott a Tátrába, hogy — 
amint mondani szokás, — az utolsó simí-
tásokat végezze el darabján. 

— Csak simogassa, mentől több szere-
tettel. 

—- Remélem, nem fognak csodálkozni 
a hölgyek, ha Szép Ernőről a gyermekek 
jutnak eszembe. Két édes gyerektörténe-
tet hallottam ezen a héten. Az egyik Len-
gyel Menyliérték kislányáról szól. A na-
pokban Lengyel Menyhértné ruhát pró-
bált odahaza, amelynél jelenvolt a szó-
banforgó fiatal hölgy is. A kislány na-
gyon helyes szociális nevelésben részesül, 
mert ha például nem izlik neki a leves, 
rögtön rászól az édesanyja: „Sok szegény 
kislány örüme, ha ilyen leveset ehetne". 
Ha kifogása van az uj cipő ellen, megint 

,,Az én jövésem és menésem között egy mázsa 
különbség van: Könnyen jövök és nehezen megyek" 

Bitler Irén 
Városi Színház: „Pár i s i d ivat" (Tóth Margit fetv.) 
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csak ezt a kifogást dörgölik az orrocs-
kája alá: „Sok mezítlábas, szegény gye-
rek örülne, ha ilyen cipőt hozna neki a 
papája!" Noshát, a Lengyel-dinasztia leg-
ifjabb sarja szótlanul asszisztál a mamája 
ruhapróbáján, amikor a következő sza-
vak ütik meg a fülét: „Ez a mély kivágás 
nem tetszik nekem." Mire a kislány fed-
dő hangon megszólal: „Sok szegény asz-
szony örülne, ha ilyen mély kivágása 
lennel" 

— Aranyos. És most halljuk a másikat. 
— Ez Zágonéknál volt. Nyugodtan ebé-

delnek, egyszer csak a hároméves Zágon-
csemete ezzel a meglepő kérdéssel for-
dul a papájához: „Mondd, papa, te nős 
vagy?" „Igen" — feleli a meglepett író. 
„Es gyerekeid is vannak?" „Hát persze, 
te kis csacsi!" A kis Zágon egy pillanatig 
csendben iil a helyén, majd megszólal: 
„Érdekes! Ezt nem is tudtam rólad!" 

— Mondja, csupa gyerekhistóriát ka-
punk ma? 

— Persze, maguk valami kevésbé fe-
hér tőrténetecskére vágynak. Ha nagyon 

Az Abris rózsáját „Dreimal Hochzeil" cimen 
játsszák a Berliner Theaterben 

A két főszereplő: Käthe Ilaack és Ilans Jarau 
(Atlantic into) 

szépen mosolyognak rám, van olyan is. 
Például annak a hölgynek a története, 
aki az utolsó hetekben csodálatos archeo-
lógiai tudásával frappirozza a környeze-
tét. Olyan jártassággal beszél az ószőnyi 
ásatásokról, mint más a téli tárlatról. Mi-
kor aztán egy barátnője megkérdezte, 
hogy honnét szerezte ezeket a csodálatos 
ismereteket, « hölgy bizalmasan meg-
mondta: „Nézd kérlek, én annyira óvatos 
voltam a randevúimmal, hogy nem bu-
dai, hanem bécsi kiskocsmákba próbáltam 
elbújni. Mit tesz Isteni Ott is pesti isme-
rősökbe ütköztem. Erre kispekuláltam, 
hogy egyetlenegy hely van, ahol az ember 
még véletlenül sem találkozhatik pes-
tiekkel. 

— Es az? 

— A Nemzeti Muzeum régiségtára. 
Egyebekben a távrandevuzó hölgy pél-
dájára megszületett a távíró író. 

— Hát ez miféle szerzet? 

— Egy író, akinek Pesten van a lakása 
és Bécsben a dolgozószobája. Nevezetesen 
I'odor László, aki már azelőtt is ugy ren-
dezkedett be, hogy a rendes lakása mel-
lett tartott egy titkos szobát, amelynek 
létezéséről csak a felesége tudott és ahova 
csak akkor szokott visszavonulni, ha rá-
jött az ihlet. Tudniillik odahaza min-
dig jöttek látogatók, mindig szólt a 
telefon, tehát szeparálni próbálta 
magát az élet hétköznapi izgalmai-
tól. De hát Pesten nem lehet sem-
mit titokban tartani. Fodor László 
barlangjáról is egyre több ember szer-
zett tudomást, ugy hogy uj rejtekhelyről 
kellett gondoskodni. így jutott arra a 
gondolatra, hogy Bécsbe teszi át a dol-
gozószobáját. 

— Hja a technikai bravurok korszaká-
ban . . , 

— így is van. Mert gondolják meg a 
hölgyek, hogy pilótaszemmel nézve a dol-
got, BéCs csak egy ugrás. És ha Ígéretet 
tesznek, hogy ezzel a közlésemmel nem 
élnek vissza, akkor az is elmondom, hogy 
a kiváló ifjú szerző a nagy Ossyp Dümow 
lakását vette át a csendes és előkelő 
Bclvedere-Gasseban. 
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— A jövő Bölcsődala érdekében igyek-
szünk elfelejtem az uj címet. De ha mái-
Bécsben vagyunk, mit keresett Roboz 
Imre a külföldön? 

— Itt a tévedés, mert Roboz Imre nem 
a külföldön járt, hanem Pécsett, ahol a 
felesége rokonságánál töltött néhány na-
pot. Persze a pécsi színészek közt futó-
tűzként terjedt el, hogy itt van a Víg-
színház direktora és buzgalmukban olyan 
szenzációs előadásokat rendeztek, aminőt 
még sohasem láttak a Mecsek-alján. Ez 
az, amit a turfon dopingnak neveznek. 

— Apropos Roboz! Nem tudna a Besz-
terce ostromához egy páholyt szerezni? 

— Nem én, de még Harsányi Zsolt se. 
akinek emiatt sokkal jobban fő a feje, 
mint a próbák miatt. Sőt nemcsak neki, 
hanem az egész direkciónak, mert a 
bérletesek érthetően ragaszkodnak jo-
gaikhoz és így előállt az a furcsa eset, 
hogy a nagyszerűen bevált bérletrendszer 
miatt még azok sem tudnak jegyet kapni, 
akiket szinte történelmi tradíciók fűznek 
a Vígszínház premierjeihez. Egyelőre 
azonban még más izgalmak is vannak a 
Vígszínházban. A Testőr első felvonásá-
ban ugyanis valóságos kordon van a 
színpadon. 

— Kit őriznek ilyen féltő gonddal1 
— Titkost, akinek az első felvonás 

végefelé villámgyorsan át kell öltöznie. 
Az öltözőjébe persze már nem mehet fel, 
a kérdést tehát ugy oldották meg, hogy 
közvetlenül a színfalak mögött rögtönöz-
tek neki egy spanyolfalakkal eldekorált 
helyiséget. Több sem kellett a színház 
színfalak mögött lebzselő barátainak. 
Egész felvonás alatt a hevenyészett öltöző 
körül settenkedtek, hogy egy lopott pil-
lantást vethessenek a titkok barlangjába. 
Mire Jób Dani egy egész falanxot állított 
fel öltöztetőnőkből, akik minden előadá-
son hősi elszántsággel verik vissza az el-
szánt habitüék rohamát. 

— Szóval, hogy mi is megkockáztas-
sunk egy színházi szóviccet: A testőr ania-
zonjai. 

— Jó, hogy eszembe juttatják. Fedák 
szóbeli megállapodást létesített Lázárral, 
hogy amennyiben e szezonban még egy-

általán fellép, azt csakis a Király Szín-
házban teszi. Ezek után pedig egy merész 
kanyarulattal visszatérek Gaál Francihoz, 
aki már el is foglalta a Vígszínház Vörös 
Páljának tervei szerint készült Batthyány-
utcai uj lakását és büszkén trónol Mária 
Terézia-korabeli bútorai között. Nála csak 
egy büszkébb ember van Pesten és az 
Karinthy Frigyes. 

— Mire olyan büszke a nevető bölcs? 
— Arra, hogy mint lírikus és korunk 

legkiválóbbjai közé tartozik, tudniillik 
most rendezi sajtó alá verseskötetéi. 

— Szóval uj reflektor fényében fogjuk 
látni Karinthy Frigyes lelkét. 

— Ne beszéljünk reflektorokról, mert 

Kászonyi Gizi 
magyar dalokat énekel a bécsi Kammerspiele 
»,Flört és jazz" cimü revüjében, amelyet Fritz 

Grünbaum és Karl Farkas irtak 
(Foto Willinger) 
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eszembe juttatják barátomat, a boldog-
talan vőlegényt. 

— Ez egészen rejtélyes. 
— Aki a hölgyek közül volt már va-

laha menyasszony, az nagyon jól tud-
hatja, hogy a vőlegények kedvenc látoga-
tási ideje az alkonyat, vagyis az a sej-
telmes, boldog idő, amikor részben spó-
rolásból, részben a hangulat miatt nem 
szokás még villanyt gyújtani. Ilyenkor 
észrevétlenül meg lehet simogatni a 
menyasszony kezét és szépen el lehet 
üldögélni a meghitt csöndben. Már most 
a szóbanforgó menyasszony elsőemeleti 
ablakai alatt egy kávéház van, amelynek 
tranparensei már a kora délutáni órák-
ban kigyulladnak és vakitó világossággal 
árasztják el a lakást. 

— De hisz ez gazdaságos dolog. 
— Főbérlői szempontból igen, de nem 

vőlegényi szempontból. 
— Csak nem ment vissza a parti az 

indiszkrét transparensek miatt1 
— Nem, de boldogtalan barátom kény-

telen volt áttenni vizitjeit a kora délelőtti 
órákra, aminek az a következménye, hogy 
állandóan kialudatlanul, dagadt szemmel 

„Milyen elhagyott kislány vagyok én, cö, cö, cö" 
Biltcr Irén 

Város/i Színház: „Párizsi divat" (Tiíth XlaruU lelv.) 

járkál a nagyvilágban. Diogenesz lámpá-
val sem kereshetett volna szerencsétle-
nebb vőlegényt. De most már lámpánk lé-
vén, derítsünk világosságot egy olyan rej-
télyre is, amely mostanában sokat foglal-
koztatta a színház közvéleményét. Egy na-
gyon érdekes színésznő eltűnéséről. .. 

— Ki a színésznő? 
— Gaál Anny, aki annakidején váratla-

nul bukkant fel Budapest színházi ég-
boltozatán és mint Vilma pont százszor 
aratott sikert a Noszti flu bravúros 
ensemblejában. A százas banketten már 
nem volt jelen és azontúl más vette át 
pompásan megformált szerepét. 

— Tényleg, mi történt vele? 

— Ezt sokan kérdezték és senki sem 
tudott rá válaszolni. Most karácsony előtt 
azonban az történt, hogy Harsányi Zsolt 
édesanyja karácsonyi ajándékul gyönyörű 
diszkötéses példányt csináltatott a Noszti 
flu esetéből, eléje kötetett néhány fehér 
lapot és sorra vette a Noszti flu szereplőit, 
hogy imának belé néhány emléksort a fia 
számára. Már mindenki megvolt, csak 
még Gaál Anny hiányzott. De hát, ha egy 
anya a fejébe vesz valamit, a végére is 
jár annak és igy ludta meg azt, amit még 
a színháznál sem tudtak, hogy a kitűnő 
fiatal színésznő Budán lakik a saját négy-
milliárdos villájában. 

— így mi is szívesen eltűnnénk egy 
időre. 

— Vigyázzanak, hogy ne ugy tűnjenek 
el, mint az a kikapós férj, akinek a fele-
sége már az újságok nyilttér rovatában 
ígér teljes bűnbocsánatot, ha vissza mer 
térni. 

— Mesélje, mi történt? 
•— Nevezett ur egy ideig hallatlan sze-

rencsével tudta eltitkolni kalandjait. A 
napokban balsorsára egy uj szobalány 
került a házhoz, aki ebéd után igy szólt 
a nagyságos asszonyhoz: „Érdekes. Ide 
délben jár ez az ur? A régi nagyságos 
asszonyomnál mindig délután négy és hat 
között szokott megjelenni". 

— Hova szalad, Intim Pista? 
— Rohanok a helyszerzőhöz. Egy sü-

ketnéma szobalányt keresek, aki lehető-
leg rövidlátó is. Kezüket csókolom. 
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I 

(Schubert rajza) 

A csodálatos visszatérés 
NOVELLA 

Irta; H A R S Á N Y I ZSOLT 
Ha megyebeli urak, akik már Pestre származtak fel, kaszinóban vagy másutt 

összejöttek, gyakran esett szó a bolond Ásvaynéról. Az unokáját, a Zelmányi-fiut, aki 
a külügyminisztériumba került, ugy emlegették, hogy a bolond Ásvayné unokája, aki 
igen jó párti, mert meg fogja örökölni a nagyanyja egész vagyonát, még pedig hama-
rosan, mert a bolond Ásvayné már tul van a nyolcvanon. Ámbár ilyenkor mindig 
akadt valaki, aki legyintett: 

— Nono, sokáig fog még várni a Zelinányi-fiu. Ismerem az öregasszonyt, a 
bolondsága mellett olyan, mint a vas. El fog az élni .százéves koráig. 

Olyan is akadt, más megyéből való avatatlan, aki megkérdezte: 
— Miből áll a bolondsága ennek az Ásvaynénak ? 
— Nem tudom. Valami olyan, hogy hazavárja az urát, aki nincs. 
— Meghalt az ura ? 
— Elesett negyvennyolcban. Vagy elvitték az oroszok, nem is tudom. De még 

most is várja rendületlen. 
Néha aztán jött a megyéből valaki, vagy azért, mert valami ügyes-bajos dolgát 

a Kúriáig fellebbezte, vagy mert fiát hozta fel az egyetemre. Az ilyentől megkérdezték; 
— Hát a bolond Ásvayné él-e még ? 
— De még milyen fürge, akár a esik! 
— Várja még az urát ? 
— Várja hát. Minden délután befogat és behajt a sármezei állomásra. Egyszer 

érkezik ott vonat napjában. Az asztalon mindig egy teritékkel több. A kastélyban 
van egy szoba, azt ő ugy hivja, hogy a „Zoltán szobája". A cselédség is megszokta 
a tekintetes ur szobájának mondani, Zelmányi, a veje, Is megszokta a papa szobájá-
nak mondani. Ebben a szobában minden este megvetik az ágyat és minden reggel 
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bevetik. Este, ha a család kiolvasta a pesti újságot, beteszik az éjjeli szekrényre és 
reggel kiviszik. Pohár vizet is tesznek az éjjeli szekrényre rendesen. 

— És a család belemegy az öregasszony bolondságaiba ? 
— Bele hát. Egy az, hogy gyöngédségből nem akarnak vitába szállani vele. Más 

az, hogy nem árt a bolondságával senkinek. Zelmányi néha sziszeg ugyan, hogy dél-
után kéne a kocsi és nem lehet megkapni, dc azért hangosan nem szól semmit. Meg 
aztán csak próbálna szólni, az isten őrizze meg attól. Csapna ám olyan patáliát az 
öregasszony, hogy belerezegne a kastély. Mert máskülönben egészen normális. Ő 
vezeti a gazdaságot, nem a veje. Mink a vidéken csak ő utána igazodunk, mert olyan 
esze van, mint az örménynek. Ha ő eladja a búzát, mi is eladjuk. Ha ő tartja a 
bort, mink is tartjuk. Mindig neki van igaza. 

Akiről Pesten igy diskuráltak a Pannóniában pohár sör mellett, vagy a parla-
ment folyosóján, arról bizony a kastélyba vetődő idegen egy percre sem hitte volna, 
hogy ezt az asszonyt hivják bolond Asvaynénak. Furcsa kis töpörödött öregasszony 
volt, szinte már gyerekszeriien vézna és törékeny. A keze olyan volt, mint valami 
madáré és olyan volt a kis hegyes orra is. De a szeme erős volt, szikrázó és 
ijesztő. Ebben a szemben lakott az akarata, a konoksága és a bolondsága is. Volt 
eset rá, hogy idegen hintó utasai, akiknek kerekük tört az országúton, beállítottak 
a kastélyba és bocsánatot kértek a háborgatásért. Az öregasszony nagy vendégsze-
retettel fogadta őket, mindenkit kikérdezett, honnan jön, hova megy, milyen lány 
volt az anyja és mikor már kászolódtak, mert megjavult a kocsi, igy szólt: 

— Ejnye, hát csak nem mennek el vacsora nélkül ! És az uramat is illenék, 
hogy megvárják. 

— Mikor jön ? 
— Minden pillanatban várom. Őrölni fog, ha vendéget talál. Világéletében sze-

rette a vendéget. Itt van az arcképe, ni. 
És egy régesrégi daguerreotip-képet mutatott az idegeneknek, amelyről egy dél-

ceg, szőke nemzetőr-hadnagy nézett bele a világba. Az idegenek zavarba jöttek a 
negyvennyolcas időből való kép láttán. De a bolond Ásvayné nyugodtan és közvet-
lenül folytatta: 

— Ugy-e, szép fiatal urain van ? Irigyelték is tőlem mindig az asszonyok. 
A háttérben a lánya, maga is öregaszony már, meg a veje, Zelmányi, kinos 

zavarban integettek a vendégeknek, hogy rá kell hagyni mindent az öreg hölgyre. 
Azok rá is hagyták. Lelkesedtek a fényképet nézegetve, hogy bizony ilyen csinos 
katonatisztiét nem egyhamar lát az ember. Daliás szép férfi, azt meg kell adni. 

Itt a faluban már többet tudtak a bolond Ásvayné dolgáról. A körorvos, a | 
öreg Kárász, akinek már az apja is felcser volt ugyanitt a régi időkben, olykor 
eladomázott a környékbeli birtokos-familiákról és el tudta mondani, hogy az apjá-
tól miket hallott ebben az Asvay-dologban. Azt hallotta, hogy Asvay Zoltán, aki 
csakugyan a legszebb férfiak egyike volt a vidéken, egyszer rossz időben jött haza: 
a feleségét rajtakapta a legjobb barátjával, Brezovay Olivérrel. Ott nyomban keresz-
tiül is lőtte Brezovayt, lóra kapott, a feleségének nem Is köszönt és örökre eltűnt. 
Brezovaynak csak a vállán ment keresztül a golyó, maga hajtott haza Noszlopra és 
két hét múlva már nem volt semmi baja. Asvay Zoltánról pedig hir jött, hogy 
beállott nemzetőrnek. Később azt is lehetett hallani, hogy Segesvárnál ő is elesett. 
De a holttestét nem látta senki, akárcsak a Petőfiét. Rebesgettek olyasmit is, hogy 
nem esett el, hanem az oroszok foglyul ejtették, de hát az ilyesmiben nem lehet az 
igazat megtudni soha. Annyi szent, hogy a bolond Asvayné, aki igen fiatalon ment 
férjhez, — tizenhétéves volt, mikor Zoltán megszöktette, mert a lányt egy osztrák 
báróhoz erőltették a szülei — itt maradt tizennyolceves fővel és egy leánycsecse-
mővel, a mostani Zelmányinéval. Hogy a bolondsága hogyan kezdődött, hogyan 
nem, arról most már — hatvan esztendő multán — nem igen lehet tudni bizonyo-
sat. Tényvaló az, hogy most is csökönyösen várja haza a fiatal nemzetőr-tisztet. 
Arra nem gondol, hogy Asvay Zoltán, ha él is, közel jár a kilencvenhcz. Nem, ő 
olyannak várja vissza, amilyen gyanánt elment és amilyennek a fénykép mutatja: 
huszonhatéves daliának, gőgösnek, szépnek, ábrándos, szőke szakállúnak. 

— Valami hiba van itt, — mondták a tiszteletlen fiatalok hitetlenül az öreg 
doktor elbeszélésére -— mert ha Asvay Zoltán szerelmi bánatában felcsapott nemzet-
őrnek, akkor hazulról való távozásakor még nem volt katona, következésképen 
nem hagyhatott itthon egyenruhás képet. 

Az öreg Kárász vállat vont. 
— Azt már nem tudom, hogyan volt. Talán a bolond Ásvayné később kerítette 

a képet. Lehet, hogy a férje valamelyik tiszttársától szerezte. Én csak azt mondha-
tom, amit az apámtól hallottam. 
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Ebben aztán megnyugodtak. Nem is nagyon törődtek voltaképen azzal, mi az 
igazság a bolond Ásvayné régi históriájában. Egyik történetet felváltja a másik, 
másnapra aztán valamennyi eloszlik borgőzzel, pipafüsttel együtt. Meg aztán követ-
kezett olyan idő is a falura, mikor mindenkinek egyszerre ezer komolyabb gondja 
lett, mint ódon pletykák között bogarászni. Kiütött a világháború. 

Az Ásvay-portát nem nagyon mozgatta a dolog. Zelmányi tul volt már a hatva-
non, a külügyminisztériumban szolgáló fiát pedig nem kellett félteni a fronttól, 
mert annak félszeme volt. Gimnázista korában serét ütötte ki a másikat. De a 
bolond Ásvayné, aki hadüzenetkor töltötte be a nyolcvannegyedik esztendejét, hir-
telen izgatott és fuzsitus lett. Folyton az oroszokról akart hallani. A oroszok ugy 
izgatták, hogy Zelmányi egyszer megpróbálta eldugni előle a pesti lapot. De az 
öregasszony kacagógörcsöt kapott ettől és az idegroham ugy megviselte, hogy egy 
hétig feküdt. Ettől kezdve a vő mindig belement a beszélgetésbe, ha annyira oro-
szokról akart diskurálni. Pedig látszott, hogy ez is árt neki. Minden apróság mód 
nélkül felizgatta, rohamosan hanyatlott testi ereje, Zelmányi négyszemközt már 
kezdte előkészíteni a feleségét, hogy a mamával idestova valami emberi dolog tör-
ténhetik. De a kocsisnak most is minden délután be kellett fogni és a bolond 
Ásvayné, bár magától már fel sem tudott állni a hintóba, minden áldott délután 
bement a sármezei állomásra. Ezt nem engedte el. 

Egy szép napon olyan hirt kapott Zelmányi, amitől nagyon izgatott lett: közöl-
ték vele, hogy orosz foglyokat fog kapni a birtokra. Sokáig habozott, vájjon 
elmondja-e ezt a hirt az anyósának. Végűt ugy döntött, hogy nem mondja el. 

Egy hétfői napon jöttek a foglyok. Éppen abban az órában, mikor a bolond 
Ásvayné bekocsizott Sármezőre. Zelmányi csak azon igyekezett, hogy eltávolítsa 
őket a Szilfa-majorba, mielőtt az öregasszony visszaérkezik a kocsival. Féltette az 
anyósát az oroszok látásától, mert homályosan érezte, hogy ez rendkívüli, talán 
végzetes izgalmat jelent neki. Szaporán magyarázott a nyolc muszkának, akik ott 
álltak egy csomóban az udvaron. A beszélgetést a Grünzweig, vagy falubéli neve sze-
rint Gerincvég, kocsmáros fia tolmácsolta, aki már megjárta az orosz hadifogságot 
és egy esztendei rabság után orosz nyelvtudásával ügyesen hazaszökött. 

Ahogy a kocsmáros fia oroszra forditotta ott a Zelmányi mondatait, ő rápillan-
tott az egyik orosz legényre és meghűlt benne a vér. Ott állt a daguerreotip-képen 
ábrázolt Ásvay Zoltán kísértetiesen megelevenedett hasonmása. De annyira megdöb-
bentően az volt, hogy Zelmányinak megcsuklott a térde és a hátgerincén fagyos vil-
lanyáram futott keresztül. Egy pár pillanatig nem is tudta, mitévő legyen. Akkor 
sarkon fordult, besietett a kastélyba és a régi képpel jött vissza. Most még jobban 
megdöbbent, mert ekkora hasonlatosság már babonás, földötuli dolognak tünt fel 
előtte. Rekedten odaszólt a kocsmáros fiának: 

— Kérem, szóljon annak a legénynek, balról a másodiknak és jöjjenek be ve-
lem a kastélyba. 

Bementek. Zelmányi leültette a muszkát is, Grünzweiget is és pár pillanat múlva 
dult arccal vezette be a feleségét. Az asszony ránézett a fogolyra, felsikoltott, elsá-
padt és leült. A fogoly meghökkent és ijedten felállott, látnivalóan félt, hogy valami 
bizonytalan dolgot terveznek vele. Ekkor Zelmányi a fogolynak a kezébe adta a 
képet. A fogoly rámeredt a hetven éves és mégis őt ábrázoló képre, szintén elsápadt 
és a keze reszketett. Zelmányi a tolmács utján faggatni kezdte. A fogoly elmondta, 
hogy ő egy Pleskow nevü moszkvai szijjártónak a fia. Az apja egy moszkvai lányt 
vett el, ennek a lánynak az apja egy homályos multu ember volt. Azt mesélték erről 
az emberről, az ő anyai nagyapjáról, hogy idegen országból vándorolt be Oroszor-
szágba, mint fiatalember. 

— Imerte ön a nagyatyját? — kérdezte a tolmács utján reszkető hangon Zel-
mányiné. 

— Mint kisfiú, még ismertem. Öt éves voltam, amikor meghalt. Engem nagyon 
szeretett. Anyám azt mondja, hogy nem az apámhoz hasonlitok, hanem őrá, az 
anyai nagyapámra, még pedig a megszólalásig. Az apám családja tatáros tipus, mind 
alacsonyak és feketék. Viszont anyám is pontosan ilyen, mint ez a kép: magas 
és szőke. 

A helyzetet mind felismerték, roppant izgatottak voltak valamennyien. A muszka 
legény izgalmában sirva fakadt. Ekkor felhangzott kintről az érkező hintó zörgése. 
A bolond öregasszony jött haza az állomásról. Ezek idebent mind felpattantak és 
kétségbeesett zavarban néztek egymásra. A muszka is felpattant, pedig egy szót sem 
értett abból, hogy miért kelt ekkora izgalmat a kocsizörgés. Zelmányi riadtan szólt 
a feleségéhez: 
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— Most mit csináljunk, az isten szerelmére? 
Zclmányiné sirva hebegett és a kezét tördelte: 
— Nem tudom . . . nem tudom . , . 
Közben, ahogy tanácstalanul topogtak, teltek a pillanatok. Már hallatszottak az 

öregasszony csoszogó kis léptei a kövezett verandáról. És a következő pillanatban 
benyitott. 

— Oroszok, — motyogta rendkiviili izgalomban — az udvaron o r o s z o k . . . 
onnan jöttek . . . oroszok . . . 

Majd felfigyelt arra, hogy ezek némán és megdöbbenve állnak itt. Végignézett 
rajtuk és meglátta a muszkát. Megrázkódott. Halkan felnyögött. Aztán hirtelen rop-
pant nyugodt lett. Odalépett a muszkához, megölelte és megcsókolta. A meglepett 
muszka gépiesen csókolta vissza, nem tudta, mi történik vele. Aztán a bolond Ásvayné 
visszalépett és igy szólt nyugodtan, szilárdan: 

— Tudtam, hogy visszajössz, Zoltán. Nézz a szemembe. Meg akarok neked es-
küdni mindenre, ami s z e n t . . . 

Iít elakadt a hangja. Rémült arckifejezéssel a homlokához nyúlt. Szenvedve és 
panaszosan motyogni kezdett: 

— Mire?.. . Mit?. . . Elfe lejtettem. . . Valamire megesküdni . . . Valami Oli-
vér . . . Ki az az Olivér?.. . 

Segítséget könyörgő arckifejezéssel nézett lányára és vejére. Azok dermedten 
meredtek rá és moccanni sem mertek. 0 csak a homlokát nyomogatta szenvedve és 
csendesen nyögve: 

— Jaj nekem . . . valami eskü . . . elfelejtettem . . . olyan rosszul vagyok . . . Zol-
tán, a szobád rendben van, én inost lefekszem egy k i c s i t . . . fáradt vagyok . . . 
eszembe fog j u t n i . . . Valami Olivér . . . 

Üveges szemmel meredt maga elé. Megingott. A veje hamar hozzáugrott és tá-
mogatta. Az öregasszony behunyt szemmel, engedelmesen hagyta magát támogatni és 
vezetni. A szobájába vitték. A lánya gyöngéden levetkőztette és lefektette. Mikor a 
fejét a párnára tette, halkan megszólalt az öregasszony: 

— Eredj, nein kell-e valami apádnak, nézz utána, mindene meglegyen. Én mind-
járt jobban leszek. 

Egy óra múlva békésen és csendesen meghalt. 

Jelenet a berlini Ábiis rózsájából 
Hans Moser, a hires bécsi komikus, Ludwig Stärk, Gizella Werbezirk és Käthe Haaek 

(Atlantic foto) 
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Corvin és Kamara : „Oroszország" 

Pál cár 
Emil Jannings 

(Paramount film) 



ismeretséget. Ö nem is ismerte az asz-
szonyt — a férfi szavaiból azonban kü-
lönös dolgot ért meg. Ez a nő az ő utolsó 
regényének élő figurája volt, éppen olyan, 
amilyennek elképzelte, anélkül, hogy 
ludta volna, hogy él. 

De bármelyik történet meséje éppen 
szuggesztívitását vesziti el ilyen rövidre 
fogva — keveset mondanak stílusuk és 
érzéseik fojtó levegője nélkül. Földi Mi-
hály a gondolatok és emberek művésze — 
emberi Írásait minden gondolkodónak 
el kell olvasnia. 

E ^ y ^ é p í r ó k í s a s s z c n y 

r e g é n y e 

Őrien la Rozbelle könyve — Párizs 
egyik legnagyobb irodaimii sikere — egy 
lapszerkesztő körül bonyolódik. 

A szerkesztő magános, életet akar kez-
deni, hogv hozzáfogT ásson komoly irói 
terveihez. Feleségével megállapodik és el-
küldi őt hosszabb időre külföldre. Az 
asszony elutazása után elhagyja regi ott-
honukat és nyugodt lakást bérel. Uj 
munkahelyére csak régii iniasa bejáratos. 
A szerkesztő gépirókisasszonvt vesz fel: 
Bléchet, akinek ő adja ezt a furcsa nevel. 
Munkája közben szórakozik a leánnyal, 
akivel állandóan egyedül van. Bléehet el-
vakítja a népszerű és előkelő szerkesztő 
egyénisége és komolyan megszereti a 
férfit, aki egy szeszélyes és könnyelmű 
pillanatban szerelőjévé teszi a leányt. A 
férfi nem tudja megmagyarázni, hogy 
miért kívánta meg Bléehet, — talán mert 
mindig egyedül volt vele — a leány azon-
ban végzetesen szereti öt és ragaszkodik 
hozzá. Az idő múlik, ia szerkesztő, nem 
sokkal felesége 1 azacrkezése elölt,, érté-
kes ékszert vásárol, hogy meglepje az asz-
szonvt. Az ékszer azonban eltűnik. A 
rendőrség keresi a tolvajt és a nyomozó 
delekliv nyersen meggyanúsítja Bléchet 
— hiszen nem járt senki más a lakásban. 
Bléche a gyanú hatása alatt öngyilkos lesz, 
a hailált azonban már a szerelem miatt 
kívánja. Az asszony hazaérkezik és az ék-
szert megtalálják a régi lakásban, ahová 
a gondos inas vitte, mert azt hi'te. bogy 
a szerkesztő az értékes ajándékot a szere-
lőjének: a gépirókisasszonynak szánta. 

Földi Mihály u j novelláskönyve külö-
nös történetek sorozata, Egy magasabb 
szemléletből születnek, a léleknek olyan 
válságaiból, amelyek mögött mindig ha-
talmas és valóságszerü élmények emel-
kednek, mint azok a hegyláncok, amelyek 
egy láthatatlan uton futnak végig — a 
valóság és művészet horizontján. 

íme az első: Tul a testen. 
Vajda Lajos iró levelet ir kollégájának 

és látogatását kéri. A kél férfi találkozá-
sát — két művész találkozása ez a halál 
előtt — megzavarja egy idegen látogatása. 
A harmadik férfi feleségéről beszél az 
írónak. Egy év előtt külföldön élt az asz-
szonnyal. Egy vidám pillanatban feleségén 
különös változást vett észre: egy autót 
látlak meg, amelyből Vajda Lajos iró 
hajolt ki. A fér j féllékenyen támadt az 
asszonyra, aki beismerte, hogy szereti az 
írót. Férje addig gyötörte, amig be nem 
vallotta, hogy házassága elölt az iró sze-
retője volt. A vallomás után megmérgezte 
magát és meghalt. Az iró tagadja ezt az 

A könyvtárszobában: 
Emil Jannings 

A l á i h a i a i l a n xti 
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.1 könyvtárszobában: 
Péchy Erzsi (Stulr.cr Ich'.) 

Bléche nem hal meg — meg fog gyó-
gyulni és nem marad teljesen magára, 
mert a szerkesztő, aki visszatér régi éle-
tébe, mély szánalommal fordul feléje. 

E t f l i a j l a i c k — n c k 

A legjobbakat irják André Mauris 
könyvéről, a Climats, Éghajlatokról. 

— Vannak a léleknek is „éghajlatai" 
és ezeknek kontrasztjaiból származik az 
asszonyok és férfiak mély szomorúsága. 

Philippe Mercenat, egyszerű ós komoly 
férfi a regény hőse. Régi iparvállalat ve-
zetője, aki szabályos üzleti elfoglaltsá-
gain tul mondain és mégis bensőséges 
életet él a szerelmek szövevényében. Nin-
csenek szélsőséges szenvedélyei és nem 
ismeri azt a bizonytalanságot és aggodal-
mat, ami a szereleim országában elfogja 
a tévelygőt. Gyermekkorában mindig egy 
amazon királynőről álmodott s a kocká-
zat és merészség gyönyöre, amelyről ek-
kor álmodozott, már 1 iányzik a férfi sze-
relmeiből. Találkozik Odile-lel, akit meg-
szeret és feleségül vesz s akit épp ily 
hamar elhagy felébredt féltékenykedésé-
ben. Nem marad sokáig magányos: talál-
kozik Isabelle-lel, aki mellett talán örökre 
megmaradna, akit azonban megcsal és 
elhagy, mert az érzések forgatagában ő 
ezt jelenti Isabelle számára, amit Odile 
jelenteti az ő számára, — akihez később 

mégis vissza fog térni, de már más lélek-
kel: a fé r j szeretetével — „a törvényes 
szerelemmel, szóval szerelem nélkül". 

Philippe lelke megváltozik, mint ahogy 
az éghajlatok változnak: folytatja gyer-
mekkori álmait a valóságban. Odile, aki 
könnyű és hü lélek, második férjében 
nein találja meg urát és öngyilkos lesz. 
Isabelle, aki hosszú időre magára miarad 
— \ á r és bizik abban a szerelemben, ami 
férjét visszahozza: 

— A lélek éghajlatainak változásai 
nem múlnak el viharok nélkül. S a viha-
rok a katasztrófák után elpihennek. 

A JÖVŐ HILTEN JELENIK MEG AZ 
„ŐFENSÉGE MEYER III". A Színházi 
Élet legújabb ajándékkönyve, Karl Ettlin-
ger ,,Őfensége Meyer 111" című hires re-
génye a jövő héten hagyja el a nyomdát 
és előfizetőinknek, akiknek előfizetése 
február 15-ig érvényben van, a Színházi 
Élet 3-as számával együtt teljesen ingyen 
küldjük meg. Kérjük tehát azokat, akik-
nek előfizetése időközben lejárna, idejé-
ben újítsák azt meg, nehogy a regény 
szétküldésében fennakadás álljon be. A 
példányvásárlók is megszerezhetik Kari 
Etilinger regényét, ha tizenhárom egymás-
után következő számból beküldik az 
ajándékregény-szelvényt és 80 fillért mel-
lékelnek portóra és csomagolásra. 



a HCT HUMORA 
RAJTAKAPÁS 

Papa: Szemtelen f rá te r ! Azon-
nal vegye le a lábát a székről. 
(Münchener Illustrierte Presse) 

NOÉ BÁRKÁJÁBAN 
NOÉ: ÖRÜLSZ, HOGY NEM-

SOKÁRA PARTRA SZÁLLUNK? 
NOÉ ASSZONY : HOGYNE. 

ANNYI BIZTOS, HOGY RÖG-
TÖN FELMOND A SZAKÁCS-
NŐM! 

(Pearsons Weekly) 

SZEMTELENSÉG 
— MIT DOLGOZOL MOSTA-

NÁBAN? 
- A TUDOMÁNY SZOLGÁ-

LATÁBAN ÁLLOK! 
— MI? 

KÖNYVSZEKRÉNYEKET 
POROLOK. 

(Sondagonisse Strix) 

JÉGSZEZON 

AMERIKA 

— Miért nem jár Smith a 
klubba? 

— Elütötték. 
— Kié volt az autó? 
— Nem autó, hanem repülő-

(lép! 
— Ugy, hát a repülőtéren 

történt? 
— Nem, az ágyban! 
— Hogy került oda a repülő 

acp? 
— A negyvenkettedik emele-

ten lakik. 
(Rumeur) 

VÉGRE EGY OKOS KIS-
GYEREK/ 

— Hány éves vagy kislány? 
— Hét. Igazság szerint nyolc-

nak kellene lennem, de beteg 
voltam és egy évet kimarad-
tam. 

AZ ÓVATOS UTAS 

A fenti hölgyek egyike otthon, 
Mikor a Pista került szóba: 
Nem hazudott, mert azt mondta: 
Nem látja őt esak hébe-hóba . . . 

(La Vie Parisienne) 

Lőrincz Miklóst, a tehetséges 
kabarészerzőt egy amerikai ro-
kona felkereste Budapesten és 
meginvitálta a tengerentúlra. 

— Két hét múlva indul a 
„Majestic", azzal kihajózunk. 

— Na, és ha a hajó elsiilyed? 
— aggodalmaskodott Lőrincz. 

— Akkor beszállunk a men-
tőcsónakba — felelte flegmán 
az amerikánus. 

— És a mentőcsónak nem 
siilyedhet el? 

— Az nem. 
Mire Lőrincz megkérdezte: 
— Akkor miért nem me-

gyünk mindjárt inentocsóna-
kon? 
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A KALÓRIA-KÉRDÉS 

Nagy Endre maga elé 
hivatja Komlós Vilit, a 
Terézköruti Színpad tehet-
séges, örökké vidám tagját, 

— Kérem Komlós ur, 
— mondja az igazgató — 
maga nekünk nem elég kö-
vér. Elhatároztuk, hogy a 
napi táplálékát legalább 
két kalóriával fokozni fog-
juk. 

Komlós egy darabig törte 
a fejét ezen a különös aján-
laton, végre megszólalt: 

— Direktor ur kérem, 
nem lehetne egy kalóriával 
és napi öt pengővel? 

FEKETE KARÁCSONY 

ANYÁK, 
TESSÉK FIGYELNI! 

- Sohasem ir a fiam. 
— Nekem van egy metódu-

som. IIa akarom, rögtön vála-
szol a (werek. 

— Mi az? 
— Ezt ironi: mellékelten küt-

tlök husz dollárt 
— No és? 
— És nem mellékelek semmit: 

(Judge) 

LEÁNYKÉRÉS 
— Mit szólnál, ha azt mon-

danám: légy a feleségem. 
— Még szóljak is? Na hal-

lod! Röhögni és szólni még se 
tudok egyszerre. 

(Le Rire) 

PUCERÁJ 
— MAGA OLYAN INGET IS 

FELSZÁMÍT, AMIT ELVESZÍ-
TETT 

— IGEN! MAR KI IS VASAL-
TAM, AMIKOR ELVESZETT. 

A FELESÉG BOSSZÚJA A 
HUSZADIK SZÁZADBAN 

— Azelőtt mindig össze-
tudtam valamit kaparni Ka-
rácsonyra. 

— Mi maga? 
— Hókaparó. 

MNEMOTEGHNIKA 1929 
— Mit jelent ez a jel a 

falon? 
— Ez a jel arra kell, hogy 

emlékeztesse a feleségemet, kér-
dezze meg tőiéin, hogy nem 
felejtettem-e el, mil akart ne-
kem n.ondani? 

AZ UDVARIASSÁG 
CSIMBORASSZÓJA! 

A komornyik: Gróf ur, 
a tűzoltók! 

(London Opinion) 

TÉLI STRANDOLÄS 

Hogy január van és hideg van, 
Ugylátszik, semmit sem számit nála, 
Ö előveszi a földgömböt 
S vidáman ráül Afrikára. 
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Handléééé . . . Mi van el- Bácsi tessék feljönni . . . Az első emeleten . . . 
adóóóó? 

KÉNYSZERMUNKA 

-^ùU&lhon . faUtH . 

*it y 

ALIBI 
Ma éjszaka betörtek az iru-

d"la. A páncélszekrényt feltör-
lék. Végem van! 

— Mennyit raboltak cl? 
— Hoy vasat sem! 
— ? ? 

— Hegyei azt meséltem a fele-
ségemnek, hogy egész éjjel az 
irodában dolgoztam. 

(Ulk) 

SPICC 
— A vendégtől megkér-

dik a vendéglőben: 
— Parancsol még egy 

pohárral? 
— Nem, köszönöm, most 

már csak a telefonkönyvet 
kérem kérem, mert szeret-
ném megtudni, hol la-
kom . . . 

ILYENEK A MAI ÜZLETEK 

— Emilia, a ruháim mind 
piszkosak. Csak nem hord ta 
őket, mialatt távol voltam? 

Dehogynem nagysága. Hisz 
azt parancsolta , hogy szellőz-
tessem ki a ruhái t ! 

(Meggendorfer) 

— Engem azért Ítéltek el, 
mert kiraboltam az X . . . ban-
kot. 

— Engem pedig azért, mert 
megalapítottam az X . . . ban-
kot. 

(Le Péte M éle) 

A PARANCS 
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FINOM KIS KÁVÉHÁZ JÉGEN 

A második emeleten . . . A harmadik emeleten . . . — Látod, ez a társi visz el, 
ha rossz leszel . . . 

Békeffy László bemegy 
egy körúti kávéházba. Rög-
tön nekiesik két ruhatári 
alkalmazott és le akar ja 
róla rángatni a kabátot. 
Békeffi a kávéháztulajdo-
nosnál próbálja reklamálni 
polgári jogait. 

—• Mi történnék akkor, 
— szól dühösen — ha nem 
adnám oda a kabátomat, 
hanem itt volna mellettem 
a széken? 

— Azt megteheti, — fe-
leli a tulajdonos — de én 
nem vállalok érte felelős-
séget. 

— És <mi történik, — foly-
tat ja Békeffi ha a kalap a 
fejemen marad, a kabátot 
nem vetem le és a botot a 
kezemben tartom? 

— Én akkor sem válla-
lom érte a felelősséget. 

Mire Békeffi igy szól: 
— Szép kis vendégei 

lehetnek magának! 

KIESETT A SZEREPÉBŐL 
A KOLDUS: ÁTKOZOTT ASZ-

SZONY! . . . 
A FELESÉG: HALLGASS, 

HISZ MA SIKETNÉMA VAGY! 

A jégpálya is rendkívül 
Arisztikus szép látványt ad ma, 
Hogyha a jég látná a nőket, 
A boldogságtól elolvadna. 

(Le Sourire) 
mel. Mély gyászban volt. 

— Mi történt? 
— Képzelje — szól az 

ismerősöm — meghalt a 
feleségem. 

— A fürdőszobában 
nyitva felejtette a gázcsa-
pot és megfulladt szegény. 

— Fogadja őszinte rész-
vétemet. 

— Az még semmi — 
folytatta a porig sújtott 

! ember, — de látta volna a 
í gázszámlál! 

A BAJOK LEGTETEJE 

Gázon Gyula meséli: 
— A napokban találko-

zom egy régi ismerősöm-
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Az en egyetemem 
Irta: NÁDAS SÁNDOR 

A ,,Színházi Élet"-nek bus rovata, az 
úgynevezett élet iskolája, ahol hozzá-
értő emberek felsőbb oktatást nyúj-
tanak az emberiségnek udvariasság-
ból, evéből, viselkedésből, szerelemből 
stb. 

Most hozzám fordul a „Színházi 
Élet" és megkérdi, hogy az egyes sza-
kokat én kinek osztanám ki. Alább 
tehát összeállítom az én egyetemi ta-
náraimat s mindjárt ki is nevezem 
őket: 

Viccelőadás-tan: Feiks Jenő (helyet-
tese: Harsányi Zsolt). 

Öltözködés-tan: nők: Világossyné; fér-
fiak: Andrássy Gyula gróf. 

Hallgatás: Heltai Jenő (helyettese: Ke-
mény Simon). 

Dohányzás: Hunyady Sándor. 
FésUlködés: Faludy Jenő (helyettese: 

Faludy Sándor). 
Hlz-tan: Bús Fekete 
Fogy-tan: Solti Hermin (lásd: Színházi 

Élet 1. számát, 20 év előtt). 
Köszönés: Fábián Béla országgyűlési 

képviselő. 
Vita-tan: Beöthy László (helyettese: 

Szász Zoltán). 
Szorgalom: Harsányi Zsolt. 
Bölcsészet: Krúdy Gyula. 
Fellépés: Egyed Zoltán. 
Bonc-tan: Nádas Sándor. 
Szerződés-tan: Hoboz Imre. 
Takarék-tan: Wiszter. , 
Műveltség és lexikon: Feleky Géza. 
Száraz-humor: Mály Gerő. 
Mér-tan: Kis Szabolcs. 
Bér-tan: Saljapin. 
Szó-tan: Szomory Dezső. 
Lélck-tan: Bajor Gizi. 
Ügy-tan: Rácz Vili. 
Fütty-tan: Gázon. 

A bcnviván és két szerelme, a kokett és a szende 
Biller Irén, Király Ernő és Zilahy Irén 

Városi Színház: „Pár izs i d ivat" (Tóth Margit fctv.) 
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A KÉT SZÉKELY IBOLYKA 

Még látjuk a Pünkösdi Királynő S Katika szól : Ha álmodom, 
Két boldog nagy gyerekszemét, A Margit-sziget füvén járok, 
S ma filmsztár. Nyilván benzin Óh, szól a királynő moso-

hajtja lyogva, 
Fortuna asszony szekerét. Én a Nosztihoz gratulálok! 
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Die erste Koloratursängerin der Staatsoper 

©Ifta - ein ûiifsefiente Mm 
Sie ö ionöe M n s o n n 

Seit 1024 ift fie nun ber berliner Stnaiappo,-
erfte «nlonmirfiiitgcríu tterpfürfjtct. 

Sung uitb fdjön, ÎW3U Stünftlerin: ein aufgeljen» J SünfHerin verfügt ix&cr eine bon Sîatur jaric. 
ber Stetn an ber Serfiiter ®taa!?oper, bai ift ] glocfenljcire Stimme unb glönjcnb 6cljerrfcf)tc 

:nben j ©illa 2Í Ipar. 
î>ol5' I Sen meiften 

• ïod) ni f. 
lângecinncn unb Sängern ift iljre ?If§ ifjre I)niHit[ädjnd)cu T-artren feien Ijicr itu* 

tyiefe« I rftofee 3lrfu"ft iic^r nid)t ai3 ©efdjenf in bie j bie Violetta, ©ilbo, Königin ber 9tod)t, (Solum= 
"eíent n » — í l í l w r r»*«- frfioit ! f>iite u''v "" "-1 in ÍRirfwr* >fc' „3teg»)t-

ALPAR GITTA 
intim vallomásai 

Berlinben 
a Színházi Életnek 

1. Budapestről, 
2. Barcelonáról. 
3. Milánóról, 
4. New«Yorkról és 
5. Berlinről, 

ahol a Staatsoper most 3 évre megújítja szerződését 
Berlin, 1929. január 

Látogatóban Gittánál, a Kurfürsten-
dammon, abból az egyszerű alkalomból, 
hogy nemsokára megy haza Pestre 
— vendégszerepelni. A szalonban fogad, 
itt tanyázik állandóan Jóska is, vagyis 
Alpár Jóska, Alpár Tibor (Gitta bátyja) 
hatesztendős, aranyos kisfia, s ahogy 
bemutatkozik, rögtön hozzáteszi : 

— Kérem bácsi, tessék megírni azt 
is, hogy nemcsak Tante Gittának van 
itt sikere ! . . . Az én apukám 85 kar-
mesterrel együtt vezényelt próbát 
a Gloria Palastban és ö győzött, ö lett 
az első karmester ! 

A kis Jóskának igaza van. Alpár 
Tiborról ugyan még nem írnak úgy az új-
ságok, mint fentebb Gittáról látható, 
de nem hoz szégyent a nővérére, aki két 
esztendeje van kint Berlinben, s ezalatt : 

1. Több mint húsz operaszerepet 
tanult be németül. 

2. Most ugyanezeket olaszul tanulja. 
Hattal már elkészült. 

3. A Staatsoper, melynekelső énekes-
nője, hároméves újabb szerződést 
kínált fel neki. 

4. Toscanini hosszabb vendégsze-
replésre hívta Milánóba, a 
Scalaba. 

5. Barcelonába meghívták a júniusi 
Festspielekre, ahol a világ leg-
első énekesművészei találkoznak. 

6. Három szerződése is van Ame-
rikára, arra az esetre, ha európai 
elfoglaltsága megengedné. 

7. Berlinben mindenki így hívja : 
«A magyar pacsirta». 

Alpár hazatér lovaglás után 

Az ÚJSÁGÍRÓ : No mondja el egy nap-
ját ! Mit csinál reggeltől-estig'? 

Az ÉNEKESNŐ: Nyolckor kelek. Ha jó 
idő van kilovagolás, féltízig. Ha rossz 
idő van. itthon szobatorna. Tízkor próba. 
Délután háromig. Hatkor jön az olasz 
tanárnő. Hétkor énekóra. Negyedkilenc-
kor előadás. 

Az ÚJSÁGÍRÓ: Társasélet? Szórakozás? 
Estélyek '? Tánc '? 

Az ÉNEKESNŐ : Amennyire az elfoglalt-
ságomhoz tartozik. S' mint a Staatsoper 
tagjának, hivatalos meghívásaim van-
nak, Stresemann, Loebe estélyeire is. 
Loebénél legutóbb találkoztam Apponyi-
val, aki a következő kérdéssel fordult 
hozzám : «Mondja kedves művésznő, 
miért nem énekel tulajdonképpen oda-
haza az operában'?. . .» Mire a követ-
kezőket feleltem neki : «Kegyelmes 
uram, erre a kérdésre az operától 
kérjen választ. Én csak annyit mond-
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hatok, hogy nem rajtam m ú l i k ! . . » 
Apponyi csak a fejét csóválta, mint 
,iki nçm érti a d o l g o t . . . 

Az ÚJSÁGÍRÓ : Őszintén szól-
ván, én sem értem ! 

AZ ÉNEKESNŐ : 
Nem szég\ elem : 
ajánlkoztam az 
idén is az Operá-
hoz. Nem szédí-
tett meg Berlin, 
engem nem káp-

ráztat a világsiker, 
mit tagadjam : leg-
boldogabb lennék, 
ha az Operában Rad-
nay fe l leptetne . . . De 
azt írta, hogy a ven-
dégműsora betelt. 
Csak ha valaki meg-
betegszik . . . így le-
kötöttem magam Se-
bestyénnek. 

A z ÜJSAGÍRÓ : Mi-
korra ? 

A z ÉNEKESNŐ: J a -
nuárra. A Hoffmann 
meséi-t fogom elő-
ször a Városiban 
énekelni. 

A z ÚJSAGÍRÓ : M á s 
vendégszereplések ? 

A z ÉNEKESNŐ : Mi-
lánó. Barcelona és 
Amerika. Most három évre újítok a 
Staatsoperral, de úgy, hogy benne 
van az Amerika-Urlaub. A jövő év 
őszén megyek ki. Ha Isten éltet . . . 

Az Ú J S A G Í R Ó (a konyakospohárralj : 
éltesse ! 

Alpár 
Berlinben 
is lovagol 

már a legnehezebb akadályokat 
ugratta. 

— A dijakat, mit Annie és Álom 
szerez, mindig utánam küldik — 
meséli. — Már alig várom, hogy 
lássam a drága dögöket ! Álom 
a múltkor megütötte a lábát, 
úgy sajnáltam, hogy nem lehet-
tem mellette, hogy ápoljam ! 

A lovakról beszélne még tovább is, 
de én visszatérek a színházra. 

Igaz, hogy az Operabálon meg-
nyerte a népszerűségi versenyt ? A berlini 
operapublikum hölgykedvence : Frau Alpár, 
feriikedvence : Herr Schlusnus. 

— Igaz. Honnan tudja? Ott volt? 
— Nem. Csak olvastam. 
— Magyar újságban? {Ezt lelkesedéssel 

kérdezte.) 
— Nem. Német újságban. 

- Á zó ! . . . (Sóhaj-
tás. Fájdalmasan, csa-
lódottan.) 

* 

Utolsó berlini fellé-
pése Strauss Egyipto-
mi Heléná-jában volt. 
Legközelebbi fellé-
pése a Traviatá-hím 
lesz. Szilveszterkor, a 

m Szevillai borbély dísz-
előadásán magyar 
csárdást énekelt Ber-
linnek. Magyarul . . . 
Éjfélkor, amikor az 
óra tizenkettőt ütött. 
Az óráról és a kon-
gatásról jut eszébe : 

— Jesszusom, mind-
járt három óra : ebé-
deljünk !. . . (Kiabál :) 

Lízi, Lízi ! Az ebédet ! . . . 
Lízi megjelenik. Köszön. 

Kézit csókolom — mondja. 
Az ÉNEKESNŐ: Lízi, mi 

van ebédre ? 
Lízi : Bableves kolbász-

szal, paprikáscsirke galus-
kával, káposztáskocka.. 

az Annie 

Ennyit a színházról, a munkájáról, 
veiről. 

Most a lovakról beszélgetünk. 
— Borzasztó boldog voltam, 

megint nyert ! — mondja. 
Annie es Álom : Gitta kçt lova. Más színésznő-

nek csak kutyái vannak. 0 Jankó, a francia buli 
mellett még két lovat tart Pesten, csak úgy mel-
lékesen, de ez a legfőbb passziója. Ismeretes, 
hogy az történt vele, ami a mesebeli huszárok-
kal : beültették a nyeregbe, s egy hét múlva 

A z ÚJSÁGÍRÓ 
(nem szól sem-
mit. Elállt a 
szava). 
Lestyán Sándor 
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A hol lywoodi m a g y a r o k 
m i n d m e g b e t e g e d t e k 

spanyo lban 
— írja Béla Miklós a Színházi Életnek 

Béla Miklós, a Vígszínház volt kitűnő 
művésze, aki most Hollywoodban sze-
rez becsületet a magyar színjátszó te-
hetségnek, írja nekünk ezt az érdekes 
levelet : 

A naptár telet jelez ugyan, de hó csak 
a szomszédos magas hegyek csúcsain 
látható. Itt lent a narancsfák tele vannak 
aranyszínű gyümölccsel. Csak az esti hű-
vös, ködös, szeles időváltozás emlékez-
tet arra, hogy voltaképpen december-
ben járunk. 

Ez az időváltozás volt az oka annak 
a járványos meghűlésnek, amely néhány 
napra megakasztotta Korda Sándor ké-
szülő új filmjének a Comedy of Life-nek 
felvételeit. 

A tavon egy kis Velence volt fel-
építve és a naponként hajnalig tartó 
felvételeknél rendezőstül, sztárostól a 
világosító munkásokig mindenki beleg 
lett. Korda Sándor is meghűlt és néhány 
napig kénytelen az ágyat őrizni, de nem 
járt jobban a gyönyörű film férfisze-
replője, Milton Sills sem, míg a női fő-
szereplő, Korda Mária könnyebb indísz-

pozicióval úszta meg a forszírozott 
munkát. 

Fejős Pali nemsokára megkezdi a 
Broadwayt, nagyszerű a szereposztása. 
Lukács Pali mar elkészült a Wolf of the 
Wall-Street beszélő részével, most a 
néma részét fejezi be. Várkonyi be-
fejezte a Barrymoore-Lubitsch filmet. 
Mindszenthy Tibor nevét óriási betűk-
kel hirdetik a Fox-studió falán Lia 
Torával. Lucy Dorain ugyancsak Fox-
nál dolgozott Janet Gaynorral. Putty 
Lia nemrég .jött meg New-Yorkból, a 
saját gépén repül és boldog, hogy itt 
nincs hideg, jég, hó, fagy. Bánkyrol azt 
hallom, hogy dolgozik." Pártos Guszti 
kiheverte autóbalesetét. Magamról any-
nyit, hogy szörnyen drukkolok, mert 
holnap lesz az Adoration bemutatója, 
ahol szerénységem is szerepel és a jövő 
héten ismét fellépek egy kisebb szerep-
ben Colleen A/o're-nál. 

Egyebekben nem akarom elvenni 
Bohém Endre kedves barátom kenyerét, 
aki igen jónevű szcenário-író lett a 
Metro Goldwynnál, és most a stúdió 
megbízásából Budapestre utazik. Ezért 
nem mondom el mindazt a sok ked-
veset és jót, amit még a hollywoodi 
magyarokról még tudok, csak azt, ami 
a pestiek előtt sem ismeretlen, hogv 
valamennyien becsülettel verekszünk 
a magyar" tehetség elismertetéséért.» 

Harry Liedtke és felesége, Christa Tordy, együtt játszanak a «Szerelem a hô alatt» cfmfi filmben, 
amelyet ezen a héten mutat be a Forum, Palace és Capitol 
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Nem tudom, milyenek lehettek 
A Paradicsomban a lányok, 

De hogyha így nézett ki Éva, 
Akkor én megértem Ádámot. 

Kálmán Jenő 

Zombory Mercedes 
(Tóth Margit felv., Petőfi Sándor-u. 2.) 
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4 házasság — 1 válás 
Négy érdekes házasságot kötöttek Hollywoodban, 

Rod la Rocque pedig megválik a — filmtől 
Rod la Rocque eddig 3500 dollár heti 

fizetést kapott. Ugylátszik, ebből az 
összegből nehéz Hollywoodban meg-
élni, mert Rod csak ennél magasabb 
összegért haj- vább fil-

GBrkorcsolya-valcer 
Fay Webb és Raquel Torres 

Mivel eddig egy gyár sem teljesítette 
a népszerű színész kívánságát, Rod la 
Rocque elhatározta, hogy megválik a 
filmtől és banküzletet nyit. Inkább ban-
kár lesz, de 3500 dolláros éhbérért nem 
filmezik tovább. 

Hollywoodban, a válópörök városá-
ban úgylátszik megfordult az irányzat. 
A válópőr-bírók megerőltetés nélkül 
győzik a munkát, de annál több dolguk 
van a papoknak. Egyszerre négy érde-
kes házasságról, illetve eljegyzésről 
számolhatunk be. 

Reginald Denny (aki nemrég vált el) 
feleségül vette Betsy Lee kisasszonyt. 
A fiatal pár Hawai szigetén tölti 
a mézesheteket. 

Olga Baklanova rövid hollywoodi tar-
tózkodás után esküdött örök hűséget 
Nicholas Soussanin orosz színésznek. 
Az esküvőt görög keleti szertartással 
tartották meg, az orosz kolónia jelen-
létében. Olyan volt az egész ünnepély, 
mint egy nagy orosz tárgyú film esküvő-
jelenete. 

Hollywood másik jövevénye is szakí-
tott a legényélettel. Bánky Vilma angol 
partnere, Walter liyron eljegyezte Miss 
Carolyn Bishopot, Bishop kisasszony 
csak távoli nexusban van a filmmel : 
Frances Marion, a neves szcenárium-
írónő unokahúga. Azonkívül pedig Gene 
Tunney box-világbajnok — exmenyasz-
szonya. 

A mozilátogatók bizonyára emlékez-
nek még Ruth Roland-ra, aki Amerika 
egyik legnépszerűbb sztárja volt és 
néhány év előtt hagyta abba a filmezést. 
Miss Roland vagyonát még az ellensé-
gei is tizmillió dollárra becsülik. Ezt 
a hatalmas összeget szerencsés telek-
spekulációval szerezte. A szerencsés 
vőlegény Ben Bard, foglalkozása : szí-
nész a Fox-gyárnál. 
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Milliárdokat érő ^Rembrandt-festmény re 
bukkantak egy szegedi lakásban 
tulajdonosa majdnem eladta négyszázötven pengőért 

Szeged, január 
Érdekes véletlen folytán egy régi 

festményre bukkantak Dávid Sándor 
szegedi kávéháztulajdonos lakásán, s a 
valószínűség amellett szól, hogy 

a festmény eredeti Rembrandt, de a 
legrosszabb esetben ls Rembrandt 

egyik tanítványának a remeke. 
Karácsony előtt kis társaság tartóz-

kodott a szegedi kávéháztulajdonos 
lakásán. A házigazda, aki ismert mű-
gyűjtő, panaszkodott, hogy sok a fest-
ménye, már nem is tudja hova tenni 
ő k e t A társaság egyik tagja, Barlos 
László szegedi könyvkereskedő, rámu-
tatott az egyik festményre és kijelen-
tette, hogy" azt hajlandó megvenni. 
Gyorsan meg is kötötték az alkut s a 
kép, láthatóan régi, XVII—XVIII. század-
ból való vászon, négyszázötven pengőéri 
gazdát cserélt. 

Amikor Bartos kivette a festményt a 
keretéből, a keret alatt — az úgynevezett 
blind-rámán — egy szakadozott perga-

mentlapot fedezett fel. Megvizsgálták s a 
következő felírást olvastak róla : 

Rembrandt Van Rljn 1606—1669. 
A felfedezés természetesen óriási 

konsternációt keltett. 
Szegeden azóta egyébről sem beszél-

nek, csak a Rembrandt-festményről, 
amely egy flandriai nemest ábrázol! 
A kép tónusa és a háttere barna, az alak 
homloka és a keze mintha felülről lenne 
megvilágítva. A vásznat már többízben 
restaurálhatták s valószínűnek látszik 
az a feltevés, hogv Rembrandt szignuma 
a sok restaurálás következtében vált 
láthatatlanná. A festmény vászna házi-
szövésű, hátul enyvezett, olyan, mint 
amilyet Rembrandt használt. 

A szerencsés szegediek felhozzák a 
festménvt Budapestre és elsősorban Pet-
rovich Eleknek, aSzépművészetiMúzeum 
igazgatójának mutatják meg, majd kül-
földi szakértőkkel is megvizsgáltatják 
és így valódisága kétségtelenül bizonyít-
ható lesz. Rembrandt szignumát röntgen-
vizsgálat alapján akarják rekonstruálni. 

Az értékes festmény még a há-
ború előtt került Dávid Sándor-
hoz. Egy nagvbecskereki uriasz-
szonytól, özvegy Zambelly János-
nétóí vette 1500 koronáért. Az 
úriasszony édesapja a Bach-kor-
szakban császári komisszárius 
volt Erdélyben, férje pedig egy 
olasz nemesi családból származó 
magyar katonatiszt volt : miután 
a festmény rámáján talált 
pergamentlapon egv ki- „^ 
lencágú koronával dí-
szített elmer pe-
csétje látható. 
Víg György 

ti 2 
A Szegeden felfedezett Rembrandt-kép 

A festmény keretén talált pergamentlnp 
(Iritz felvételei, Szeged) 



Egy hollywoodi fotográfus fényképekkel bizonyítja, 
hogy Pál cár kedélyes és demokrata uralkodó volt 

A történelemírok úgy-
látszik hamisan vagy téve-
sen írták meg Pál cár élet-
rajzát. Mindegyik vad, 
brutális tirannusnak raj-
zolja Pált, minden oroszok 
cárját, aki kegyetlenség-
ben még őseit is túlszár-
nyalta és példátlan rém-
uralmat teremtett Orosz-
országban. 

A történelem króniká-
sait cáfolja két eredeti 
fényképfelvétel , amelyet 
egy amerikai fényképész 
készített a moszkvai Kreml 
nagv szalonjában. Ezeken 
a képeken Pál egészen új 
oldalról mutatkozik be : 
Kedves és közvetlen, ven-
déglátó házigazda, aki 
nemcsak Lubitschot, a hí-
res filmrendezőt hívta meg 
ötórai teára, hanem tech-
nikai munkások körében 
is szívesen időzik. Ezek a 
dokumentumok bizonyára 
nagy vitát váltanak majd 
ki, mert több történelem-
tudós azt bizonyítja, hogy 
ezek a fényképek nem Pál 
uralkodása idején készül-

Pál cár, a demokratikus uralkodó, a nép egyszerfi gyermekei között 

tek a híres Kremlben, 
hanem 1928-ban vette 
fel őket a holly-

woodi Paramount film-
gyár az «Oroszország» 

cimű filmhez. 

Pál cár megvendégeli Lubilsch Ernőt, a híres rendezőt 



A Színházi Élet gyermekszépségversenye 

1. Katz T ibor ( N a g y v á r a d ) , 2. Bi t tner Miklóska , 3. S t r a s s e r P i s ta ( K i s k u n f é l e g y h á z a ) , 4. Ötvös 
Márta ( N a g y v á r a d ) , ó. Komlós Gyur ika (Győr) , (i. Reich E d i t k e (Oradea) , 7. G idófá lv i É v a (Doboka) , 
8. Krausz Olga (Deba l j a c sa ) . 9. T a k á c s Kató, 10. Mnnea E rz s ike (Arad) , 11. Aszódi Emi (Tisza-
fü red ) , 12. László Béla (Cs i l l aghegy) , 13. Máibán Armand , 14. Reisz Kató (Hódmezővásá rhe ly ) , 
IS. Be rge r I m i k e , 16. L e f k o v i c s Béb iké (Tla jdónánás) , 17. Lantos Vera ( N a g y v á r a d ) . IS. ( i i dó fa lvy 
E t e l k a (Doboka) , 19. Rilia J o l á n k a (Brezr ióbánya) , 20. W e i s / . . I b i k é (8z i l ágyba l l a ) , 21. Gonda Ági 
(Backa-Topo la ) , 22. Gel lé r i Magda (Mátésza lka) , 23. Kiss ü t t i k a , 24. G a g á n Rud ika (Sasha lom) 

(Halmi ezelőtt S t re l i sky-f iók — fe lvé te le i ) 
Ingyen fe lvé te l re jogos í tó sze lvény a 159. oídalon 
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A Ne váljunk el táblás 
házainak közönsége, ugy-
látszik, az előadás után 
sem tér napirendre a da-
rab fölött, legalább is ezt 
igazolja az a vaskos levél-
csomó, amely e héten Con-
stance pályázatunkra érke-
zett. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel egy héttel 
hosszabbítjuk meg pályá-
zatunkat és jövő számunk-
ban fogjuk közölni azt, 
hogy ki nyerte az ötszáz 
pengős dijat és a három 
vigszinházi páholyt. 

Itt adjuk a sikerültebb 
pályázatokat. 

Pszihológus : Ha a kor-
rekt, hiivös Constance 15 
éves házasság után a fe-
minista etika a lapjára he-
lyezkedik és ugy érzi, hogy 
neki is joga van még egy-
szer a boldogsághoz, két-
séget sem szenved, hogy 
elutazik azzal a férfivel, 
aki őt állítólag szereti. Az 
is bizonyos, hogy az el-
hagyott fér j , ha Constance 
visszatér, szemrehányás nél-
kül visszafogadja. 

Maeterlinck : Conslance 
nem csalja meg a férjét, 
mert szereti. Csupán rá-
ijeszt a férjre, s ha mégis 
utazni menne a szegény, 
feldúlt lelkii Constance, a 
legutolsó pillanatban a 
férjjel megy. 

Az élet virága a nő : 
Constance nem utazik el. 
mert korrekt nő és okos 
asszony, aki nem dob el 
lizenötéves meghitt barátsá-
got fiatalkori szerelemért 
De nem utazliatik azért 
sem el, mert különben a 
szerző nem irta volna a 
cim alá azt, hogy vígjáték. 

Neumann Dezső (Temes-
vár) : Constance nem uta-
zik el. A büszkeségén esett 
sérelemért már elégtételt 
vett a két hűtlenen akkor, 
amikor megvédte őket a 
megcsalt f é r j bosszújától. 

F. Margit (Nyíregyháza): 
Constance nem menekül 
egyik férfitől a másikhoz, 
s ha sok ilyen asszony 
volna, megcsökkenének a 
válóperek. 

Külföldi 16 : Constance 
elutazik, de visszatér fér-
jéhez, aki visszafogadja. 
Mint ahogy minden ember 
visszafogadna egy ilyen ki-
váló embert. 

Győré Ferenc: Constance 
elutazik, visszatér és fér je 
ölelő karokkal fogadja. 

Húszéves fiatalasszony : 

Constance igazi asszony, 
nem utazik el, megbocsájt 
urának és hü feleség ma-
rad . 

Hadnay Miklós : Con-
stance elutazik, fé r je meg-
érdemli azl a leckét, amil 
visszatérő okos asszonyá-
tól kap, aki becsületesen 
tér vissza férjéhez, aki 
boldogan visszafogadja. 

Haas Endre : Constance 
nem utazik el, csupán 
próbára teszi a férjét . 
Visszatér urához és boldo-
gan élnek tovább. 

Amikor a kis mannequinből menyasszony lesz 
Zilahu Irén 

Városi Színház: . .Párizsi divat" (Tóth Margit fetv.) 
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A trónörökös 
Artur Emst Búira bécsi iró első darabja , amelyet a Burgtheater mutatot t be. A darabnak határozott 
- politikai sikere volt. Főszereplője egy német állam trónörököse, aki nem veszi á t apjától a t rónt , 

hanem a köztársasági mozgalom élére áll 
(Willinger felv.) 

Két nagy csempészbanda har-
col egymással Chicagóban. Az 
egyik banda főnökét nyilt ut-
cán lelövik. A csempészek tit-
kos összejövetelt t a r t anak és 
megválasztják az' u j vezért, aki 

látszólag visszavonulást a jánl 
és feloszlatja a bandát . El-
küldi szerelmesét is, aki meg-
jelent a tanácskozáson. Egye-
dül m a r a d s ekkor egy nő ér-
kezik, akit ide rendelt . A 

szomszéd helyiségbe viszi a férfi 
a nőt, a szin üres marad . Hal-
lani, amint egy autó érkezik a 
ház elé, megáll és hir telen gép-
fegyver tüz szánt végig a- termen. 
A lány kirohan, eltalálják a 
golyók, összeesik és meghal. A 
férfi ha&oncsuszva mászik elő, 
magával huzza ty liolttestet és 
kiteszi az utcára, a ház e!é. 

A rendőrség megszá l ta a 
helyet és a büniöst kutatják. . 
Amíg a csempészek egymást 
pusztították. nem avatkoztak a. 
küzdelembe, de most á r ta t lan t 
öltek meg. A vallatásnál mind-
két banda együtt van. a gyil-
kosságot azonban tagadják. E k -
kor egy idegen férf i érkezik,, 
aki a lány vőlegénye volt. E l -
mondja, hogy lát ta a lányt i de 
bejönni, ilátta a gépfegyveres, 
autót, hallotta a lövéseket é s 
látta, amint a bandavezér, k i -
hozta a nő holttestét az utcára.. 
A vezér régi szeretője igy t u d j a 
meg. hogy megcsalták. Az ide-
gen p á r b a j r a h iv ja a bandi-
tát, akit társai kényszeríte-
nek. hogy megadja az elégtételt. 
Kimennek a folyosóra, a banda-
vezér szeretője egy pil lanatra 
egyedül marad, amikor a pisz-
tolypárbaj számolását h a l j a , 
kirohan és lelövi szerelmesét. 

Ezt a véres, mindvégig izgal-
mas chicagói drámát jelentős 
sikerrel játsszák az Egyesült 
Államokban. A cime: Gang 
War 

A Jonnij spielt auf — Húzd rá Jonny szerzőjének i .árom egy-
felvonásosát mutat ta be a berlini Staatsoper. A kép a Schwer-
gewicht — Nehézsúly cimü komédia egyik jelenete. A szatirikus 
egyfelvonásos egy nehézsúlyú boxbajnok groteszk története. Amig 
ő valóságos rabszolga életmódot folytat, megfcszitják mindentől, 
ami szép lehet számára az életben — a nőt is, akit szeret, 

más veszi el 
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Paul Nivoy darabja a 
párizsi Théâtre Daunouban. 
Robert, Denise férje ren-
geteget dolgozik, feleségét 
teljesen elhanyagolja, végül 
elhagyja. Denise Michelle); 
Robert üzleti helyettesével 
próbál kalandot kezdeni. 

Forradalom a nevelőintézetben 

Michel a legjobb barátság-
ba kerül a férjjel, aki bizik 
benne. Denise, hogy mind-
két férfi figyelmét magára 
vonja, különös barátságot 
mutat Betty kisasszonnyal. 
Végül minden jól végződik: 
Belty férjhez megy és ezen-
túl férjét szereli, Robert 
visszatér feleségéhez és Mi-
ebei u j kalandok felé indul 
el. A darabnak mérsékelt 
sikere van Pesten egyelőre 
nem adják elő. 

A Thalia-Theater egyik 
matinéján Berlinben nem-
régen néhány fiatal szinész-
szel u j darabot mutattak 
be. A matiné után Ernst 
Toller és Karl Zuckmayer, 
a két hires német dráma-
író, nyilllevelet intéztek a 
Volksbühnéhez és kérték 
a darab előadását. A Volks-
bühne helyett Barnowsky 
vette meg a darabot, amely 
ma Berlin leghangosabb 
sikere. 

A darab témája kényes: 
a növendékek fojtott élete 
és szerelme a börtönszerü 
környezetben — végül a 
gyermekforradalom. Irány-
dráma — éppen ezért nem 
fogják Pesten előadni. 

A hires berlini gyermektiragédia egyik jelenete — a Theater in 
der Königgrätzer Strasse premier jén 

Ki lehetett hát? 

Maria Bárd és Oscar Homolka főszereplésével bemutatták Ber-
linben Felix Joaehimson vígjátékát , amelynek cime: „Wer 
sol/te es sons sein?" A darab szerelmi komédia és a címből 

könnyű kitalálni, hogy mit követett el az, akiről a férti nem is 
tudja, hogy — ki lehetett há t? A bemutatónak nem voll jelen-
tős sikere, de a p remier t mégis értékessé tette a két főszereplő 

kitűnő játéka 
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Minden külön értesítés hehlett 
Gartner Teruska és Borha Jenő házasságot 

kötöttek 
(Rozgongi felvétele) 

Egyenlő jogokat csak az követelhet, aki 
egyenlő kötelességeket is vállal. Már pedig 
kétségtelen, hoyy a férfi sokkal súlyo-
sabb terheket vállal, mint a nő és igy 
többhöz is van joga. 

Bér János, Szeged 

A férfi szabadabb szerelmi életét évez-
redes társadalmi törvények szentesítik, 
alapja tehát olyan népbölcsesség, melyet 
bizonyára a józan ösztönök termeltek ki. 
A nő cigarettázhat ugy mint a férfi, spor-
tolhat férfimódra, dolgozhat is, de sze-
relmileg a régi tartózkodást parancsoló 
határok közé van szorítva. Erre kötelezi 
őt saját nőiessége, anyajelöltsége, a ter-
mészettől passzívabb természete. 

S. IIa, Bratislava. 

Minden külön értesítés helyett 
Handl Annus és Lakner István építész jegyesek 

(Rozgongi felvétele) 

Én ugy vettem észre, hogy a nők nem egyen-
jogosultságra törekszenek, hanem mindenáron a 
férfiak fölé akarnak kerekedni. Hiszen a nők 
eddig sem nagyon kérdezték, hogy in: szabad, mi 
nem, hanem a maguk ízlése, szeszélye szerint 
éltek. Most csak nyiltan akarják űzni azt, amit 
eddig titokban tettek és ehhez akarják a férfiak 
elismerését. Én azonban ellenük szavazok. Az 
igaz. hogy titkos szavazással, meri félek, hogyha 

nyiltan írom ide a nevemt, ugy bojkottálnának. 
Már pedig annyira nem haragszom rájuk, hogy 
az egész női nemmel szakítsak! 

Ravasz diplomata, Budapest 

Engem bizony pofonokkal traktált bol-
dogult édesanyám, ha egyedül mertem 
fiukkal mutatkozni és azt hiszem, soha-
sem állt volna többé szóba velem, ha 
Maurice Dekobra-féle regényeket olvastam 
volna. És ennek a konzervatív nevelésnek 
ellenére is igen boldog és megelégedett 
feleség lettem, aki nem akarok férfias jo-
gokat. Ugy érzem, hogy ez a szép, nyu-
godt élet mégis csak különb, mint a mo-
dern lányok férfiaskodása mögött meg-
bújó keserüiéy és szenvedés. 

Dr. J . Károlyné 
A régi nevelés legfőbb elve az volt: butaság-

ban és rabszolgaságban tartani a lányokat. Ezért 
azután a férfiaknak teljesen ki voltak szolgáltatva 
és ha a férfi komiszul bánt a nővel, nem hagy-
hatta el. mert nein tudott kenyeret keresni, nem 
állhatott meg a maga lábán. Az ilyen nő termé-
szetesen a férjhezmenésnél is elsősorban azt 
nézte, hogy a férje el tudja-e tartani. Élete vé-
géig törvényesen kitartott ilö lett a lányokból. 
Ezt a megalázó helyzetet, hála Istennek, meg-
szüntették a modern, okos, tanult és kereső Iá-
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Minden külön értesítés helyett 
Freud Károly és Berger Lili házasságot kötöttek 

(Halmi loto) 

nyok, akik igenis minden tekintetben egyenjo-
gúak a férfiakkal. 

Halmos Sári 

*A férfi a n ő t é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l 
l u x u s c i k k n e k tek inte t te . M a d á c h e s zava-
Lat ad ja „Az e m b e r t r a g é d i á j á " - b a n Á d á m 
szá jába , m i k o r É v á h o z beszé l : Te csak vi-
rág légy , h i t v á n y c s e c s e b e c s ! H a s z o n t a l a n , 
de s z é p é s ez é r d e m e ! ( E g y i p t o m i j e l ene i . ) 
Ezek a szavak fe jez ik ki a régi v i l á g meg-
g y ő z ő d é s é t . A nőt a f ér f iak e l tartot ták , vi-
s zont s zere lmi j á t é k s z e r ü k volt . Ma a n ő 
n e m bábu , h a n e m ö n t u d a t o s l ény , ak i 
n e m szorul a férfi g y á m k o d á s á r a é s é p p e n 
o l y a n j o g o k a t követe l , m i n t a t eremtés -
nek ö n s z a v a z a l l a l k i n e v e z e t t k i rá lya , a 
férf i . 

Erdélyi Eszter 
A régi jó magyar mondás szerint, két 

dudás nem fér meg egy csárdában. A 
esalád feje és vezére mindig a f é r j le-
gyen. Az a nő, aki mindenáron egyen-
jogosult akar lenni, nem való feleségnek. 

liilitty Egon 
A nő egyenjogúsága nem a nő meggyő-

ződéséből és természetéből fakad, hanem 
kényszerből. .4 szegény nő, aki nem tud 
férjhezmenni, kénytelen férfimódra élni. 
Amelyik férfinek nem tetszik a nő egyén-
jogosultsága, vegye feleségül a kifogásolt 

leányt és majd meglátja, hogy milyen sze-
líd, alázatos asszonyka válik belőle. Pél-
dául próbálja meg velem. 

Modern Éva 

A férfi és a nő viszonyában, akár-
hogyan is forgat juk a dolgot, mégis csak 
a szerelem játssza a legnagyobb szere-
pet. A szerelem csatájának fő stratégiai 
szabálya: a férfi ostromol, a nő pedig 
lányos bájjal , szépséggel, nőiességgel 
hfidit. Én sohasem tudnék olyan nőnek 
udvarolni, aki a férfiakkal szemben való 
Eölényét, vagy önállóságát f i togtatja, 
mert a szerelemben a férfinak kell fölé-
nyesnek maradnia, ez adja meg neki a 
győzelem örömét. Ha ettől megfosztják, 
ugy a lényegétől fosztjuk meg a szerel-
met. 

G. Viktor, Oradea Mare 

Férfi vagyok és mégis a nők egyenjogo-
sullságát vallom. Természetesen a nő 
csak ugy, mint a férfi, addig rendelkezik 
maga fölött, amíg meg nem házasodik. 
Attól kezdve önkéntes rabszolgaság követ-
kezik a családi fészek tisztasága és a 
gyermek érdekében. 

Földes Gábor, Budapest 

Minden külön értesítés helyett 
Kardos Bella és Rosenzweig László, Szentesen, 

házasságot kötöttek 



Amerikában olyan lehetetlen dolgok lehetségesek, hogy néha még a lehetségesek 
is lehetetlenek. 

DRÄSCHE LÁZÁR ALFRÉD 

„.VŐ/RÓ" — LEHETETLEN 
MEGHATÁROZÁS. ILYEN NIN-
CSEN. HA EGY NŐ ANNYIRA 
ISMERI AZ ÉLETET, AHOGY 
AZT EGY IGAZI ÍRÓNAK IS-
MERNIE KELL — MÁR NEM 
NŐ, CSAK IRÓ. AZ ALKOTÓ 
ELMÉNEK NEM LEHET NEME. 

ESZTÉTIKAI ALGEB-
RÁMBÓL. Egy sokoldalú 
iró egyik oldalának négy-
zete adja az iró egész jelű-
letét. (T. i. felületességét.) 

GEOMETRIAI FELJEGYZÉS. 
Y. X. iró egy olyan önmagába 
visszatérő görbe. amelynek 
minden pontja az irodalomtól 
egyenlő távolra van. 

.1 FÉRFI: Szeretem! 
,1 ArŐ: Maua ezt csak most 

érti i«i/. De szerelme et fop 
múlni. 

A FÉRFI Soha! tail méu nem 
szerettem. Ilgen igazán még 
sohasem szerettem! 

A NŐ: És ha téved? 
A FÉRFI (önfeledten): Té-

vedi.i — isteiv doloa! 
ORBÓK ATTILA 

Q í MAGYAR MANN 
I S HEIMER GUSZ-

>>" TÁV VÁZLAT-
I É g KÖNYVÉBŐL 
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Az ő s e i m j u h á s z o k l e h e t l e k . 
N a g y a p á m a s z t a l o s v o l t . K ö z e -
l e d e t t a z í r ó a s z t a l h o z , a m e -
l y e n é n d o l g o z o m . 

* 

11 t u d o m k é p z e l n i d o n Q u i -
j ó t é t , a z e l m é s, 11 e m e s 1 o v a 
g o l, a m i n t k é s ő ö r e g s é g é b e n 
a k a n d a l l ó m e l l e t t o l v a s s a 
C e r v a n t e s r e g é n y é t é s m e g é r -
t ő e n m o s o l y o g , d e n e m t u d o 111 
e l k é p z e l n i S a n c h o P a n s â t h a -
s " n 1 ó h e l y z e t b e n. H i á b a, a z 
ő i ü l t s é g b ő l k i g y ó g y u l h a t az 
e m b e r , d e a k i 1) u t a v ol t, a z 
ö r ö k k é b u t a 111 a r a d. 

Juhász Gyula 

ISTEN KÉT ZSARNOKOT KÜLD EGY-
MÁS NYAKÁRA. EZT HÍVJÁK SZERE-
LEMNEK. 

NINCSEN OLYAN ÉLES ELME, AMI-
VEL CSAK EGY VIASZGYERTYÁT IS 
KETTÉ LEHETNE VÁGNI. 

MINDEN GYERMEK OKOS. HONNAN 
F.Z A SOK BUTA EMBER. 

TÖRÖK REZSŐ 

FE1KS JENŐ VÁZLATKÖNYVÉBŐL 

Naponta megiszom legalább két liter 
forralt tejet. (Ellenségeim szerint azért, 
hogy szelídítsem magamat.) Es egy üveg 
Málnási Mária vizet. Tudniillik van egy 
kis gyomoridegességem. Rengeteget dol-
goztam életemben. Es az Írásaim a gyom-
romra mentek. (Az enyémre, is.) 

* 

llust keveset és minden meggyőződés 
nélkül eszem. Sőt lelkiösmeret furdalás-
sal. Az a sok derék ártatlan állat. Aki 
nem vétett semmit. Nem irt darabot. Nem 
irt kritikát. Nem szerkesztett lapot. IIa 
fiatalabb volnék, föltétlenül áttérnék a 
vegetáriánus koszira. Már csuk azért is, 
mert 0. Ii. Shaw vegetáriánus. 

* 

(Hiába. Az. ember legyen meggyőződé-
sében független.) 

* 

Szeszes italt sosem iszom. Mindig a 
munkámtól rugók be. az idegeimtől. * 

Kávét sokat. Mert szeretem. Mert Vol-
taire is azt ivott. 

* 

(Hiába. Az ember legyen Ízlésében 
független.) 

* 

Cigarettát rengeteget. Mert nem tudok 
nélküle. Mert Barbusse is. 

Lakatos László 



— Mit tudtok ti angyalom, arról a 
szenzációs esetről, ami az első bálnak 
mondható összejövetelen történt? Nem 
nevezem meg a helyet, mert akkor köny-
nyen rájönnétek. Hallottatok róla? 

•— Semmit sem. 

A társaságból: 
Dörwald lvánné 

— Érdekes! Hát csak én vagyok jól 
informált? Nahát, akkor hallgassatok 
ide. A bálon megjelent mama és leánya, 
továbbá két gavallér, akivel megbeszélték, 
hogy együtt vacsoráznak. Vacsora alatt a 
mamának feltűnő jó kedve kerekedett, a 
két fiatal ur egyre-másra hozatta a pezs-
gőt, végül is ugy becsíptek mind a négyen, 
hegy ez már magábanvéve is szenzáció 
volt. 

— Jól kezdődik a farsang! 
— Csak semmi panasz. Először is még 

nem kezdődött el, másodszor pedig sok-
kal úribb mulatságokról kell beszámol-
nunk, mint az előbbi. A karácsonyi és az 
újévi torlódás miatt amugyis restanciá-
ban vagyunk, tartsunk hát sorrendet. 
Mindenekelőtt is jön Hatvahy Ferencék 
bálja, amelyről pár szót mondtam már a 
múltkor, de amelyről még külön is meg 
kell állapítani, hogy pompás, fényes és 
igazán kedélyes mulatság volt. A Fővárost 
Operettszínház zenekara nagyszerűt pro 
duká't és Szokolay Oly. aki egy pompás 

számát adta elő az előkelő 
vendégsereg előtt, óriási si-
kert aratott. A nagy táncos 
kavarodásban a követke-
zőkkel találkoztam, de bo-
csánatot kérek. hoQy soka-
kat nem említek meg, any-
nyiuti voltak, hogy ez a 
mulasztásom érthető. Tehát 
itt a névsor: 

D'Avignon belga követ és a 
felesége Khuen-IIédervdr.ii Sán-
dor gróf és felesége. Teleki 
Sdndorné grófné, Lánczii Leóné, 
Angiján Béla és a felesége. Drä-
sche Lázár Alfrédék, báreiházi 
Bárczg Istvánék, Schell Giiula 
báróék, Petrovics Elek, Pupp 
Géza báró, Esterházg IMSZIÓ 

herceg, Mecklenburg Borwin 
herceg és a felesége, Piret de 
Biha'.n Jenő báró, báró Weisz 
AÍfonzék. Földvári] Emma, Fell-
ner Alfrédék, Kornfeld Móricné 
báróné, Aich Hubert, Kandó 
László és felesége, Rndnag La-
josné, Hatvang Károlg báróék, 
Hatvahn Lili báróné, Wolfner 
Guörgu és felesége, gróf Lázár 
Imre, Korángi Erzsébet és Edit 
bárónők, stb. stb. 

— Gyönyörű! No és a 
Bacsinszky Wladimirék es-
télyéről mit sem tudsz? 

— Dehogyisnem. A bű-
bájos Bacsinszky Mary, 
mint házikisasszony, a kö-
vei kező hölgyeket és urakat 
gyűjtötte maga köré az in-
tim estélyen: 

Lóczu Lajosné, lllués Magdi, 
Korángi Erzsébet bárónő, Ugrón 
Mária. Bárczg Piroska, bisztrai 
Farkas Emmg, Somsich Márta, 
Kammerné Ilin és Márta, Abafíg 
Sándor, Sárközi) János, gróf 
Lázár Imre, Töreku Iudn, Okoli-(Halász Vilma felv.) 
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A pesti társaságból: 
Leitner ilanci 

(Szabó felv.) 

esányi Dénes, Schmidt Richárd, Kienast Ferenc, 
báró Eötvös László stb. 

— Szóval estélyek jegyé-
ben záródott az ó-év"! 

— Igen. Többek közt 
Kohneréknél is gyönyörű 
bál volt szombaton, ame-
lyen a megjelent fiatalok 
közül feljegyeztem a kö-
vetkezőket: 

Jakabffu Gabi. Könitz Kittij, 
Freiberger Klári, Ilcidlbcrn 
Médi. Gross Eszter, Alcsuthi 
Lilin, báró Dirsztay Gcdeonné, 
Schön Uttii, Haas Edith, Lede-
rer Mimi, Drucker Alice, Mauth-
ner Dégi, br. Ornstein Vilma, 
Feniiő Matyi, Könitz Madi, 
Strasser Pintyő, báró Wolfner 
.lános és András, báró Dirsztau 
Gedeon, báró Ornste.n György, 
báró Kohner István, Fellncr 
Vilmos, Fleissig Andor, Rácz 
Jenő, Jakabffu Dezső, Vida Pál, 
Domonui Péter és János, Ilelvey 
János, Schreiner János stb. 

— És az Országos Ka-
szinó műsoros teája? 

— Hallatlanul szép és 
előkelő publikum gyűlt 
egybe a fehér teremben. 
Ott voltak többek közt: 

Bartu-Rotter Béláék, Petri Pálék, Szukoválliu 
Isti'ánék. lllcsu Ferertcék. L'rbán Éva, Boróczu 
Lászlöék. Lóczy Lajosék, Naayfejeő Józsefek, 
Csurgau Istuánék, Joanovich Eszter, Péntek Zol-
tánná és leányai, Mihályffy Dezsőné. Koós Zol-
tánná, Grecsák Richárdné, Jeszenszky Elemérné, 
Szláuu Béláné, Liptau Jenöné, Palkovics Béláné. 
Milos Györgyné és leányai, Cseresnyés Istuánék, 
Görgey Istvánné, Ruffael Mihályné, Majthényi 
Mády stb.. stb. 

— Szóval javában dühöng a tea-szezón 
és egész vonalon csak sikerről számolha-
tok be. elsősorban emlitem a Nemzeti 
Kaszinóban Földvárt/ Emma teáját, mely 
a legszebb lányokat és a legjobb táncoso-
kat gyűjtötte össze, nem is beszélve az el-
ragadó délutáni ruhákról, melyek mintha 
Párizst varázsolták volna oda a Kaszinó 
meghitt termeibe. A táncosnők közül 
Oberschall Baba halványzöld toilettje és 
de lien Magda bárónő vörös-arany ru-
hája volt a legszebb és ettől eltekintve 
talán ők láncoltak még a legtöbbet. Na-
gyon bájosak voltak Végh Micóka, Po-
zsonyi IIa és Becsky Judith. Nagyon 
szép toilettje volt Krussenstiern Son jó-
nak, egy fekete hímzett selyem tea-ruha, 
mely méltán megérdemelte a dicséretet. 
Ott láttuk még a mindenütt és sokat tán-
coló táncosok közül Szentistvány Jenőt 
cs Leypold Pált, kik nagyban hozzá-
járultak a kedves délután sikeréhez. 

— No, erre én is beszámolok a Hun-
gária Evezős Club nagy estélyéről, mely 
az Országos Kaszinóban volt. Ez az es-
tély- a legfényesebben sikerült, bálokkal 
is vetekedhetik. Névsort nem mondok, 
mert ahhoz egy félóra is kevés lenne, de 
a legszebb lányokat itt sem lehet letagc.d-

l'rihrqdnu Kálmán kormányfőtanácsos és Erzsike leánya 



A pesti társaságból: 
Padi llu 

(Szabó felv.) 

Békessy Puszi, Farkas Pan-
ni és Bözsi, Szabó Pityu, 
Leitner Manci, báró Wald-
stätten Stefi és még nagyon 
sok szép lány, akik nem 
fognak megharagudni, ha 
nem emlitem meg őket, de 
még másról is szeretnék 
beszélni. 

— Például. 
— Például arról, hogy 
Sternád Babyt eljegyezte 
Mendelényi Miklós. 

— Minden jókivánatunk 
az övék. No és? 

— Hogy Darányi Béla és 
gyönyörű felesége, Haller 
Moci grófnő hazaérkeztek 
a nászutjukról. 

— Aztán? 
— Hogy pompás szil-

veszteri estélyek voltak 
Hatvany Lili bárónénál. 
Rassay Károlyéknál, Stróbl 
Zsigmondéknál, Hubay Je-
nőéknél, stb. 

— Majd? 
— Hogy Wolfner László 

hazaérkezett Kis-Ázsiából. 
— És? 
— És hogy ismételten, 

boldog uj évet kivánok, 
Alásszolgája! 

ni: Kapostsfy Mária, Derényi Gabi és 
Paál Hu voltak a legszebbek. Mindenki, 
aki ott volt, fájdalommal vette tudomásul 
reggel, hogy haza kell menni. Ehhez az 
estéhez csak gratulálhatunk a rendezők-
nek. 

— No és a Tearózsa-estély, melynek 
sikere Gergelyffy rendőrtanácsos, iró és 
bálrendező buzgalmát dicséri? 

— Eddig minden tearózsa-estét vert. A 
Gellért-szálló hatalmas terme kicsinek 
bizonyult és a farsangban sok nagy bál 
örülne, ha ig y tolonganának a vendégei. 

— No és last not least a Mac-tea. 
egyenesen bűvészeinek lehetne nevezni 
azt, hogy minden Mac-teán mindig szebb 
és mégszebb asszonyok és leányok jelen-
nek meg. Ugylátszik, kiapadhatatlan a 
pesti forrás. Ott volt a főkapitány is. 
Bezzegh-Huszág Miklós, a leányával. a 
legszebb asszonyok közül Bosnyákovits 
Károlyné Karlovits Jánosné, Dusotszkyné 
Kirchknopf Mary, akikkel a lányok ugyan-
c:i(k felvettek a versenyt. Elragadó vo'.l 

A társaságból: Kopp Ilona dr. 
(Angeto foto) 
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SZEHKESZT[ : BALLA 
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— Csókolom a kezét 
nagyságos asszonyom, ho-
gyan ízlett a fanyar pezsgő 
ó-év utolsó percében és a 
korhelyleves az uj esztendő 
hajnalán9 Mert ne higyje, 
hogy nem láttam ott dide-
regni a kocsiját a fényes 
lokál (lőtt, egy Chrysler 
udvarolgatott neki, ha jól 
láttam . . . 

— Jól látta, kedves Töf-
Töf, ugg veszem észre, 
erős kontrolt tartott Szil-
vesternek éjszakáján, bár 
megnyugtatom, hogy nekem 
a „fényes lokálban" •— 
mint mondani méltóztatott, 
nem a Chrysler gazdája 
udvarotl, kis epés. 

— Nem is emiitettem egy 
x?.ó->rl sem. iól láttam o'-
tlalán Citroën urat, azaz 
pardon egy Citroen urat. 
fis mert már idézve van 

'Citroen szelleme, ám tudja 
meg. hogo az uj hathenge-

res Citroen befutását és si-
kerét, az automobiltechnika 
marnei diadalmának köny-
velte el Franciaország és 
vele Európn. Elsősorban 

Franciaországban a Citroen 
Six a nemzet győzelmének 
számit és a vásárló közön-
ség oly rohamot intézett a 
gyár ellen, hogy a külföld-
nek lekötött kocsijait csak 
ugy tudja leszállítani, hogy 
külön turnusokban éjszakai 
munkásokat is dolgoztat. 
Ez t z érdeklődés t zonban 
a külföldet is elfogta és 
Németországban például a 
kiállítás tartama alatt ezer-
báromszáz Citroent kötőt 
tek te a legújabb hivők. 

— fis a budapesti vezér-
képviselet9 

— Ne féltse-, olt is térül 
valami. Az első transzport-
ból. amely október végén 

IIa megütöm majd a főnyereményt. 
Akkor uezetővizsgát topok tenni, 
Mert szándékom egy ilyen uj típusú 
flőlcilinderes kocsit venni 

'árse'nökének választotta 
meg. 

Mi van a KMAC-nál9 
— Hogy ott mi történik 

rendkívüli, azt nem tudom, 
bár a januári közgyűléstől 
meglepetést várnak. Nem 
kövelek el azonban indisz-
kréciói, ha elárulom, hogy 
a KM AC igazgatóságának 
lét prominens Hgja. And-
rássy Mihály gróf, a KMAC 
elnökének fia és Borhy Ist-
ván dr. leköszöntek man-
dátumukról és letette vá-
lasztmányi tagságú ' Vojnits 
Miklós dr. báró, ország-
gyülési képviselő. 

'— Warum9 Miért9 
— Erre most nem tudok 

felelni, nem is felelek, in-
kább megmondom, hogy 
megjön Egyiptomból Wolf-
ner László, viszont az iin-
nepekre elutazol! Wolfner 
András báró. 

— Ad vocem utazás 9 
Hallom, kedves Töf-Töf, 

érkezett Budapestre, már 
csak néhány kocsi van meg 
és Wolkmann igazgatónak 
erős sürgönycsatájába ke-
rült, amíg megkapta Párizs 
Ígéretét, hogy január első 
fe'ében ill rz uj rakomány 
Citroën Six 

Isten hozta őket. de 
mondja csak, régen ha'.lo:-
tam valamit Szelnár Ala-
dárról, hát ő mit csinál9 

— Amit eddig is csinált, 
dolgozik, szervez. 

— Ahhoz éri is. 
— Most például az Ali-

tisznak segített szervezkeá-
ni, programmot kiépíteni, 
í^s az ilj egyesü'és, —ame'y 

a titkári beszámoló kereté-
ben vázolta a klub program-
ját és az automobilizmus 
fejlesztése érdekében ko-
moly munkára hívta fel a 
tagokat első közgyűlésén. 
— már meg is hálálta Szel-
nár érdemeit és az Aulisz 
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hogy maga is készül, még 
pedig az Óceánon túlra. 

— Igaz, bár nem autóval. 
Dehát a dolog még nem 
egészen aktuális, az történt 
ugyanis, hogy a leghatalma-
sabb német szállítmányozó 
vállalat, Arnold Bernstein, 
amely tizenöt garázshajót 
járat az Óceánon, a buda-
pesti automobilpiac szállító-
ja Blum és I'olgár utján, 
meghívta az autós hírlap-
írók egynémelyikét. Hogy 
magam kimegyek-e, még 
titok 

— De bezzeg nem titok 
már az uj 65-ös Chrysler! 

— Ejnye asszonyom, 
ugy látom, ennek jelenté-
séről elkéstem, azt én sze-
rettem volna megmondani. 
Nos és hogy tetszik1 

— Hogy tetszik-e1 Meg-
hiszem azt, egészen uj ra-
diator, hütőkiképzés, mint-
ha a vonalak még kecseseb-
bek volnának a réginél is. 

— így is van. A felgyor-
sulása a sebességnek pedig 
egyszerűen mesébe illő. A 
Plymouth előtti tisztelgés 

pedig világszerte folyik, 
egy newyorki jelentésem 
szerint a Chrysler-gyár va-
lamelyik napon háromezer 
Plymouthot vonultatott fel, 
mindegyik kocsiban ott 
ült a karakterisztikus, sza-
lutáló figura. 

• Ez Amerika! 
— És amerikai stilü voft 

az a tizezerszemélyes ban-
ket is, amelyet Mr. Nash 
adott abból az alkalomból, 
hogy elkészült az 1929-es uj 
Nashok százezredik kocsija. 
Emlékezik, asszonyom, ju-
liusban hagyta el a gyárat 
nz első uj Nash és ponto-
san november 21-én sza-
ladt ki a százezredik Nash, 
amely persze külön ün-
neplésben részesült és pró-
baútján maga az elnök, Mr. 
Nash, ült rajta. 

— Mondja csak. a Gene-
ral Motors budapesti tár-
gyalásaiból mi lett? 

— Aszonyom olyan dol-
gokat kérdez, amelyekre 
még ma nem én, de senki 
nem felelhet. Tény — aho-
gyan meg is irtani — hogy 

Budapesten járt a General 
Motors tizenkét embere, 
köztük Mr. Ewans, az euró-
pai vezérigazgató. Tárgyal-
tak is Hermann. Bud és 
Wekerle miniszter urakkal 
a magyar gyáralapitásról, 
de hogy lesz-e valami belő-
le, ki tudná megmondani. 
Annyi biztos, hogy Mr. 
Ewans még január folya-
mán újra ellátogat Buda-
pestre és akkor talán már 
többet tudunk. 

— Ha jól emlékszem, 
nemrégiben töförgött va-
lamit aról, hogy „Z" kocsi 
képviseletét hozza Magyar-
országra Rodich báró. Nem 
let belőle semmi? 

— Nem. Rodich báró nem 
vállalta a képviseletet, ha-
nem elment Briinnbe és 
ott megcsinálta a MÁG és 
W. M.-kocsik képviseletét. 

— A héten nagy az öröm 
Fiatéknál! 

— Tudom, Csáky gróf 
honvédelmi miniszter lep-
te meg magát újévre egy 
gyönyörű Fiát-kocsival. 

Megérkezett az 1929-es Buick! 

BUICK-MAL JOBB 
CSAK BUICK LEHET 

IMPERIAL AUTÓKERESKEDELMI RT 
DOROT1YA-UTCA 4. 

TELEFON AUTOMATA 818-60, 

76 



-—. Stèyrékhez ègtf sïava 
nincsen1 

— Az az esemény, ami 
Steyréket érte asszonyom 
automobiltechnikai szem-
pontból nézve európai je-
lentőségű. Dr. Porsche Fer-
dinánd Benz-Mercedesék 
világhírű konstruktőrigaz-
gatója a Steyr gyárban! 
Még az ősszel három ame-
rikai gyár akarta megsze-
rezni és Porsche mégis a 
Steyr mellett döntött és 
most a gyár végrehajtó bi-
zottságában foglal helyett. 
A legnagyobb halló persze 
a Steyr vezetők körében 
van, mert biztosra veszik, 
hogy 1929-ben egy nagy 
ágyúval fog kirukkolni, egy 
olyan kocsival ami verhe-
tetlen lesz. 

— Martens Caesi már 
megjött? 

— Meg bizony, Steyr 
Xll.-je pompásan viselke-
dett, éppen csak, hogy a 
mosóba került és már is 
Ottlyk Pali tovább szágul-
dott vele Nápolyba. Ha 

hazajön Salad Oszkár in-
dul el rajta szabadságra. 

— Jól megérdemelte. 
— Most egy hétig Bécs-

ben volt és tanulmányozta 
az eladási szervezést, mert 
1929-re nagy újításokat 
akar bevezetni. A Steyr 
városi irodája egyébként 
újjá született. Ragyog a 
szolidságtól, Ízléses és elő-
kelő és szép, akárcsak Bil-
ler Irén Steyr-kabriolctje, 
amelyet most ott láthat 
minden este a Városi Szín-
ház színpadán. 

— Ne felejtse el, hogy 
Toldi Motorcarék megkap-
ták uj, erős Graham teher-
kocsijaikat. 

— Okvetlen megnézem 
őket, mert egyébként is kí-
váncsi vagyok az uj hét-
üléses Mormonokra, ame-
lyekről csodákat regélnek. 
Toldiéknál különben is forr 
a munka és a cég egyet-
len régi kocsi nélkül ment 
át az uj évbe. 

— Ez már teszi! 
— Igen bizony ez ritka-

ság, használt kocsi nélkül 
kezdeni egy uj szezont. 
Toldiéknál egyébként rend-
szer, hogy délelőtt min-
denki a piacon dolgozik 
és csak délután van szigo-
rúan vett belső irodai 
munka. 

— Mondja csak, megjött 
már Parisból Bakonyi 
Endre igazgató? 

— Már itthon van és 
Rókáék részére lekötötte az 
Overland gyár ujtipusu 
g y or Steher szállító kocsijait, 
amelyek Manchester néven 
kerülnek forgalomba. Most 
pedig asszonyom, búcsú-
zom, gratulálnom kell men-
ni. 

— Hová? 
— Szilárd Bélához, aki 

most ünnepli cége fennállá-
sának tizenötéves évfordu-
lóját. 

— Jubileuma ez egyúttal 
a korrekt munkának, fárad-
ságnak és hozzáértésnek. 
Ehhez a jubileumhoz min-
denki szívből gratulál. 

ilyen kevés pénzért i l y e n g y ö n y ö r ű t 
és minőségben ilyen kiválót nem vásárolhatott« 

C S A K 5°/° L l I X I I S A D Ó Gyakran 
tapasztalhatta, hogy 
egyes cégek autóela-
dásokat lehetővé te-
gyenek, leszállítják 
áraikat. 

A Whippet 
autók forgalma oly 
nagy, hogy állan-
dóan a legalacso-
nyabbak az árai és 
emellett állandóan 
a legkiválóbbak a 
kvalitásai. 

1900 pengő lef izetése után 

247 pengős 
10 havi rész le t re megkap-
ha t j a „Amer ika l e g e l s ő 

európa i t ipusu kocs i já t" 

Wfhippet 
Árak 

Tour ing (nyitott) 6.350 
Roadster (sport) 6.660 
Coupé (sport) . . 7.830 
Sedan de Luxe 

(4 a j tós , csukott) 7.960 
Jöjjön el és guözödjön meo 

Andrdssy-uí 34 . lelet on; Aul. 288—34 
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H A G Y A R F I A T A U T O M O B I L r t . 
BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 12 
ELADÁSI OSZTÁLY TELEFON : AKT. 804—91. 
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Az u j Erskino Six Club Sedan a legritkább érték, amelyet 
valaha alkalma volt Önnek megszerezni. Ez a legolcsóbb 

az összes Erskine modelek között, de a Studebaker gyár 
olyan pazar eleganciával állította ki, amilyennel rend-

szerint csak a legdrágább kocsiknál találkozunk. A színe-
zés és vonalvezetés egészen újszerű szépsége párosul az 

Erskine bajnokhoz méltó teljesítményével. A kocsi bel-
seje tágasabb, bő bársony kárpitozással. Az aj tók közel 

egy méter szélesek. Élvezet vezetni ezt a gazdaságos 
iizemü, u j Erskine Six Clut) Sedant, amellyel igazi, hagyo-

mányosan kitűnő Studebaker kocsit szerez, a lehető leg-
olcsóbb áron. 

« 0 1 0 s 

T Ï G Y Ï H P l t O D A U T A T A Z U J 

C R S K I N f SIX C L A K O C S I K BAJNOKÁVAL« 



Arak : 
4—5 üléses, 4-ajtós csukott Conduite intérieure 

vagy Berline — — ... .__ ... P . 
6—7 üléses, 4-ajtós csukott Familiale — — P . 

VEZÉRKÉPVISELŐ : -

G É P K O C S I I M P O R T K. T. 
Központi irodák, kocsi - é s a lkatrészraktár s 

VIL, Ilka-utca 2.-27. Telefon: József 459—72. 
J a v i t ó m í f h e l y : 

VII., Ilka-utca 25-27. Telefon : József 360—51. 

MINTATEREM: 
VI., Andrássy-ut 67. Telefon: Aut. 136—09. 
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EILIETT 
Anyám, jól vagyok... 

A rádió lírája egy világot járó magyar művész 
Pestre szálló sóhajaiban 

Az ember intellektusát talán egyetlen 
találmány se rohanja meg olyan intenzi-
ven, mint az u j kulura egyik legszebb 
produktuma: a rádió. A kozmopolitaság 
büszke bélyege csillog a furcsa masinán, 
melynek segítségével messzi metropolisok 
eseményeit kapjuk a történés pilllanatá-
ban. Most még Bernből fülünkbe zeng 
Schubert: A-moll szimfóniája és egy 
enyhe kézmozdulattal Londont halljuk, 
honnan szeszélyes szaxofon-szólót röpit 
világgá az elektromágneses hullám. Briisz-
szelből flamand leckét adnak, Madridból 
harsonák, fagotok, kürtök roppant zaja 
hangzik és ha a tárcsát 1604.3 Daventry-
hoz állítjuk: az angol király állapotáról 
kapunk részletes felvilágosítást. 

* 

A magyar rádióamatőrök kitűnően is-
merik Indig Alfréd hangverseny-hegedűst, 
aki európai viszonylatbann is a legelsők 
között van. Ez a stílusos éfS finom ökonó-
miával játszó művész innen indult el a 
Il au ser— Indig—Ipolyi—Sonn - kvartettel. 
Valljuk meg: itl nem ludott képességei-
hez méltó módon boldogulni a mindig vi-
dám, elmés és rokonszenves Indig Alfréd. 
Mint kamara-zenészről, elismerték, hogy 
a legkvalilásosabbak egyike, de a kibon-
takozáshoz nem kapta meg a lehetősége-
ket. 

Mint annyi sok magyar tehetség, Indig 
is más országban keresett és talált boldo-
gulást. Müvészország útlevelével ült vo-
natra és passzusára Európa minden álla-
ma szívesen adott vízumot. 

* 

Az Indig-—1 [íuiscr- Ipolyi—Sonn-kvar-

Ne szereltessen antennát! 
„ P o r l o u o H " r a r t i H h P , s z i i i f i H f i ^ 
antenna és föld nélkül működnek. 
Vezérképviselet: Kertesz TÖdOP 
Szervita-tér 4. Telefon 825—99 

tel külföldön a legkedvezőbb fogadtatásra 
talált. 

Berlin, München, Stuttgart, Róma, 
Párizs, London és a többi nagyváro-
sok stúdiói és koncertrendezői hív-

ták meg a magyar kvartettet, 
mely néhány év alatt az egész kontinen-
sen népszerűvé vált. Indig később kilépett 
a kvartettből és Mengelberg zenekarának 
volt a koncertmestere. Pályája biztos Ív-
ben lendül felfelé. Meghívják Londonba és 
itt a Columbia kihozza az Indig-lemeze-
ket. Neve a hír szárnyán száll világszerte. 
Ma prominens. 

Indig Alfréd a munka, az alkotás és 
a boldogulás egyetlen percében sem 
feledkezett meg arról, hogy magyar. 

Szivében, álmában idevágyik vissza. 
Most a világhírű svájci vonósnégyesnek 
az első pulpitusa mellett ül, de ha bár-
merre visz utja, üzenetet küld Magyar-
ország felé. A vonósnégyes székhelye Da-
vos. Innen járnak koncertezni és stúdiók-
ban előadást tartani. 

Ha az előadást befejezték, Indig a 
mikrofon előtt mindig bemondja: 
— Üdvözlöm a pesti barátaimat. 

Es még egy mondat szeli át a végtelen 
étert: 

— Anyám., jól vagyok . . . 
Roppant hegyeken, végtelen vizeken, 

városokon, országokon át, világesemények 
zuhatagán rohan egy világjáró magyar 
művész elfojtott sóhaja: 

— Üdvözlöm a pesti barátaimat. 
Kázméri Kázmér 

r\}^Cfuert 
COLD ^ 

PALABA 
A N Ó D 

TELEPET! 
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Kis riport a Sirius-gyárról 
A s z a k s a j t ó s z á m o s i z b e n m é l t a t t a a 

S i r i u s M i i v e k A k k u m u l a t o r é s E l e m g y á r 
p r o d u k t u m a i t . E z a s z í n t i s z t a m a g y a r 
ü z e m m i n d e n e g y e s g y á r t m á n y á v a l d o k u -
m e n t á l j a az t , l i o g y b e c s ü l e t e s és s z o l i d 
m u n k á n a k m é g i s m e g v a n n a k a l e h e t ő s é -
gei a r r a , h o g y a z e l g o n d o l á s l e n d ü l e t é t a 
g y a k o r l a t b a n is m e g v a l ó s í t s a . A S i r i u s 
M ü v e k i g a z g a t ó s á g a n e m o p e r á l h a n g z a -
t o s r e k l á m m a l , h a n e m t i s z t e s s é g e s é s j ó 
á r u t h o z f o r g a l o m b a . 

A s z á r a z e l e m e k g y á r t á s á n á l a l e g n a -
g y o b b g o n d o s s á g g a l j á r el a S i r i u s M ü v e k 
v e z e t ő s é g e . 

B e i g a z o l ó d o t t , h o g y a S i r i u s M ü v e k Ak-

k u m u l a t o r és E l e m g y á r g y á r t m á n y a i m i n -
d e n b e n f e l v e s z i k a v e r s e n y t a z a g y o n -
r e k l á m o z o t t k ü l f ö l d i c i k k e k k e l . 

(Anódok gyártás alatti mérése 500 Ohm felüli 
ellenállású műszerrel voltonként 100 Ohm ellen-

állással) 

(A zsebelemek és anódok lelkét képező minden 
cgjes cella beépítés előtt, gyártás alatt és a kész 
elemek elszállítása előtt mérési próbán esik át) 

(Rész aniódok megszakítás nélküli 
Ziegenberg-féle készülékkel) 

kisütése 

GLOBUS 
gftmbvariométeres detektoros készü-
lék a ieghangerosebb é s legszebb! 
Kaphntó P 9.50 összegért minden előbelő szak-
üzletben es LAUB L PÓT elektromos gyáráná l, 
Bndapest, VI. kerület, Csengery-utea 74. szám. 

Hooeke-Union aKHumuiatoroH hadionn 
Rudapest, VI., Hajós-utca 31. — Telefon : L. 960—39. 
Zagreb, Boskoviceva 42. — Telefonszám : 43—80. 
A szenzációs Griff -akkumulátorok megérkeztek. 
Viszonteladóknak helyben, vidékre és az utódálla-

mokban a legnagyobb kedvezményt nyu.it.ia 

meg ma Keresse fel cegűnhet, 
ba olcsón akar csillárt venni 
4 lángú masszív DrORZMllMr, kom-
plett 28.— P 

6 lángú masszív bronzcsillár, kom-
plett lakásban felszerelve 61.— í 

R á d i ó c i k k e k ! 
„METEOR RT.14 

Podmaniczky u. 27 (Teréz körút 8.) 
Fiók: Vámház-körűt 11. 

Űrlísi oiiaszteK. vidtxre i b r i k 1 

készítés és javítás 
V I I I . , S z e n t k i r á l y u c c a 3 4 . 

T e l e f ó n s J . 4 3 4 - 4 9 
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AHOL NINCSEN SZABADJEGY 
A rád ióban já t szanak egyedül olyan 

sz indarabokai , melyeket nem hal lgathat 
po tyapubl ikum. Még a sa j tókr i t ikusoknak 
is meg kell fizetniük az előfizetési di ja-
kat, ha rádiót a k a r n a k hal lgatni . Az en-
gedélynélküli rádióhal lgatás t legszigo-
rúbban Csehszlovákiában és Német-
országban büntet ik, ahol nem ri tka do-
log az egy-kéthavi fogházbüntetés . 

A COW-BOYOK ÉS A RÁDIÓ 
Amerikában is le jár t a puszták ro-

man t iká j a . Egy u jabban közzétett sta-
tisztika szerint százezer f a rmernek és 
cow-boynak van rád ió ja és mindennapos 
dolog, hogy a cow-boyok a n y á j és 
csorda őrzése közben rádiót hal lgatnak, 
sőt leveleket i rnak a rádiótársaságok 
igazgatóságainak, melyekben különböző 
kérelmeket ter jesztenek elő. Éppen erre 
való tekintettel az amer ika i rádiók he-
tenként többször külön e lőadásokat tar-
tanak a fa rmereknek . 

pengőért, külföldet vevő, hang-
szóróerős két lámpás készülék 
l á m p á k k a l , a n ó d t e l e p p e l , f i i t ő a k ku-
m u l á t o r r a l , í e j h a l l g a t ó v a l komp-
lett , elegáns kivitelben, u t a s í t á s o k k a l 

UfllUERSUIYI RADIO" Il: 
L i c e n c e t f e l s z á m í t j u k 

A MŰVÉSZETPÁRTOLÓ RÁDIÓ 
Nemrég jelent meg a németországi rá-

diótársaságok félévi k imutatása , melyből 
kiderül , hogy a különböző Stúdiók ma jd -
nem annyi t költöttek művészi célokra, 
mint az összes német színházak együtt-
véve. Ezenkívül valamennyi Stúdió je-
lentékeny összeget adott a német köz-
oktatásügyi minisztér iunak azzal a meg-
hagyással, hogy azt a nyomorgó miivé-
szek t ámoga tásá ra fordí t sák . 

ISKOLA TANÍTÓ NÉLKÜL 
Amerikában több olyan iskola van, 

ahol a t an te remben a ka tedrán nem ta-
nító ül, hanem hangszóró áll és a gyer-
mekek azon keresztül ha l lga t ják a tani tó 
előadását . Ennek előnye az, hogy egy 
tanitó egyszerre több osztályt okta that . 
Az u j kísérlet várakozáson felül beváll 
és most má r Angliában is hasonló isko-
lákat aka rnak létesíteni. 

MEGNYÍLT 
Daniel és Társa 

v i l lanyszere lés i é s r á d i ó - c i k k e k 
k e r e s k e d é s e 

Gerlöczy-utc* 11. semmeiweis-ntca sarok. 
Telefon: Automata 897—95. 

Ugy hazai, mint külföldi készülékek, alkatrészek, 
csillárok, hangszórók es villanyháztartási cikkek 

nagy r ik t á ra 

A Belvárosi Kereskedelmi R. T. a napokban nyitotta meg európai stilusu, elegánsan beren-
dezett gramofon szalonját , IV., Kigyó-utca 2. számu helyiségeiben. A fényesen sikerült, finom 
izlésü berendezést Tarján Antal asztalosárugyára, VIII., Mária Terézia-tér 16. készítette, mely-
nek elgondolása és kivitele művészi Ízlésről és jó munkáról tesz tanúságot. 

A Belvárosi Kereskedelmi R. T. cég hozta forgalomba a Duophone nevü törhetetlen gra-
mofonlcmezt, ami iránt már az első órákban óriási érdeklődés nyilvánult meg. A Duophone 
lemez karcolható anélkül, hogy a hang jának á r tana . Élet tar talma, más lemezekkel szemben 
100%-kal nagyobb. Minden zenebarátot kielégít, hang jának tisztaságával. 
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— Az 51-es Kádióház hangszóró osz-
tálya minden elképzelhető igényeket ki-
elégít. Vannak olyan hangszórók, melyek 
detektoros készülékkel is működnek, tehát 
íetesleges hozzá lámpás készüléket vagy 
lámpás erősítőt használni. Van továbbá 
8—10 olyan érzékeny hangszóró mely 
viszont egylámpás készülékkel is teljes 
hangerővel működik. Három—ötcsöves 
készülékhez mintegy nyolcvan különböző 
hangszórót tart raktáron az 51-es Rádió-
ház, melyek minden árban kaphatók. 
Mindezeken kiviil könyv-, kép-, váza- és 
más művészi kivitelű hangszórók is kap-
hftftK a legelőnyösebb árban. 

A Meteor villamosági r.-t., Podmaniczky-u. 27. 
szám alatt lévő ha ta lmas á ruháza nagyszerű és 
művészi ízlésű csil lárokat hoz forgalomba; a 
legelőnyösebb árak mellett. Hogy a részvénytár-
saság gyár tmányai milyen jók és megbízhatók, 
azt a legjobban a sok külföldi megrendelés 
igazolja. 

Az Universum líádióház, (IX., Ráday-utca 9. 
sz.Y rádiócikkei elismerten a legjobbak és a 
legolcsóbbak. A szolid cég a r r a törekszik, hogy 
vasállóközönségét minden vonatkozásban a lég-
in. gbizhatóbb áruval szolgálja ki. 

P A L A C E - R A D I O A J Á N D É K A ! 
mert a á n d é k n a k lehet nevezni, ha ad 

A M I G A K É S Z L E T T A R T 
1 drb rádió-vevőkészüléket 400 km hatótávol-
ságra forgókondenzáioros hangolással , téglány-
alaku szigetelősny"Kbol készült dobozban kettős 
fejhallgatóval kitűnő detekiorral . magasantenna 
összes anyagával . . p l s . — 
Ugyanaz fadobozban, dugaszos hangolással . . I* 12.50 

F A L Í < l: - < S I I. I. V H - It V I> I Ó 
Budapest . VII'., Rákóczl-ut 47 

Rádiókészülékek, 
h a n g s z ó r ó k , a n ó d p ó t l ó k 

és alkatrészek 
r é s z l e t f i z e t é s r e Is logolcsóbban és legjobb 

minőségben beszerezhetők 

W E S T E N D r a d i o e s c s i i i a m a z 
VI., V i l m o s c s á s z á r - u t g g 

Adja a j á n d é k u l a 

JÖVŐ készüleket . 
A legmodernebb, legpompásabb vevőkészülék 

T R I O L A 
Rádió Müvek Par i s magyarországi fiók 
leiepe, Budapest, Vili.. Rökk .-Szilárd utca 17. 

M i n d e n n a g y s á g ú 

precíziós rádiókészülé-
kek, alkatrészek, rajzok 
stb. „ F A U N 4 . " hor-
dozható kofferké-

szülékek 
ifj. Bittner «János 

rádiólaboratóriuma 
Budapest, VIII., József-körut 60. sz. 

Telefonszám. Józseí 3 2 3 - 9 2 

A c c umulátor ok 
bármely cé l r i 

Sziklai és Társa cégnél 
Budapest, VII., Péterfy Sándor-utca 9. 

Tele fon : Józset 351—43 

— Portovox. Finom, kecses kazetta. Az első 
pi l lanatban ugy tetszik, mintha valami kis 
neszeszer lenne; csak ha alaposabban szem-
ügyre vesszük, tudódik ki, hogy gép. A pompás 
és elegáns külsejű dobozgél) 15(1 ki lométeren 
belül — föld és antenna nélkül — a legkitűnőbb 
műsort hozza. A szórakoztató Portovox rádió 
Magyarországon egyedül Kertész Tódor (Szer-
vita-tér 10.) üzletében k a p h a l ó . 

Háromlántpás t e l j e s f e l s z e r e l é s 
antenna lelhaligató, te lepek, lámpák s hang-

szóróval) Európa véte lére P «55. 
It é t i á m p á s felszerelés (mint ïent) P 115.— 
Egy l á m p á s „ „ „ P 9 0 — 
Küiönfele v i l l anyhá lózatba kapcsolható 
Készülékek, amelyek accumulátorok nélkül 
működnek. — 40 hangszóró bemutató-
te rmünkben megha l lga thaó . — Hetek' 
toros Készülékkel működő hangszórók. 

11 5 1 - e s " R á d i ú h á z 
Budapest , VIII., Rákóczi-ut 5l-

Kérfe — Színházi Életre hivatkozva — 32 
oldalas képes árjegyzékünket 

P o s t a i s z á l l i t á s u t á n v é t t e l . 

LU© rád ó a k k u m u l á t o r o k egy tö l tésse l 3 hónapi;» is tart ják Feszültségüket 
és kapac i t á suka t ! Aránytalan hosszú élet tartamúak. „SUPEROXID" AKKIIMU-
liÁTOR VÁLL4LA I a berlini „Luo" akkumutátorok magyarországi verérképvise-
lője Bpest V., József-tér 11 Teleion ; Aut. 805—91: Kérje dí jmentes á r jegyzékünket ! 

Az Ahemo-gyár 1929-es újdonságai megérkeztek! 
4 l á m p á s há lóza t i k é s z ü l é k vál tó-
á r a m r a ( telepek nem szükségesek hozzá millier mérnök Budapesi . VI , Liszt Ferenc-iér 3 

Tëleton Automata 149—93 



Szerkeszti: GUTHY BÖSKE 

Szeszélyes divatok 
Irta : I f j . Gonda Béla 

A rokokóval kezdem, 
mert ez a szeszélyes asszo-
nyok és velük a szeszélyes 
divatok, legbájosabb kor-
szaka. Es ill mindjár t a 
nagy, bő, széles, sőt tágas 
abroncsszoknyáról szólok. 
Akkoriban még nem nevez-
ték krinolinnak -— (ez mái-
jóval későbbi elnevezés) 
hanem — vertugadin-nek 
— vagyis erényőrzőnek. 
Hogy azonban, ez a bokáig 
érő bő szoknyaviselct sok-
kal kevésbé védte meg a 
női erkölcsöket, mint a 
mai rövid, térdszoknya, — 
arról a rokokó dámáinak 
egymásról pletykázó levelei 
és főképpen memoirjai ta-
núskodnak. 

No de marad junk egy-
előre csak a |bő abroncs-
szoknyánál. Téved, aki azl 
hiszi, hogy ez rokokó talál-
mány. "Hiszen már száz cK-
vel azelőtt megvolt a spa-
nyoloknál. Nézzük csak 
Velasquez pompás festmé-
nyeit — a spanyol királyi 
udvar dámáiról. Hires képe 

a kisinfánsilők", ezeket a 
tíz-tizenkét éves királyi 
hercegkisasszonykákat már 
bokáig érő, bő, széles ab-
roncsszoknyákban v et il i 
elénk. Ezt egyébként — a 
díva-törtenetein szakszerűin 
ugy nevezi: — ..kovkiegyen-
litő divat". Ami annyit je-
lent, hogy a 12 éves kis-
leány éppen olyan hosszú 
ruhát viselt, mint a hatvan 
éves dáma. Ebből a szem-
pontból, a mai rövidszok-
nyaviselet is éppen ilyen 
korkiegyenlitő divat. 

Mondanom sem kell, 
hogy annak idején az ab-
roncsszoknyát is — mint 
minden divatujdonságol, 

vagy mondjuk — divat-
szeszélyt általános megbot-
ránkozás és gunykacaj fo-
gadta (•— nincs semmi u j a 
nap alatt: a mai rövidszok-
nyán és rövidfrizurán kez-
delben hasonlóképpen meg-
botránkoztak.) A templomi 
szószékről éppúgy kiprédi-
kálták, mint a mai rövid 
divatot. Mint divattörténeti 
iró, nyugodt lélekkel meg-
említhetem, hogy négyezer 
évre viszamenően még nem 
volt egyetlenegy olyan uj 

divat sem, amely ellen er-
kölcsprédikációkat nem 
tartottak volna. Elég, ha 
ilt csak annyit említek, 
hogy már a bibliában — 
Ézsaiás próféta, keserves 
szavakkal mennydörög a 
régi zsidónők „átlátszó és 
lenge ruhái" elten, vagyis 
— az úgynevezett Röntgen 
ruháknak — amit egyéb-
ként a mai kombinédivat 
oly ötletesen kiküszöböli, 
— már kétezer év előtt is 
megvolt az ellenzéke. 

A nagy turnür t még csónakázáshoz is viselik (1871) 
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Nem csoda tollát, ha n 
krinolint is kemtlny táma-
dások érték. Már azért is, 
mert egész építmény volt. 
ö t abroncs, a lábtól felfelé 
folyton kisetlb kerületü, 
folyton szűkülő körökkel. 
Anyaga kezdetben vas és 
fa, szóval, vastag vasdrótok 
és vékony-keményfa (inert 
ez tartósabb) abroncsok. 
Csak később, a XVIII. szá-
zad elején jöttek rá arra, 
hogy az abroncsokat hal-
csontból is lehet készíteni. 
S jellemző, hogy mikor 
erre a halcsont rendszerre 
rátértek, Hollandiában 
nyomban egy halászati tár-
saság alakult és pedig 
(iOO.ÓOO hollandi forint 
alaptőkével s ez, már az 
első évben 200.000 forint 
tiszta hasznot jövedelme-
zett s mintegy ezer halász-
nak biztosított évente nyu-
godt, jó megélhetést. íme, 
már akkor is, akárcsak 
ma, a divatszeszélyek sok-
embernek, sok családnak 
adtak kenyeret. 

S most, egy kissé nagyon 
is diszkrét mese követke-
zik, mit viseltek a bő kr;-
nolinok alatt. Előre meg-
súgom; a rokokóban rend-
szerint semmi „nadrágfé-
lét", — a biedermeierben 
azonban a női nadrág — 

8fí 

jó, dtrék vászonból (ba-
tisztot alig viseltek) — |bo-
kán alul végződött, szerény 
csipkefodorral, — ugy hogy 
— a különben is hosszú 
szoknya alól ínég kikacér-
kodott és egyben az utca 
porát és sarát szedte ma-
gára. A rokokó idejében a 
dámák csak egyszerű pa-
mutanyagból viselték. De 
csakis a legelőkelőbbek. A 
polgárasszonyok egyáltalán 
nem hordták, csak a cselé-
dek, de ezek is csók akkor, 
amikor Az emeleteken ab-
lakot tisztítottak. Ez ható-
sági rendeletre történt, te-
hát ilyenkor kötelező volt. 
A hollandusoknál ugyan-
ezt előírták hatóságilag, a 
korcsolyázó nőknek. Vi-
szont például Spanyolor-
szágban, ahol a dámák ezt 
a dessoust egyáltalában nem 
viselték, a táncosnők szá-
mára volt kötelező, sőt az-
zal a megszorítással, hogy 
táncközben fordulatos pi-
ruettjeiknél ennek a disz-
krtlt fehérnemű költemény-
nek — nemhogy látszani, 
hanem még megvillanni 
sem volt szabad. S hogy itt 
egy humoros esetről is 
megemlékezzem, a spanyol 
ballerinát, a hires Ninát, 
nagy pénzbüntetéssel súj-
tották, mert egy táncfor-

Krisztina szász hercegnő figurája 
az udvar i bálon (XVIII. század) 

dulónál ia nadrág fodrai ki-
látszottak. Ezért azután a 
legközelebbi fellépte alkal-
mából e nélkül jelent meg 
s a piruettjeit még sokkal 
merészebben kivágva, azt 
mondta: „na, — legalább 
111a nem a — nadrágomat 
látták" . . . 

A széles, bő abroncsszok-
nya belsejét előbb-utóbb 
ki kellett valamivel tölteni, 
mert a szoknya, különö-
sen, ha nem készült erős, 
rugalmas szálú selyem -
anyagból, brokátból — a 
derék alatt már behorpadt. 
Ezért azután a derék, a 
csipők köré, belülről, tehát 
a szoknya alatt párnákat 
helyeztek. „Körül" — fran-
ciául „au tour" s igy kelet-
kezett a — tournure, ma-
gyarosan — „turnir" . Ez 
tehát egyelőre csak két ol-
dalt volt, de később már 
bát ra is került. Sőt, a múlt 
század hetvenes éveiben, 
tehát 1870—1880 körül, az 
oldal turnür már teljesen 
elmaradt s csak a hátsó 
turnürt viselték. 

Most pedig — térjünk át 
a puffra . Ez u jabban az 
1890-es években volt divat, 
ugy hivták: sonkaujjak. 
Ezek a könyöktől fel a 
vállig tölcsérszerüen szé-
lesedtek. Vagyis — míg 
korábban a nő a bő szok-
nyájával foglalt el sok he-
lyet, — ez a hogy ugy 
mondjam — testbőség Pompadour márkinő legdíszesebb ruhá ja 



utáni vágy, ezúttal a női 
karra vetette magát. De ez 
a putT divat sem volt már 
uj, hiszen már 1830—35 
körül viselte a biedermeier-
divat a puffot, a bő uj jat , 
csakhogy akkor nem a váll-
nál, hanem a könyöknél 
volt a legbővebb s onnan 
felfelé, a vállnál, már egé-
szen öszeszükült. S itt fa-
lán nem érdektelen, ha 
megjegyzem, hogy a ro-
kokó es a zopff-divat bő 
szoknyáit, — rövid idejű, 
de teljesen Ízléstelen át-
menet után — a teljesen 
testhez álló empire-divat 
váltotta fel, mely a nőnek 
— a maihoz haso,nló, test-
hez álló, keskeny, egyenes 
vonialu-sziluettet adott — 
A divatszeszélyek történe-
téiben azonban a legkima-
gaslóbb helyet a női frizu-
ra foglalja el. Es pedï>„ 
szószerint, a „leigkimagas-
lóbbat, — mert voltak már 
közel egg méter magas 
frizurák is, agy hogy a dá-
máknak a r gyaloghintók-

ban letérdepelve kellelt ill-
niök, hogy a f r izurá juk is 
elférjen. E ezeket a tor-
nyos frizurákat a leghihe-
tetlenebb és legszeszélye-
sebb módon díszítették. A 
természetes selyem bár-
sony szalagokon, csipké-
ken, ékkő-díszeken felül 
voltak, akik egész élővirág-
erdőt tűzdeltek a ha jukba 
s a tincsek közé még kis 
szagos-vizes üvegcséket, 
hogy ezekkel a virágokat 
állandóan öntöztethessék. 
Majd divattá lett, hogy a 
hajba a dámák a kedve-
seiknek hajfonálból készüli 
keretbe foglalt, — minia-
tűr arcképeiket tűzdeljék. 
Vollak dámák, kiknek 
fr izurájában egy egész kép-
kiállítás tündökölt: az ura, 
a bará t ja , a gyermekei, — 
no meg a kedvenc ölebecs-
kéje portréja. Viszont vol 
lak, akik a fr izurájukba 

élő, drága kis éneklőmada-
rakat láncoltak s egész nap 
ott viselték őket. 

Az arc-viseletek divat-
szertelenségei közül a leg-
bájosabb volt kétségtelenül 
a mouche, — ezek az apró 
kis tapaszok az arcon (— 
a biedermeierben „szeszély-
kének" is hívták.) 

S aszerint, hogy hová tet-
ték, változott a neve is: a 
homlokra telt mouche volt 
a — „majesztétikus", a 
szemen: a „szenvedélyes", 
a szájszögletben: csókra-
éhes; — az orr és az ajak 
közt: a hallgatag; — az 
a jakon: a kokett. Ezenfelül 
pedig a mouche alakja és 
elhelyezése, egyszersmind 
afféle jelbeszédes izenet 
volt a drága dámákat a 
társaságban váró lovagok 
számára, akik a moucheok-
ból nyomban kiolvashat-
ták. hányadán állanak. 

Mária Terézia rokokó udvari díszruhában 
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Az 1904-i chantiltyi derbyn ilyen 
ruhákban jelentek meg a 

hölgyek 



A színésznő, mint a divat irányítója 
Duse fekete-fehér ruhái — Gaál Franci különös 

kalapja — Gombaszögi Frida rutinja 
Bizonyos, hogy az asz-

szonyok közül a szinésznő 
az, akinek a toalettjeit 
legtöbben utánozzák, aki-
nek tehát mindig az u j di-
vat előhirnökének, illetve 
irányitójának kell lenni. 
Természetesen a színpadi 
ruha megválasztásánál 
számtalan szempontot kell 
figyelembe venni: a szere-
pel, az előirányzott össze-
get, a szerző és a rendező 
kívánságait, de legnagyobb-
részben mégis maga a szí-
nésznő ízlése és óhaja az 
irányadó. 

r j i f 

Kézzelszőtt jumper , hamu-
szürke szinü, vörös díszítéssel 
és bubigallérral . Az alj két-
színű, felső része vörös, alsó 

része hamuszürke bársonyból 

Minden szinésznő egyéni 
akar lenni. Ambiciónálják, 
hogy az egyéniségüket a 
ruhájukon keresztül is ér-
vényesítsék, persze ez si-
kerül, Gál Franciska pél-
dául a divatot megelőzve, 
teljesen egyéni módon, 
„arcon kiviil" viseli a ka-
lapját. 

A francia színésznők kö-
zül talán csak Cecile So-
rellnak sikerült kitermelni 
stílust a ruháin keresztül. 
Sok szinésznő van azon-
ban, aki ezen törekvése 
ellenére rosszabbul öltöz-
ködik, mint bármelyik sik-
kes polgári úriasszony. 
Majdnem minden szinésznő 
vakon beleesik abba a hi-
bába, hogy ha egy bizonyo's 
ruhában sikerük volt, ak-
kor bármilyen darabról 
legyen szó, mindig olyan 
tipusu ruhákat szerelnének 
viselni és így valóságos 
karikatúrájává válnak ön-
maguknak. Azt hiszik, hogy 
fiatalosabbak lesznek, ha 
leányos, fodros tüllszok-
nvákat viselnek, mint hogy-
ha a napi divat követelmé-
nyeinek hódolnának. Ez 
súlyos tévedés. 

Gombaszögi Frida, aki 
kétségtelenül egyike a leg-
jobban öltözködő magyar 
színésznőknek, mindig első-
sorban a ruha vonalát ta-
nulmányozza és határtalan 
rutinnal állapítja meg, 
szinte percek alatt határoz-
va. hogv a felvonuló száz 
modell közül melyik szá-
niára a legelőnyösebb. A 
ruha kiválasztásánál leg-
elsősorban fontos, hogy 
milyen anyagból készül. Az 
anyagot, ha kiválasztottuk, 
akkor annak minőségéhez 
képest, hogy lágyabb, vagy 
merevebb esésii, kell meg-
választani a fazont. A fa-
zon megválasztásánál min-
denesetre előnyös, ha az 
illető színésznő éri vala-

mit a rajzoláshoz, a vona-
lakhoz. Figyelemmel kell 
lennie a ruha 'fazonjának 
megválasztásánál a test-
alkatra s ha valakinek vas-
tag lába és bokája van. 
semmiesetre sem szabad 
túlságosan rövid szoknyát 
vagy feltűnő cipőt viselni. 
Rövid nyakhoz határozot-
tan hátrányos a szoros lánc. 

A jólöltözködő szinész-
nő a színpadon csak azokat 
a ruhákal viseli, amelyeket 
a polgári életben is lehel 
viselni. Kosztümös darabok-
nál természetesen más a 

Vörös jumper , kézzel szőve, 
kék és sárga beszövéssel. 

Szoknya oldalt bővítve 
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vagy a hermelinköpenytől, 
ezek nagyon szépek a pol-
gári életben, azonban a 
színpadi toaletteknél a ha-
tásvadászás illúzióját kel-
tik. Sokkal hatásosabb 
egy gomblyukban elhelyezett 
kamélia. 

Nemcsak a ruhában, de 
minden kis detailban ke-
rülni kell a hatásvadászás 
eszközeit. Kalapnak, cipő-
nek, retikülnek, szőrmének, 
mindig olyannak kell lenni, 
hogy azt bármelyik elegán-
san öltözködő polgári nő is 
felvehesse. A színésznőnek 
arra kell gondolnia, hogy 
az asszony elmegy a szín-
házba, Iái a színpadon egy 
toalettet és esetleg másnap 
rohan a bollba, hogy azt 
megvegye, mert a színész-
női utánozni akar ja , ő te-
hát, mint divatirányitó. 
soha se lehet túlzott, mér-
téktelen. 

Kék moaré nagy estélyi ruha (Paul Carette Fekete szatén estélyi ruha (Paul Carelte modellje) 
modellje) 

8'J 

helyzet, itt a ruha kiválasz-
tása ugy a színésznő, mint 
a szabó részéről nagyobb 
tanulmányt igényel. 

A ruha megválasztásánál 
roppant fontos szempont: 
az anyag szine. Más szint 
igényel a komédia és mást 
a tragédia. A fekete min-
dig túlságosan veszélyes a 
színpadon drámai hatásánál 
fogva. (Eleonora Duse min-
dig csak fekete vagy fehér 
ruhát viselt a színpadon.) 

Óvakodni kell a szín-
padi toaletteknél az úgy-
nevezett szinházi hatások-
tól, a vállon elhelyezett 
nagy orchidea csokortól. 

A színpadi toalett meg-
választásában igen fontos a 
lehetséges színpadi szabó, 
aki maga is elolvassa a 
darabot, ismeri a szerepet, 
a díszletek színezését, az 
összes többi szereplők toa-
leltjeit. Sokszor, a kosztü-
mös főpróbán jönnek rá. 
hogy a darabban szereplő 
három színésznőnek a má-
sodik felvonásbeli toalettjei 
véletlenül mind pirosak. 
Ilyenkor órák alalt kell 
másik ruháról gondoskod-
ni, ez az eset egy körül-
tekintő szabó mellett sohase 
fordulhat elő. 



A toalett-asztal története 
r 

Évától — Mistinguette-ig 
Minden fiatal lánynak 

örök vágya és óhaja , hogy 
végre ő is toalettasztala 
előtt ülhessen, turkálhasson 
a különböző tartalmú té-
gelyek és szépitőszerek kö-
zött és saját birodalmának 
képzelhesse azt a tükröt és 
azt a sok tarka csecse-
becsével telerakott asztalt, 
mely előtt ábrándozni szo-
kott. 

Már sok világhírű szép-
ség indult el a toalettaszlal 
mellől, melyet a fűszeres-
től kölcsönzött kockacuk-
ros ládából kreált egy-egy 
régi estélyiruha foszlá-
nyaival beborítva s az asz-
talra ráállitva a nagy-
mamától örökölt ágas 
gyertyatartókat és a kis 
szalagokkal feldíszített régi 
medicinás tégelyeket, ame-
lyekben púderját és krém-
jeit tartotta. 

A női toalettasztal 
már Éva anyánk idejé-

ből származik. 
A kereszténység előtt a 
pogány nők mindenféle 
illatos olajokkal keneget-
ték testüket, amely áldást 
és szépséget hozó olajokat 
az istenektől, illetve Vénus-
tól származtatták. Angliá-
ban az első toalettasztalok 
a szekrények kihúzható 
fiókjai voltak. A gót asz-
szonyok hatalmas vánko-
sokra ültek ezek előtt a 
fiókok előtt, amelyekben 
szépségük varázsszereit 
tartogatták. (A szék csak 
későbbi jelenség.) A fésű 
a XIV. századból származ-
zik, az első fésű vasból 
készült négy éles foggal. 
A tükre minden elegáns 
dámának házonkivül volt: 
a tiszta viz fényes tükré-
ben. A későbbi csiszolt 
fémlapokat az antik korból 
elevenítették fel. 

Olaszországban a renais-
sance ideje alatt fejlődött 
ki a toalettasztal kultusza. 

A toalettasztalok különbö-
ző nagyságú ládikák vol-
tak, amelyeket a donna 
nobile után a szolgálója 
vitt. A ládikákban renge-
teg fiók volt éppen ugy, 

À 

Egyszerű délutáni ruha , fekete 
krepszatinbó1, gombdisszel 

mint a modern asszony 
toalett-asztalán. 

A modern asszony tanul-
hatna az itáliai dámától, 
aki elegánsabb és nagyobb 
nő tudott lenni a renais-
sance ideje alatt, mint a 
világ bármilyen más asz-
szonya. A társaságbeli asz-
szony selyem ruhát , sok 
selyem szalagot, aranyo-
zott szandálokat viselt, 
állandóan finom virág-
illattal parfőmözve. A leg-
nagyobb luxus körülbelül 
a tizenhatodik század kö-
zepén kezdődött. Az itáliai 
hercegek és uralkodók fe-
leségei fantasztikus luxust 
fejtettek ki. A toalett-
asztalok nagyobbak lettek, 
kinőttek a fiókokból, kü-
lönálló bútordarabokká 

váltak. Lakkozott fából 
készültek, igen sok disz-
szel és cirádával, de még 
nem mint a szobának a di-
sze, hanem elrejtve a nő 
öltözőszobájában egy kis 
tükör előtt. 

A tizennyolcadik század 
már a púderok és a pa-
macsok periódusa, a toa-
lett-asztal már nélkülözhe-
tetlen szükségleti cikk. 
Különböző tervezők és 
asztalosok a legértékesebb 
berakású intarziás toalett-
asztalokat készítették. A 
hires londoni King Street, 
vagy St. James-tér kiraka-
taiban ragyogó toalett-
asztalok tündököllek, me-
lyeket Quensbourgh által 
lefestett társaságbeli szép-
ségek vásároltak. (Ameri-
kában négyezer dollárért 
adtak el most egy tizen-
nyolcadik századbeli toa-
lett-asztalt, amely Angelika 
Kaufmann stílusában fest-
ményekkel volt diszitve.) 

Manapság is rengeteg 
sok utánzata és kópiája 
készül ezeknek a toalett-
asztaloknak mahagoni-
fából, intarziákkal és fes-
téssel. Ezeknek az utánza-
toknak Amerikában van-
nak piacuk. 

A mai divat mindenütt 
a világon a velencei toalett-
asztal. Ezeknek az aszta-
loknak oldalrészeik van-
nak, amelyek kényelmesen 
elférnek üvegek, tégelyek. 

A modern toalett-asztal 
lényege a sok tükör. Az 
cldaltükrök lehetőleg em-
bernagyságuak, hogy a nő 
toalettjének lehetőleg min-
den apró részletét vissza-
tükrözzék. A modern asz-
szony lehetőleg a fürdő-
szobájába helyezi el toalett-
asztalát, hogy fürdés utáni 
öltözködésénél a sok 
„szépségkellék" azonnal 
kéznél legyen. 

SO 



PÁRIZS SZ EN ZÁ Cl Óh 
À csókálló Rifz, vadállatok a kirakatban 
és a ruhák színéhez alkalmazkodó kutyák 

A Párizst imádók nin-
csenek megelégedve, azt 
mondják, a háború utáni 
Párizs elvesztette báját . 
Párizs az amerikaiakra 
rendezkedett be, még a di-
vat terén is. A nagy 
házak, amint elkészülnek 
modelljeikkel, az óriás 
óceángőzösök csak ugy 
öntik a cherbourgi kikötő-
be a sok amerikai bevá-
sárlót, akiknek mint elsők-
nek, vásárlási kötelezett-
ség mellett muta t ják be az 
újdonságokat . 

Alig mult el a nagy. 
szenzációs bemutató, mely 
ből a külföld őszre és tél-
re orientálódott, máris itt 
van a „Demi Saison" kol-
lekciója. Ez az úgyneve-
zett kis kollekció útbaiga-
zítást ad, hogy mit fog 
hozni a tavasz. Igaz, hogy 
főleg anyagban. Az elmúlt 
esztendei bemutatók any-
nyira jók voltak, hogy olt 
mindenki találhatott ma-
gának valót. Főleg az úgy-
nevezett kis ruhákat mu-
latják és mindazt, amit 
sporthoz lehet viselni. 

Sok az egyszínű szö-
vetruha a hozzávaló 
kabáttal és kis kalap-

pal, 
valamint az utazásra és a 
Riveriára szánt ruhák. 

Feltűnő sok az egyszí-
nű anyag a satin moire és 
az egész nehéz crepe de 
chine. De anyagban sokat 
lehet látni még mindig 
tüllből és valódi csipkéből. 

Nagy luxust fejtenek 
ki az idén zsebken-

dőkben, 
igen nagyok és kivétel 
nélkül háromszinüek és 
moussline de soie-ből ké-
szülnek. Harisnyákban is 
jelentkezett egy u j szín, 
melyet leginkább kékróka-
szinünek lehetne nevezni. 

A testszinüt és a rózsának 
minden más árnyalatát 
csakis este szabad viselni. 
A kesztyű fehér és világos 
sárga őzbőrből készült, 
mosható, egyszerű minden 

,jlz elegáns szmoking 
Adolphe Menjou 

fantázia nélkül — termé-
szetesen a sporthoz a leg-
különbözőbbeket készítik. 

A megszakítás nélkül 
használatban lévő ajak-
pirosilót, mint újdonságot, 
most egyesitik az elegáns, 
arany vagy ezüstből ké-
szüli gyujtókészülékkel, 
ami szintén elmaradhatat-
lan valami a jól berende-
zett kézitáskából. A sláger 
egész bizonyosan a Violett 
által készített és sem szap-
pannal, sem vizzel le nem 
mosható, sőt állítólag 

a csókoknak is ellent-
álló és Ritz-nevet vi-

selő ajakpirositó. 

A parfőmökben is van sok 
újdonság és valamennyi 
igyekszik illatban a Cha-
nel 5-höz hasonlítani. De 
tekintve, hogy a Chanel-
készitmények legalább há-
romszor olyan drágák, 
mint minden más gyárt-
mány, egész Bizonyos, hogy 
ez marad a divat. 

A kutyákról egész bizo-
nyossággal meg lehet ál-
lapítani, hogy a tavasszal a 
„kereslet" csak pekingi 
csinben és a skót terrier-
ben lesz. Ez a két kutya 
lesz a divat, mert ez illik 
a tavaszi kosztűm színé-
hez. 

A franciák a reklámok-
ban is találékonyak, meri 
pl. a „Printemps"-áruház, 
mely Párizs egyik legna-
gyobb és legmodernebb 
áruháza és amelynek kira-
katai most telve vannak 
prémekkel és bundákkal, 
árui valódiságát ugy bizo-
nyí t ja be, hogy ugyancsak 
a kirakatokban felállított 
nagy vasketrecekben élő 
vadállatokat állit ki. Ki-
rálytigris, ezüstróka és 
mindenféle majom. Elkép 
zelhető, mennyi bámulója 
akad az állatoknak. 
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/ S j j y a í p o s f o 
G. Biiske: Ugyan kérem, hogy lehet manapság 

odajutni , hogy tizenhétéves leány létére hetven 
kiló legyen. Igv elhisszük, hogy sem a matróz-
ruha, sem a jumper- ruha nem illik jól, sőt, hogy 
egyál 'alán semmi sem illik jól. A mi tanácsunk 
az volna, hogy az idén bálozás helyett sportolni 
tessék. Mindazt a pénzt, amit bá l i ruh ik ra köl-
tene, költse a r r a , hogy tiz-tiz?nkét kilót sportol-
jon le magáról. Diétát is tartson, de ugy a 
sportolást, mint a diétát orvossal állapittassa 

SioroÉva 
szám 

Sokszor tapasztaljuk, hogy 
borotválkozás ut in arc-
bőrünk érdes és fáj, ez azért 
van, mert rossz szappant 
vagy krémet használunk, 
amely ïelmarja a bőrt és 
nem puhítja meg a szakállt, 

A Cold Cream 

Gibbs borotvaszappan 
és krém 

összetételénél fogva kizárta 
ezen bajokat, mert az arcon 
nem szárad, gyorsan puhít 
és a bőrt kíméli, amellett 
gazdaságos, mert sok víz-
zel kevés szappan is kiadós 

habot ad. 
Tegyen k í s é r l e t e t vele, 

hogy a 
Gibbs borotva.''zappan 

é s k r é m 
tökéletes voltáról meggyő-

ződjék. 

meg. A fogyásnak nem szabad hirtelen történni. 
Ha egy évig okosan él, jövőre talán beszélhe-
tünk egy fodros st i l ruháról . De hetven kilóval 
nem. 

,,B. Feketehajú asszony/* 1. Ha öt külön-
böző szinü crcpe-de-chine és georgette délutáni 
r u h á j a , de csak egy estélyi r u h á j a van, ugy 
meglévő fekete crepe-satinjéből okvetlen esti 
ruhát , csináltasson. Igaz, hogy a másik esti 
r u h á j a is fekete, de szabásban, diszitésben tel-
jesen elütő lehet a két toilette. Ha közölte 
volna velünk, hogy hogyan van megcsinálva 
a fekete velour-chifTon r u h á j a , konkrét tanácsot 
adhat tunk volna a façonra nézve. így csak 
annyit Í rhatunk, hogy ezt a második fekete 
ruhá t lehetne talán sok fehérre l kombinálni. A 
lekete-fehér toilette-ek az idén rendkívül ele-
gánsak. 2. Egyébként pedig ugy látszik, hogy 
ruhatárából hiányzanak az egyszerű délelőtti 
ruhák. Pedig legalább egy ilyen ruhá ra néze-
tünk szerint föltétlenül szüksége van. Vegyen 
talán itt készen egy modern kötött ruhá t . Ez 
rendkívül célszerű, csinos és késő délutánig 
lehet viselni. Délben bármely nyilvános étte-
remben megjelenhet benne. Persze, ha ebédre 
meg van hiva valahova, akkor elegáns ruhát 
kell felvennie. Egyáltalán csodáljuk, hogy öt 
r u h á j a közül egy sem olyan szinü, mint a fel-
öltője, holott most a harmónia Iegelsőrendü 
divatkövetelmény. 

„M. P . Mery." 1. Mi is azon a nézeten va-
gyunk, mint édesanyja . Fiatal leánynak első 
bál jára mi sem ajánl juk a crepe-satin-t , bár 
azt most általánosan viselik. Mi sokkal alkal-
masabbnak talál juk e r re a célra a taftselymet, 
tüllt, vagy georgette-et. A crepe-de-chine is jó, 
anyag linóm, nagyon szép ruha lehet belőle. 
A taftselvemből s tylruhát lehet csináltatni. 
Vannak most csodaszép bordürös taftok, me-
lyekhez aztán nem is kell idegen disz, legfel-
jebb egy-két Ízlésesen elhelyezett szalagcsokor. 
Tüllből, muszlinból is lehet s tylruhát csinálni, 
megfelelő szinü alsóruhával . Georgette-ből, 
vagy crepe-de-Chine-ből íodros ruhát lehet csi-
nálni. A raffolt, oldalt hosszított ruha is na-
gyon divatos, de mi ezt nein talál juk elég fia-
talosnak. A színre nézve az az egyetlen irány-
adó. hogy melyik illik legjobban az arcához, 
mert minden szin divatos. Gyönyörűek az ó-kék, 
ó-rózsaszin árnyalatok, szép a rezedazöld s 
mindég bájos a fehér . Az idén nagytm kedvelik 
a két legexponáltabb színt: a sárgát és pirosat . 
De szinek közül csak akkor válasszon egyel, ha 
az különösen jól illik arcához s a saisonban 
több ruhá t is csináltathat , mert ál landóan sárga 
vagy piros ruhában járni nen\ lehet. Egyébként 
pedig a báli ruhához való anyagot esti világi-
tásnál vásárol ja , mert különben az a meglepe-
tés érheti , hogy este egeszén más szinü lesz a 
ruha , mint amilyet tu la jdonképen akar t . 2. 
Édesanyja csak abban az esetben gard í rozhat ja 
magát hosszú ujju sötétkék georget te-ruhában, 
ha kis igényű estélyről van szó. Nagy bálba 
okvetlen dekolletált estélyi ruhára van neki is 
szüksége. 

B. I rma, Zólyom. Ahhoz, hogy divat- és kézi-
munkatervező lehessen, legelsősorban nagy rajz-
tehetségre és ötletességre van szüksége. Rajzait 
mutassa be szakembernek, ki aztán megmondja , 
hogy érdemes-e tudását tovább lejleszteni. Ak-
kor aztán jöhet az iparművészeti tanfolyam. 
Azt azonban előre mondha t juk , hogy mint kézi-
munkatervező talán elérhet bizonyos erkölcsi és 
anyagi eredményeket , de mint divattervező 
alig, mert tudvalevő, hogy a divatot Párizs és 
u j rbban Amerika diktál ja . Eselleg mint má-
soló, kirakat tervező stb. boldogulhat. Minden-
esetre egész eredeti dolgokat kell alkotni, hogy 
éi vényesülhessen, mert közepes tehetségek hem-
zsegnek ezen a pályán is, mint mindenütt . Többi 
kérdésére a Mozi üzenetek között talál feleletet. 

„Carmen , O. B." Ebben a rovatban nemcsak 
előfizetőinknek, de példányonként vásárló olva-
sóinknak is a legnagyobb készséggel adunk fe-
leletet. Ha válaszbélyeget küldött volna, levelet 
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is i r tunk völrta. Ëz azért is jó lett volna, mer t 
a lapban csak a beérkezés sorrendjében és a 
rendelkezésünkre álló hely arányában válaszol-
hatunk levelére s igy könnyen megeshetik, hogy 
a bál már régen lezajlott , mire kegyed e soro-
kat olvasni fogja. Mi mindenesetre válaszolunk 
kérdésére, talán a saison folyamán még hasz-
nát veheti tanácsunknak. A , ,Pokol-bál"-ra csak 
fekete, vagy piros jelmez illenék. Miután ke-
gyednek molett a lak ja van, természetes, hogy 
a fekete szint választja. Ha alakjához a nadrág 
nem illik, fedheti azt övvonalból kiinduló, láng-
nyelveket utánzó piros-fekete, lobogó csikókkal, 
vagy roj tokkal , melyek bokáig érhetnek. így 
teljesen „Pokolszerü" és mégis karcsú lesz. 

Lilike. Ha világoszöld t ánc ruhá ja van, a má-
sodik táncruha lehet halványrózsaszinü, vagy 
fehér . Ez egyik sem különleges szin s kis vá-
rosban is kap ilyen anyagot. Miután meglévő 
r u h á j a fodros, styl-ruhát pedig nem akar , ol-
dalt hosszított, harangszabásu, vagy raííolt 
szeknyáju ruhát a jánlunk. Nagyon bájosak és 
modernek az óriási, oldalt vagy hátul megkö-
tött. övvonalban elhelyezett masnik, melyek-
nek végei -egészen bokáig leérnek. Ha nem erő-
siti, ilyet csináltasson. 

„Rózsika." 1. Ha módjában van finom szőr-
méi vásárolni, csakis perzsabundát vegyen. El-
tekintve attól, hogy ez mindég elegáns az idén 
rendkívül divatos is. Bélése szintén fekete le-
gyen. IIa díszesebbet akar , ezüstbordürös bélést 
vehet. így minden ruhához viselheti a bundát. 
A színes, t a rka himzést két okból nem ajánl-
juk. Először: mer t ahhoz nagyon nehéz meg-
felelő r u h á k a t választani, másodszor pedig 
azért, mer t nem finom, nem elegáns. 2 Ha fe-
kete bundát nem akar , csak a barna árnyalatú 
mormota-fa j tákat , esetleg nutr iát a jánlunk. Eb-
ben a szinben itt van még' a nyesi is, de ez 
nem polgári erszényeknek való. 

„Fia ta i asszony.4 ' 1. Kelengyéjébe föltétlenül 
szőrmebundát kér jen , ezzel, — ha középminő-
ségü szőrmét vesz is, — legalább öt-hat évre 
elvetette a téli felöltő gondját . Igaz, Jhogy az 
idén a dúsan szőrmézett szövetköpenyek is na-
gyon divatosak, de ezek, — ha jó szőrmét, jó 
szövetet vesz hozzájuk s jó kézbe adja , — na-
gyon kevéssel olcsóbbak, mint a szőrmebundák. 
Amellett sokkal gyorsabban kimennek a divat-
ból, mint a bunda. Más eset az, ha a bunda 
mellett még egy téli komplét is csináltathat . 
Akkor a bunda legyen sötét, (barna vagy fe-
kete) a kompié pedig világos. Két csodaszép 
modellt lát tunk mostanában. Az egyik gyöngy-
szürke posztóköpenyből állott, gazdag seal-
bisam prémezéssel s szürke crepmongol ruhá-
val. A másiknak a köpenye pezsgőszinü kashá-
ból készült, pontosan oyanszinü rókaprémmel és 
crepe-szatin ruhával . 2. A bundához okvetlen 
karimanélküli kalap kéli, hisz a magas gallé-
rok mellett lehetetlen a kar ima, bármiyen kes-
keny is legyen az. 3. A kalap szine fekete bun-
dához lehet fekete, vagy világos. Ez utóbbi 
esetben kalapnak és har isnyának okvetlen ha r -
monizálni kell egymással. Fekete kalaphoz le-
het az u j füstszínű har isnyát is viselni. Barna 
bundához legszebb a világosdrap kalap és 
ugyanolyan har isnya. 

„ I rén , előfizető." Bőrkabátot csakis délelőtt, 
vagy esős időben lehet viselni. Korzózni nem 
való benne. Egyébként azonban nagyon célszerű, 
finom darab , csak nem ér t jük , miért akar rövid 
kabátot, mikor most a rövid kabát és köpeny 
közt alig egy-két arasz a különbség. Árban ez 
nem jelent nagyon sokat, viszont a köpeny sok-
kal elegánsabb és célszerűbb, mint a kurta 
kabát . IIa jó minőséget vesz, hosszú évekre el 
van látva délelőtti és esőkabáttal . 

, , Jul iska" . Kifejtett bundabélést, ha az egyéb-
ként jó állapotban van, egyszerű jumper ruhá -

BUND! 
egyes 
modellek 
igen olcsón 
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ifiik. vstjíy* "liázírtiliáiink használhat ja . X kifor-
dítást mi célszerűbbnek laláljuk, mint a mosást, 
vagy tisztítást, mert akármilyen erős is az a 
crcpe-de-chine, két évi viselés után alig birná 
ki akár a vegyi, akár a házi tisztítást. Azt 
mindenesetre a jánl juk , hogy minden egyes 
részt jól vizsgáljon ineg, hogy elég erős-e, mert 
az aztán nagy bosszúság, ha a ruha egy-két-
szeri viselés után széjjel megy. Ha — mint í r j a 
— a bélés dúsan volt ráncolva és a bunda jóval 
hosszabb, mint a ruhái , bőségesen van anyag s 
igy a gyönge, viseltes részeket k idobhat ja . 

„Jóizlésii asszony". Bizony, a bundából ki-
lógó cipfek nem valami szépek s ini nem is 
hisszük, hogy ez a divat állandósul. Este még 
csak megjá r j a . De délután bizony nagyon 
csunva. Mi ugy gondoljuk, hogy aki nem en-
gedheti meg magának azt a luxust, hogy' ha 
pa ládéba öltözik, autóba ül jön, az mondjon le 
erről a fu ra divatról. Volna még egy megoldás, 
de ez kissé kényelmetlen. Elsősorban olyan 
ruhá t kell csináltatnia, amelynek csak egy, leg-
feljebb két cipfje van s ezt az egv-két cipfet 
lá thatat lan felgombolásra kell elkészíteni. Ha 
aztán a bundát letesszük, legomboljuk a cipfe-
ket. Ezzel mindenesetre elkerül jük azt, hogy az 
utcán, vagy villamosban a bunda alul kilógja-
nak a cipfek. amelyek, ha még hozzá elütő 
szinüek is. valóban feltűnőek és csúnyák. 

REMÉNY 
Egy csendes estén egyszer visszatérek. 
Ha minden álmom rongyokká fakult . 
Egy csendes estén nem kell majd az élet, 
Örömvirágom szirma is lehullt. 
Deres fejem majd lágy öledbe haj tom. 
Elbeszélget reszkető kezed. 
Nem cseng a szó, csak leikeink beszélnek 
És én mindent meggyónok neked. 
0 mér t ily későn, éltünk fájó őszén 
Tudtam meg. hogy ki vagy énnekem. 
Kihunyt a tűz, már tán nem is parázslik. 
Vezeklés könnyét s i r ja két szemem. 
Te csókkal vársz és gyöngéd öleléssel, 
Nincs bosszúvágy, mely vad átokba fui t . 
Te érzed azt, hogy egyszer visszatérek. 
Ha minden álmom rongyokká fakult . 

Scherbaum Jenő 

Szerelmi házasság 
nouelid 

Irta : U f l L E R l E ÍDEKCK 

Marquis Avalun-de Sainte-Odile René 
ráncokat, a gond ráncait fedezte fel az 
arcán. Ott állt a tükör előtt s kissé fá-
radt arcán kivül mindennel meg volt 
elégedve: magas, karcsú és nagyon ele-
gáns. Arra gondolt, milyen boldog lenne, 
ha ősei néhány portrén és a hosszú, 
széphangzásu néven kivül birtokot és 
pénzt is hagytak volna rá. Ebben a pil-
lanatban nem volt egyebe, mint a neve, 
a fiatalsága és az, hogy nagyszerűen tu-
dott táncolni. Ez természetesen éppen 
elég ahhoz, hogy jó házasságot köthes-
sen. De hol a gazdag menyasszony, akire 
inár olyan régen vár? Sajnos, a főúri 
neveket az orosz emigránsok nagyon le-
járatták: húszezer frankért már kifogás-
talan ősi nevek kerülnek a piacra. S az-
tán, ki tudja kiszámítani, hogy hol kell 
halászni, ha az ember aranyhalacskát 
akar a horogra keríteni?... 

René felsóhajtott. Legfőbb ideje, hogy 
a szerencse rámosolyogjon. A szabó már 
nem akar több ruhát hitelbe csinálni — 
ez az összeomlás! Szerencse, hogy az 
utóbbi hónapban pompás megállapodást 
kötött egy előkelő hotel igazgatójával: a 
legfelső emeleten kapott ingyen egy pa-
rányi szobát és naponként ebédet az étte-
remben azért, hogy a hallban, étkezés-
nél, a divatreviikön odajöhessen hozzá 
a pincér vagy a szállodaboy és hango-
san márki urnák szólithassa. A szálloda-
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tulajdonos szerint az ö szerepe igen jó 
reklám s a szálloda előkelő nívóját fel-
tétlenül emeli, ha a kürülütte-iilők hall-
ják, amikor a portás mély meghajlással 
jelenti: 

— Expressz-levél Londonból, márki 
ur! 

A levél, amelyet hangos meghajlással 
nyújtottak át számára, nem Londonból 
érkezett, hanem a mamájától. A mamá-
jától, a kis vidéki városból. Nem szíve-
sen bontotta fel a levelet, biztos, hogy 
a mama újra szemrehányásokkal illeti: 
jöjjön haza, hagyjon fel reménytelen, 
léha é l e téve l . . . 6 nem, most az egyszer 
tévedett. 

„Kedves Fiam, nagyon érdekes dolgot 
kell közölnöm veled. Véletlenül tudtam 
meg, hogy a közeli napokban váro-
sunkba érkezik inkognitóban az ameri-
kai Mr. Rrownnak, az olajkirálynak a 
lánya. Azt mondják, fiatul és csinos s 
egyike a leggazdagabb lányoknak az 
Egyesült Államokban. Miss Brown férj-
hez akar menni, még pedig szerelemből 
s ezért az ismert operett-trükkhöz folya-
modik: szerepet cserélt társalkodónőjé-
vel. Mindenki azt hiszi, hogy a társal-
kodónő a millomoskisasszony és a dús-
gazdag Miss Brown csak egyszerű, sze-
gény alkalmazott. Egész véletlenül tud-
tam meg a furcsa szerepcserét, öreg ba-
rátnőm, Neuilly grófnő árulta el a félt-
veőrzött titkot. Miss Brownék ugyanis 
az ő villáját bérelték ki és itt akarnak 
néhány hetet tölteni. Ajánlom, hogy 
gyere haza minél előbb. Én majd gon-
doskodom arról, hogy megismerkedj — 
a „társalkodónővel''. Nagyon könnyen 
lehet, hogy a gazdag dollárkirálynő, aki 
szivet és romantikát jött keresni Éuró-
pába, belédszeret és a feleséged lesz. 

Ölel 
szerető Anyád". 

René nem sokat gondolkozott, csoma-
golt és utazott. 

Néhány nap múlva már ismerte Miss 
Brownékat és rögtön megállapította, 
hogy a „társalkodónő" nagyon csinos, 
sokkal szebb, mint „úrnője". René együtt 
tenniszezett velük, majdnem minden 
nap együtt táncoltak és uzsonnáztak és 
Miss Brown igazán nem sejthette, hogy 
hozományvadásszal van dolguk. Az okos 
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ftené — anyja tanácsára és a titkos in-
formációkra hallgatva — jóformán csak 
a társalkodónővel foglalkozott. Néha alig 
tudta mosolyát elfojtani, amikor Miss 
May — ez volt a társalkodónő neve — 
pompás ruháit, finom mozdulatait nézte. 
Az apró külsőségek egyre biztosabbá 
tették afelől, hogy Miss Brown és Miss 
May szerepet cseréltek. 

Egyik este — fenn az égen ragyogott 
a telihold, mint az érzelmes regények-
ben — hosszú csókot váltottak a park-
ban, a padon, esti sétájuk közben és 
René megkérte May kisasszony kezét. 

— Megszökünk . . . Angliába . . . ott 
könnyen lehet házasságot kötni 

Elutaztak. Megszöktek. René olyan 
boldog volt, mint életében még soha. 
Londonban, az esküvő után szerelmesen 
ölelte magához csinos menyasszonyát. 

— Most pedig, angyalkáin — mondta 
lallatlan gyöngédséggel, — elég volt a 

játékból. Valld be, hogy te vagy a dús-
gazdag olajkirály leánya . . . 

May harsogó kacagásban tört ki. 
— Ó, te csacsi! Én tényleg Miss Brown 

társalkodónője v a g y o k . . . szegény va-
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gyok, de szeretlek, nagyon szeretlek! 
Amikor megismerkedtél velünk, az első 
pillanatban rögtön ugy megtetszettél; 
hogy elhatároztam: közbenjárok érde-
kedben Miss Brownál és hozzásegítelek 
ahhoz, hogy feleségül menjen hozzád. 
Tudtam, szegény vagy és szükséged van 
a hozományra. Azt ínég sem hittem, 
hogy annyira becsületes és tiszta érzésű 
vagy, hogy nem törődsz a pénzzel és 
jövőddcl és feleségül veszel engem anél-
kül, hogy egy cent hozományt kapnál. 
Nagyon becsüllek ezért, René és boldog 
vagyok, kimondhatatlanul boldog! 

René elsápadt egy kicsit, de mint 
igazi gentleman — nem mutatta kinos 
meglepetését és gyöngéden, szeretettel 
vonta magához Mayt. 

— Egy pillanatig se busulj, ne ess 
kétségbe kedves Reném, — nézett rá 
May mély, ibolyaszínű szemével. — Ami-
kor komolyan udvarolni kezdtél nekem, 
fogadtam Daisy Brownnal: annyira sze-
retsz, olyan hü leszel hozzám, hogy há-
tat fordítasz az ő millióinak és elveszel 
engem, a szegény kis amerikai lányt. 
Daisy kikacagott s felajánlotta, hogy 
százezer dollárt ad nekem hozományul, 
ha tényleg szeretsz és tényleg feleségű! 
ve sze l . . . S ugy-e, édesem, szeretsz és 
magamért szeretsz s ugy-e házasságunk 
a legszebb, a legtisztább szerelmi házas-
ság? . . . 

— Esküszöm, imádlak s akkor is el-
vennélek, lia egy cent hozományod nem 
lenne! — felelte boldogan sugárzó arccal 
René s közben gyorsan számolni kezdte 
magában, hány frank a százezer dollár. 

Köváry és Radií mükereskedésének József-
korút 11)-—12. szám alatti k i rakata i valóban lát-
ványosak. A legnevesebb festőművészek képei is 
igen szerény árak mellett , előnyös fizetési fel-
tételekkel kaphatók. 

x Hurulos bántalmaknál, köhögésné1. rekedtség-
nél és elnyálkásodásnál igen jó eredménnyel hasz-
nálják már 35 éve a valódi Réthy-féle Pemetefű-
cukorkát . 
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A uarr'kr útja — A VÍLÁ<*>iU<fc. TiTKA -

NYOLCADIK FEJEZET 

A „világhír", amely a Dolly Sisters nevet közvetlenül Amerikába ér-
kezésük után, elsőizben a szárnyaira vette, legeslegelőször egy ócska vidéki 
hetilap formájában jelentkezett. Egy kis „varieté-, burleszk- és színházi" 
heti folyóirat, a „The Weekly Star" hasábjain tűnt fel először, meg jelen-
téktelenül a név: Dolly Sisters. Az első oldalon, a címlapon, álmodozó sze-
mekkel, kibontott hajjal először életében jelent meg Rose Dolly képe, a ne-
gyedik oldalon ugyancsak ábrándosan, a bizonytahin jövőbe meresztett 
nagy szemekkel — nem sokkal öntudatosabban, ahogy egykor a budapesti 
Városligetben bámészkodtak bele a sok látnivalóba — Jenny Dolly, az uj 
sztárok. 

A milwaukee-i kis újság a képeken kivül már kritikát is közölt róluk. 
Ez volt az első kritika, amit aztán kötetekre menő cikkek, bírálatok, in-
terv juk, képek követtek: 

* 

„A VÁNDORSZÍNÉSZEK" 
jövő héten előadják a New Star-szinházban 
a „The Belle of Avenue A" cimü operettet. 

„The Belle of Avenue A", „Az A Avenue szépe" a címe annak a két-
felvonásos operettnek, amelyet „A vándorszínészek" színtársulat a jövő 
vasárnap délután fog az uj Star-szinházban bemutatni. Az elmúlt idény-
ben ez a darab az ország legelső színpadain volt látható, de most Mr. 
Thiese M. M. megszerezte a burleszk színházak számára is. A szöveg, a 
zene, a főszámok, a kiállítás és a kosztümök azonban teljesen azonosak a 
nagy és drága színházakban látható volt előadásokkal. A szereposztás — 
a szereplők élén Hanion Torna, a népszerű burleszk- és operett-sztár áll 
— elsőrendű. A darab folyamán a különleges és jelentősebb számokat 
Hanion Torna, Barry Tom, a Church City Quartet és Dolly Sisters fogják 
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előadni. A társulat még huszonnégy nagy vonzóerejü görllel is rendel-
kezik. 

DOLLY SISTERS, egy igen kedves és kedvelt táncoló és éneklő pár, 
akik az ének- és tánc számaikban egy csomó uj sróflépéssel, a szezon 
számára „igazi nyercség"-nek bizonyultak." 

A világhír nem nyomult be ajtóstul a házba, egyenlőre csak éppen, 
hogy megemlítették, éppen, hogy számba vették őket, ha a szép kis 
leánykák gyereklányok képeit, amelyeken szinte mosolytderitően észre 
lehet venni a tendenciát, minél öregebbeknek látszani, bele is tették az 
újságba. Egyelőre még csak éppen hogy észrevették őket, de észrevették 
őket, itt voltak', meglettek, megszülettek, mintha nem is anno dazumal 
Balassagyarmaton születtek volna, hanem itt, most, ezúttal, Milwaukee-
ban jöttek volna a világra. A Dolly Sisters-ek megszülettek, egyszerre 
születtek meg Jancsika és Rózsika és u'gy ahogy valóban egyszerre jöt-
tek a világra, művészi pályájukon is egyszerre pillantották meg a— no, 
ha nem is a napot, — a reflektor fényét. 

így jöttek a világra Milwaukeeban, már a világon lettek volna, de 
a hirt, amely világrajöttüket bejelentette, még korántsem lehetett hírnek 
vagy világhírnek venni; ellenkezőleg; a vándorszínészek társulatának 
nyilván megfizetett szegényes kis reklámja volt csupán, amely bejelen-
tette, hogy egy a kis Magyarországról a nagy Amerikába szakadt két-
ségbeesett anya két gyerekével a karján csak a saját hitétől tüzelve jár 
városról városra, ügynöktől ügynökig, direkciótól direkcióig, hogy vala-
hol a két leánykát, akikről csak ő hitte el, hogy igazi művészek vagy. 
hogy tudnak valamit, a színpadra vigye. Az anya maga varrta a szegé-
nyes ruhákat „ ugy is néztek ki", Jancsi, a gyerkőclány, maga kompo-
nálta a számokat, amikel ikertestvérével nyomban meg is valósított, 
de ezek a számok „ugy is néztek ki". Művészethez, még a legtávolabbi 
értelemben vett színpadi művészethez kevés köze volt az egész kalandos 
vállalkozásnak, amely inkább valamilyen szomorú szegényes küzködés 
benyomását tette. Az apa, a divalrajzoló, továbbra is rossz szemmel 
nézte az egész kétségbeesett erőlködést, váltig azt hangoztatta, hogy 
nem lehet jó vége, szinte haragot tartott a nagy áldozatok árán maga 
után hozatott kis családdal, amely egy-kettőre megint faképnél hagyta, 
hogy egy bizonytalan jövő fanlomját kergessék. 

Az Egyesült Államok legtávolabbi vidékeinek legszegényebb szín-
házai, varietéi, ügynökei menazsálták ezt a a majdnem kilátástalan küz-
delmet, amely így vándorolva a nagy idegenben még szörnyűbbnek és 
lesújtóbbnak tűnt, mintha „otthon" New Yorkban próbálkoztak volna 
meg. De a newyorki improvizált otthont, a divatlaprajzoló fülledt kis 
hónaposszobáját el kellet hagyni, mert a „Society", a keresztény gyer-
mekvédő egyesület itt szigorúan ügyelt arra, hogy a törvény, amely a 
tizenhat éven aluliak fellépését a színpadon liltja, betarlassék. Egy 
szinte fanatikussá vált anya vándorolt csupán két fejletlen kis leányá-
val, akiknek a fején gyermekkori emlékek zuglak és akiknek szemmér-
tékét gyermekkori sikerek megrontották. Kinos vándorlások és küz-
delmek után végül be kellett lálniok, hogy a babér könnyebben termeit 
a budapesti Vigadóban, mint az amerikai lokálokban, kinos csalódások 
után észre kellett vcnniök, hogy két hónap Róka Pál táncmesternél, kél 
hónap Aldini tánciskolájában, fogyatékos angol nyelvtudás, mint min-
den képesítésük a legenergikusabb akarat mellett sem elegendő a 
sikerhez még a legvidékibb és a legszegényebb varieté színpadára se. 
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Alighogy Milwaukeeban az első fellépéssel az úgynevezett ,,nagy 
karriér" megkezdődött már véget is ért. Az egész csak egy szegény kis 
epizód volt. 

KILENCEDIK FEJEZET 

A milwaukec-i epizód csak átmenetileg józanította ki a színpad ön-
jelöltjeit, akik e percben inkább a színpad áldozatainak látszottak. Nagy 
szegénységben, amit inkább nyomornak lehetne nevezni, ültek együtt 
Newyorkban és egyenlőre ugy látszott, mintha kissé kiverték volna a 
fejükből még a gondolatát is annak, hogy megpróbálkozzanak a lehetet-
lennel és a színpadra lépjenek: a művészi pálya után való vágyból 
a mihvaukee-i vándorszínészek truppja és a ripacsküzdés szenvedései 
bízvást kiábrándíthatták volna őket. Az apának az volt az álláspontja, 
-— mindig ez az álláspontja az apáknak -— hogy jó leányoknak egy hiva-
tásuk lehet, jó asszonyokká kell lenniök, ne sokat okoskodjanak, tanulja-
nak meg sütni, főzni, varrni, magukat a ház körül hasznossá és nélkülöz-
hetetlenné tenni, egyéb hivatást ne keressenek, ugy se találnak. Ameri-
kában nagy probléma a cselédkérdés, egy „Mari", egy olyan mindenre 
használható mindenes, amilyennek a karján valamikor a pesti vurstli-
práterbe mentek, nagy ritkaság Amerikában; csak a legmagasabb társa-
dalmi osztályokban, csak a legjobban szituált családokban ismernek ilyen 
alkalmazottat. Egész gazdaságosnak és egész célszerűnek látszott, ha a 

két kis leány segítségére lesz az anyának, főz, mos és tisztogat, segít a 
mosogatásnál, elszalad az üzletekbe. 

A pillanatokra feltűnt Sistersek, akiknek pedig egy ügynök jóvol-
tából már fényesen hangzó színpadi nevük volt — Dolly Sisters! — 
szombat délutánonként, amikor felmosták a konyhát és az egyetlen lakó-
szobát, nem látszottak többé se földre szállt angyaloknak, se tündérek-
nek, még csak olyan fényesek se 
voltak ők, mint amilyenek a mil-
waukee-i revü nagy életképében, 
„Az A-avenue szépe" utolsó jelene-
tében tűntek; piszkosak voltak, 
mocskosak, mocskosabbak, mint 
egy cseléd: csalódott „sztárok" a 
mosogatódézsa mellett. 

Az anya azért anya, hogy ne 
hagyja magát. Elszánt következe-
tességgel tovább harcolt és annyi 
sikertelenség, kudarc és kinos csa-
lódás után már megint sikerült 
neki valahol egy managert felfe-
dezni, aki kötélnek állt. Néhány 
kép is állt rendelkezésére, két el-
mosódott színes fotográfia, a leány-
káknak a budapesti nőegyleti jóté-
kony ünnepség Vigadóbeli fellépé-
séről: Kukorica Jancsi és lluska és 
a Náni duettje. Ahhoz értett Delly-
né asszony, hogy a gazdag pro-
grammât és a fényes ruhatárt a leg- A Dolly Sistprsek groteszk lánca 
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színesebb szavakban illusztrálva, ajánlatát érdekesebbé és elfogad-
hatóbbá tegye. A manager nem nagyon érdeklődött a leányok kora után, 
mosolygott a képeken és mert a mihvaukee-i fellépésről szóló tudósítás 
is jobbnak hangzott az offert reprodukciójában, mint a vidéki kis 
programitjság hasábjain és mert Bostonban, az ottani Operaházban, 
szombat délután, vasárnap délelőtt és vasárnap délután előadásokat ren-
deztek vegyes orfeum-műsorral, amely műsort éppen ez a kérdéses 
manager szállította legnagyobbrészt Newyorkból Bostonba, — a szerző-
dés perfekt lett. 

„Nagy összeg" volt a fizetés, heti huszonöt dollár a kettőjüknek, 
amibe már az útiköltség és a ruhák megtérítése, lakás, élelmezés, minden 
bele volt számítva. A bostoni igazgatónak jogában állt a felajánlott szá-
mot naponta és naponta többször is felléptetni. Több levélváltás folyt 
a szerény kis szerződés körül Boston és Newyork között, az igazgatónak 
nem túlságosan konveniált az ajánlott szám, amely bármennyire volt 
szenzációs ének- és táncduettnek beállítva; ének- és táncduettjük éppen 
elég volt, ha nem is annyi, mint ahogy mondani szokás, a szemét, mint 
ez esetben a színház nézőterén, mert hiába hívták operaháznak az első 
önálló fellépés szinterét — a milwaukee-i szereplés inkább a kórusban 
játszódott le -— az orfeum nem dicsekedhetett valami túlságosan előkelő, 
illatos publikummal, ellenkezőleg igen másodrendű, igen rosszszagu és 
igen vegyes közönsége volt. 

Egy vasárnap délután történt. Egy vasárnap délutáni, úgynevezett 
vegyes müsoru hangverseny keretében léptek fel életükben először, mint 
„önálló szám" Jancsika és Rózsika, mint a viszonyokhoz képest eléggé< 
beharangozott és bereklámozott „szenzációs" duett: „Dolly Sisters". Ami-
kor a délelőtti előadás vége és a délutáni előadás kezdete között az igaz-
gató a hátsó kis kapu előtt ácsorogva meglátta a Newyorkból küldött 
„művésznőket", alaposan megdöbbenhetett. Egyenesen a vasútról jöttek, 
egész cókmókjukat maguk cipelték, az anya a hátán batyuban a leg-
nagyobb csomagot, Rózsika egy nagy koffert, Jancsika egy szegényes 
kosarat és a hóna alatt szorongatta a most már szinte történelmi jelentő-
ségű rámás csizmákat a „János vitéz"-ből: komikusan, tragikomikusán 
hatottak, ahogy az utazástól fáradtan, a színház elé — arriváltak?! — 
beérkeztek. 

Az igazgató rájuk förmedt: 
— Na, magukkal alaposan megjártam, hamar adják ide a zenekari 

számokat, remélem elő van készítve, harminckét tagu a zenekar, ennyi 
„stimm"-re van szükség! 

A kis leányok egymásra néztek, fogalmuk sem volt, hogy mit akar 
tőlük a szigorú direktor és az anya is zavartan dadogott, honnan a csu-
dából teremtették volna elő a zenekari hangjegyeket. Egész műsoruk, a 
Kukorica Jancsi és Iuska szerelmi kettőse, csak zongorakiséretre volt 
előkészítve, programjuk másik száma, siker esetén a „Náni" lelt volna 
és nagy taps és nagy tetszés esetén, mint ráadást, Miss Isadora Duncan-t 
akarták utánozni, a híres klasszikus táncosnőt, akinek a dicsősége akkor 
volt teljében. 

Az igazgató pedig magánkívül volt a dühtől. Kényszeredetten mo-
solygott a kezdetlegességnél is kezdetlegesebb variétészámon, amely szá-
mára már rosszul kezdődött. Mindjárt a megérkezés után eldöntötte, 
hogy nyugodtan elkezdhetik a „hungarian" számmal, de az egy magyar-
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nyelvű duettel éppen elég lesz, hiszen a közönségnek fogalma sincs róla, 
hogy mit énekelnek. 

— Kezhetik a „János vitéz"-zel aztán végezzék a Duncan-utánzattal! 
Éppen elég lesz ennyi, gondolta magában az igazgató, a számám 

szinte kétségtelennek látszó bukáshoz. Közben bosszúsan dörmögött a 
newyorki ügynök ellen, aki ezúttal alaposan lefektette. 

Próbára nem volt idő, arra se, hogy a „Sisters" a zenekarral meg-
értessék magukat; de ha lett volna idő, se nagyon tudták volna, hiszen: 
nem tudtak annyit angolul, hogy pláne zenekari és zenei szakkérdésekben 
és színpadi nüanszok kifejezéseiben megértessék magukat. Ugy ahogy 
jöttek, ebéd nélkül, mindjárt a színházban maradtak, bevonultak egy 
piszkos kis öltözőbe, a mama személyesen volt a garderobiere, egy-kettőre 
felöltöztette és alaposan kifestette a kis leányokat, olyanok lettek, mint 
két olcsó, szines, rossznyomatu anzikszkártya, vagy még pontosabban, 
mint két olcsó viaszbaba. Mert olyan sápadtak voltak a festék alatt. A 
szivük hevesebben dobogott, ugy érezték, hogy mindent kockára tesz-
nek, ha sokat nem is, az összes álmaikat mindenesetre kockáztatták. 

Félháromkor kezdődött az előadás. A nézőtér zsúfolásig tele volt, 
egy követelődző, lármás, hangos, tipikus vasárnap-délutáni orfeumpubli-
kum ült a sorokban, — akkor még nem volt prohibició — sör és whisky 
és pálinka mellett és —dohányzási tilalom se lévén — a nézőtéren átvág-
hatatlan volt a dohány- és pipafüst. A bostoni Opera House vasárnap-
délutáni varieté-közönsége „a pénzeért" valami egészen rendkívülit akart 
látni. A nyitány már elhangzott, az érdeklődés — vasárnap délután egy-
forma nagy az érdeklődés az első és az utolsó szám iránt — a tetőfokra 
hágott; ilyenkor nincsenek az előadás kezdete után elkésve megtelő páho-
lyok és „előkelőségből" a földszintre se érkeznek későbben a látogatók. 
Fülledten zsúfolt volt az óriási nézőtér. Szigorú bírálatra hajlamos érdek-
lődéssel várták főként az újdonságokat, a bejelentett sztárokat, a program 
újdonságát, az uj duettet, a „Dolly Sisters"-számot. 

Két kis cérnaszál hangzású nyápic leányka egyszerre csak énekelni 
kezdett, — bábeli variétészám, tébolydába való hangulat, a színpadi 
bolondériák teteje — a zenekar valami egészen mást játszott, csak egy 
primhegedüs meg a szomszédja, aki belenézett a primhegediis előtt ki-
teritett egyetlen kottába, improvizált valami olyasmit, ami a zenekar 
többi részének játékával együtt pokoli hangzavart nyújtott, ami végül 
valami állítólagos, bomlott magyar muzsikának hangzott. A remegő kis 
leányok, Jancsi a csizmájában, árvalányhajas pörge klapjában, hosszú 
gatyájában, Rózsika a magyar pruszlikjában előbb kínosan, aztán komiku-
san, végül szörnyen nevetségesen hatottak. Előbb kezdtek énekelni, mint 
ahogy a zenekar megkezdte, később hagyták abba, mint ahogy a zenekar 
abbahagyta és az egészből se egy hangot, se egy ütemet nem lehetett ki-
venni. És a zene már rég elhangzott, amikor ők ijedtségükben, már csak 
a szivdobogásuk ütemére, talán reszkető idegeik tempójára, csárdásra 
perdültek, hujráztak és sikoltoztak, sötét lett körülöttük a világ, mit 
tudták, — két kis bolond a színpadon — hogy mit csinálnak, meg akar-
ták nyerni életük nagy játszmáját, mindenáron sikert akartak. 

És csoda történt, a siker — be is következett, bár furcsa körülmé-
nyek között. A publikum először nevetett, aztán megdermedt, aztán me-
gint hangossá lett, végül sípolni, fütyülni és ordítozni kezdett; minden 
rendelkezésre álló ezközzel tiltakozni az ellen, hogy a drága pénzükért 
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ilyen szemét mutatványt produkálnak neki. Fütyülés, lárma, sípolás nem 
tántorította meg a kis leánykákat, azok rendületlenül tovább sipították 
értelmetlen éneküket. Az ijedtségtől még értelmetlenebbé váltak, a fütyü-
lésre még vadabbul táncoltak, végül elszántságuk, komikus helyzetük 
fájdalmas tragikumával szemben, a kinos nevetségesség után, amit a kis-
leányok szánalmas vergődése a színpadon előidézett, a publikum szinte 
tanácstalanná vált. 

Valaki tapsolni kezdett. Tiszta heccböl és mert az adott esetben és a 
fütyülés, a lárma és a tiltakozás és a komolyan vett ellenvélemény után 
már nem is maradt a publikum számára más kifejezési eszköz; a fel-
zendülő gúnyos tapsra az egész publikum tapsviharba tőrt ki. Határozot-
tan gúnyos tapsvihar volt, a legkínosabb fogadtatás, de a kislányok csak 
a tapsot hallották; se idejük, se kedveük és szándékuk se volt ahhoz, 
hogy a taps kvalitását megvizsgálják, boldogan hajlongtak és boldogan 
köszönték meg a frenetikus ovációt. A publikum, látván, hogy a bukott 
.,művészek" a taps tendenciáját félreértették, még dühösebben kezdett 
tapsolni, még lelkesebben, nem is annyira gúnyból, mint inkább mulat-
ságból, most már csak tapsoltak, hogy tapsoljanak, mert szörnyű mulat-
ságos volt, a színpadon a két kis ijedt bogarat látni, amint mitsem- meg-
értő és az igazi szituációból mitsem sejtő mennyei boldogságban félre-
értett sikerük boldogságát élvezik. 

A siker valóban bekövetkezett. Jancsika és Rozsika felnőtt, sőt ki-
érdemesült sztárok öntudatával léptek a rivalda szélére és fölényesen, 
biztos gesztussal intettek a karmesternek, hogy újrázzon, hogy újrázza 
meg az előbbi fülsiketítő lármát, az értelmetlen hangzavart, a kifütyült 
zagyvaságot. A karmesternek potyogtak a könnyei a nevetéstől, mert, bár 
viharedzett varieté-tengerész volt, ilyen bukást még nem látott — és meg-
újrázta az egész számot. A publikum fuldoklott a nevetéstől. 

A megismételt számot ujabb óriási taps követte. Következett a szám 
második része: a Duncan-imitáció. Jancsika és Rózsika a klasszikus tán-
cot utánozták szabatosan, egyforma mozdulatokkal, félszegen akrobati-
kus lépésekkel és testgyakorlatokkal azt a táncszámot, amelyet életükben 
nem is láttak. A legjobb az volt, hogy a tánc folyamán Rózsikának egy 
földre ejtett zsebkendőt a tánc lendületében fel kellett volna emelnie a 
földről, amit persze nem tudott, nem is próbálták eléggé, de a kiállott 

'izgalmak után, a nagy tohiivabohuban még akkor se sikerülhetett, ha elő-
zőleg tudták volna. Jancsika egy kis svindlivel segített a dolgon, azt 
hivén, hogy a zsúfolásig megtelt Orfeum gukkerekkel felszerelt közön-
sége a csalást nem veszi észre, a földről felcsente a zsebkendőt és Rózsika 
kezébe sanzsirozta.. Éppen ezen a naivitáson mult a siker. A publikum 
harsogó kacagásban tört ki, a tapsra másodszor megismételvén a táncot, 
Jancsika megint csak egy gyerekes csalással emelte fel a zsebkendőt, 
hogy a tánc lendületében hátrahajló Rózsika kezébe csempéssze. Most 
már őrjöngött a publikum. Talán hússzor vonták szét a függönyt, boldo-
gan hajlongtak az „ünnepelt" primadonnák egy képzelt siker lázában . .. 
A bolond helyzet annyira a tömeg jókedve és Ízlése szerint való volt, hogy 
varieté-nyelven szólva — szinte el se akarták engedni a lányokid a szin-
padról. 

— Szerencsétlenek! — miért nem mondták, hogy maguk egy komi-
kus Sisters-szám?! Fiatal komikus-duett a legnagyobb ritkaság! Óriási si-
ker volt, ha ezt tudtam volna, nem adtam volna magukat első számnak! 
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Miért nem mondták mindjárta — rohant a színpadra az előbb még oly 
barátságtalan igazgató és tépte a haját. A bostoni varieté-Napoleon min-
denesetre ugy érezte magát, mint egy győztes hadvezér egy megnyert 
ütközet után. 

Jancsika és Rózsika most aztán igazán nem tudták, hogy mi történt 
velük. Egész megmámorosodtak a sikertől és mámorukkal magyarázták 
meg, hogy érthetetlen maradt előttük minden, ami a siker körül történt. 
Azután visszajött az igazgató és az egyhetes szerződést négy hétre prolon-
gálta, és huszonöt dollár helyett heti negyven dollárt ajánlott fel; egy 
kedvező szerződés, amit a siker boldogságában a kellő öntudattcd és 
büszkén akceptállak. A mama könnybelábadt szemekkel irta alá a lányok 
nevében a szerződést. 

Közben az igazgató, aki már az uj szám megérkezésének pillanatá-
ban félre nem érthető goromba levélben megírta a maga „véleményét'' a 
newyorki ügynöknek, akinek a furcsa számot köszönhette, hamar egy 
sürgönyt menesztett New-Yorkba, hogy előbb érkezzen meg, mint levele. 
Táviratában visszavonta a levélben átutalt gorombaságokat, hálás köszö-
netei rebegett az óriási attrakcióért, mert a „humoros" Sisters-számnak 
fantasztikus sikere lelt. A garderobicre — mama és a Dolly-növérek vá-
ratlan sikerük tetején ugy álltak az uj szituáció előtt, mint ama bizonyos 
borjak az uj kapu előtt. 

.4 bostoni Opera House valóban uj kapu lett számukra. Uj kapu, 
amely gyereklány korukban a komika-pálya felé vezetett. Akarva nem 
akarva, komikák lettek és négy héten keresztül Bostonban azok is ma-
radtak. 

Mr. Julius Delly, a Dolly Sisters édesapja, amerikai o t thonában 



TIZEDIK FEJEZET 

Negyven dollár heti jövedelmből meg tudott élni a háromtagú expe-
díció És hozzá Bostonban elég olcsó volt az élet. Négy héten át napról-
napra megismétlődött az első fellépés sikere. A humoros számnak hire 
ment, a humoros számot megfelelően plakátirozták, a humoros számon 
már előre nevettek az emberek, egész Boston tódult a nevettető knock-
about táncos szám csodájára, mert az emberek szívesen nevetnek, pláne, 
ha a mulatságot olyan olcsón mérik, min ahogy a bostoni varieté délutáni 
előadásain és matinééin mérték. És fiatal lányok, mint kómikák, ritka 
színpadi élvezetet nyújtottak. 

Ahogy az ambíciótól égő kis táncosnők belemelegedtek a színpadi at-
moszférába, ahogy több pénzük volt — tanulni és dolgozni kezdtek. Csak 
ezt ne tették volna . . . Megismerkedtek a varietében egy muzsikussal, aki 
énekórákat adott, egy színésznővel, aki a színpadi ábrázolás minimumára 
oktatta ki őket; megfeszített munkával mindent elkövettek, hogy vala-
mire vigyék, hogy komolyan vegyék őket, hogy a nagy siker után követ-
kező uj műsoruk még sikeresebb legyen. Ekkor találkoztak először egy 
Nora Bayes nevii színésznővel, egy zsargontársulat tagjával, aki kedvét 
lelte az ambiciózus kis leányokban és aki saját jószántából szinte mint 
második anya foglalkozott a kicsikékkel, oktatgatta, tanítgatta őket moz-
dulatokra, lépésekre, fellépésekre, a színpadon való viselkedésnek annyi 
ezer és örök titkára, úgyhogy a tanulékony kislánykák, akik igen nagy 
fogékonyságot mutattak minden uj benyomással szemben, szinte expressz 
sebességgel pótolták azt a sok minden hiányzó tudományi, habzsolták a 
tudnivalókat. Szemmelláthatólag kezdtek érni és megérni és valamit érni. 
A rendkívüli ambíciónak meg is lett az eredménye. Az uj műsor még nem 
is volt aktuális és máris meg volt az uj szám. Az uj és — végzetes hiba — 
egészen kifogástalan, jó és — tragikus — komoly Sisters-szám. 

Az uj szám kétségbeesetlen megbukott. Most már nem viccből fütyül-
tek és heccből lármáztak, most már gúnyosan tapsoltak, a publikum fel-
dühödött a csalódásán és a többé nem groteszk és nem kacagtatóan fél-
szeg produkció miatt és könyörtelenül, szánalmat és ellentmondást nem 
tűrő módon megbuktatta őket. Az lett a végzetük, hogy — jók lettek. Az 
volt ci bai, hogy — tanultak. Az okozta a katasztrófát, hogy —- tudtak 
valamit. Mennyivel szebb volt, amikor nem tudtak semmit, amikor sipitó 
vékony hangocskáikkal értelmetlen magyar dalokat énekeltek, milyen 
szép is volt az, senki se értette meg őket, mindenki azt gondolhatta ma-
gának, amit akart. De most angolul énekeltek, naiv primitívséggel, komi-
kusan érthetetlen akcentussal, a publikum most megértette, hogy mit ad-
nak elő és éppen ez lett a baj. Csak ezt ne tették volna, csak ne tanultak 
és ne tudtak volna semmit! Kétségbeejtő fordulat. 

Az igazgató már megint a haját tépte, de most nem ugyanazokból az 
okokból, mint négy hét előtt: most azért tépte a haját, hogy miért emelte 
fel a haszontalan kezdők fizetését, egyáltalában mért tartotta meg őket és 
az egyszeri véletlen siker mellett, amelyről látnia kellett, hogy nem igazi 
siker, hanem csak véletlen körülményeknek komikus összejátszása volt, 
a régi szerződéssel legföljebb négy hétre megtarthatta volna őket és aztán 
mégis csak legjobb lett volna egyszerűen kitenni a szűrüket, amit adott 
esetben, a „János vitéz" rekvizitumára való tekintettel, akár szó szerint is 
lehetett volna venni. 

A négy hétig betanult szám, amiben rengeteg munka, lelkesedés és 
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ambíció gyülemlett össze, nem tartotta magát a színpadon még négy 
percnél se tovább. A publikum, a kegyetlen, amely még a mult héten tom-
bolva tapsolt a „komikus" Sisters-nek, a komoly Sisters-eket végleg visz-
szautasitotta. A muzsikális mutatványaikat, táncukat, amelyben nem sok 
súlyt helyeztek a tempóra, bosszantóan primitiv mutatványaikat „nem 
vették be". Jancsika és Rózsika izgalmukban és ezúttal a siker biztonsá-
gában már megint nem voltak kontaktusban a publikummal, fogalmuk 
sem volt róla, hogy milyen hatást vált ki szánalmas produkciójuk, egy-
szerre csak azon vették észre magukat, hogy ci füttyorkán közepén, mint 
vihar előtt az ég, egyszerre csak elsötétedett minden, beborult a mennyei 
nézőtér, rájuk borították mint szemfedőt a függönyt: a szám a produkció 
közepén abba maradt. 

Az igazgató berontott az öltözőbe, de most nem azért, hogy fizetést 
emeljen, nem azért, hogy meghosszabbítsa a szerződéseket, hanem azért, 
hogy rövid uton, egy-kettőre, kidobja őket. Tehetségteleneknek, ostobák-
nak, színpadra nem való porontyoknak titulálta őket, ordítva szitkozó-
dott, hogy tönkreteszik a vállalatát, hiszen az uj program egész sikerét a 
mult hónap tapasztalatai alaján ő reájuk alapította, de az ő színpadán 
többé nem lépnek fel. .. De ő meg fogja mutatni, hogy nem fognak fel-
lépni máshol sem, mert meg fogja mondani a véleményét az ügynöknek 
is, íme, mégis csak neki volt igaza, ilyen értéktelen szemétnépnek nem a 
színpadon van a helye. 

A „Dolly Sisters" további karriérjének most már alaposan befütyül-
tek, ugy látszott, hogy örökre. Ugy, ahogy jöttek, a megszaporodott cók-
mókkal a hátukon és a hónuk alatt — alaposan elvesztett csata után 
— cammogtak ki a pályaudvarra, szótlanul és csalódottan a színpad le-
győzött játék-katonái. 

A régi ügynökhöz, akinek a bostoni engagement-et köszönhették, 
még csak el sem mertek menni. A régi ügynök, biztos, hogy még gorom-
bább lett volna, mint a bostoni igazgató, hiszen ő blamálta magát legjob-
ban. A bostoni siker alapján teletelegrafálta az egész vidéket, a nagy szen-
zációval, hosszú hónapokra előre szerzett már szerződést, de a történtek 
után — a nagy kudarc hire gyorsabban járt, mint minden sikeré — a 
bostoni események hatása alatt ő maga fújta le a további szerződéseket. 

Egyetlenegy szerződés maradt felbontatlanul, ez aztán olyan is volt. 
A St. Louis-államban levő Atlantic Georgiába szólt a négyhetes szerződés. 
Ez a színház nem helyezett túlságosan sok súlyt se a bostoni sikerre, se 
a bostoni kudarcra, ez a színház ragaszkodott a szerződéshez. És ha nem 
Atlantic Georgiában, de az oroszországi Georgiában is lett volna a szerző-
dés, a katasztrófa után oda is elmentek volna Jancsika és Rózsika, hogy 
a szerencséjüket még egyszer megpróbálják, hogy a bostoni halálos ítéle-
tüket megfellebbezzék. Az anyjuk, aki még a történtek után se tudta 
elveszíteni a hitét, — ellenkezőleg egyre jobban és egyre szívósabban hitt 
és remélt, most már beteges lett a fanatizmusa és érthetetlen a remény-
kedése — megint velük volt. 

Hosszú és kalandos utazás után érkeztek meg Atlantic Georgiába. 
A pályaudvarról nekivágtak az ismeretlen idegen-városnak. Nem találták 
meg a színházat. Azt képzelték, naiv képzelődök, hogy egy színház az egy 
színház, hogy a színház — az csak valami szinházszerü épület lehet. 
Egyszerű elqondolkozásukban ugy képzelték, hogy a színház egy olyan 
épület, rendszerint egy olyan nagyobb csarnok, amelyben nézőtér van 
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és színpad, amelynek fő- és mellékbejáratai vannak, sőt rendesen mü-
vészbejárata is. Keresztül-kasul bejárták a várost, jobbra-balra nézelőd-
tek, felfalták a szemeikkel a középületeket, egyszer már egy iskolát is 
színháznak néztek, de a színházat, ahova szerződésük szólt, még mindig 
nem találták meg. 

Végül kétségbeesésükben megszólítottak egy rendőrt. 
— Rendőrbiztos ur, nem mondaná meg, merre van az itteni 

színházt 
—- Milyen színház? — kérdezte a rendőr, aki nem nagyon értette 

meg a még mindig kissé nógrádi-izü angol tájszólást. 
A cók-mókból elkerült a szerződés. A rendőr belenézett, aztán elmo-

solyodott. Onnan, ahol álltak, alia néhány lépésnyire, egy mellékutcába, 
egy rozzant földszintes viskó elé vezette őket, egy bódéhoz, amely kívül-
ről olyannak látszott, mint egy kültelki ócska vaskereskedés vagy egy 
zsibárus lerakata. 

— Itt a színház! — mondta a rendőr, visszaadta nekik a papírjukat 
és gúnyosan nevetett. 

Jancsika és Rózsika sehogy sem értették, nem tudták felfogni, hogy 
min nevethet a rendőr. Aztán becsengetlek a „szinház"-ba. 

Hosszas csengetésre jelentkezett valaki, aki a kaput kinyitotta s egy 
bűzhödt levegőjű piszkos üzlethelyiségben találták magukat: ez volt a 
színház. Fapadok és rozzant szalmafonatu székek, ezek voltak a páho-
lyok és a zsöllyék és a falakon nem voltak táblák, hogy „Tilos a dohány-
zás!", vagy ,,Köpködni nem szabad!", mert dacára, hogy délelőtt volt, 
még a tegnapi előadás egész füstje benne áporodott a levegőtlen helyiség-
ben és piszokkal, szeméttel volt tele az egész nézőtér. A színpad egy 
méter-magas emelvény volt; deszkák, amelyek két rozzant állványon 
kissé meghajlottan és ferdén egymás mellé voltak fekteive; a függöny 
egy hajdan-fehér vászonlepedő volt, amely nyilván mozgófényképek ve-
títésére is szolgált. 

A „direktor ur", Mark Twain-i regényalak, hátid az udvar végén el-
vezette őket egy kis lomtárba, amelynek csak ajtaja volt, de ablaka nem, 
az az ól lett az öltöző. Röviden közölte a megérkezett művésznőkkel, 
hogy az ő színháza egy elsőrendű miiintézet, a legnépszerűbb egész At-
lantic Georgiában és hogy az ő színházában mindig elsőrendű program 
van, az előadások délután két órakor kezdődnek és rendszerint — éjfélig 
tartanak. De vasárnap már délelőtt kilenckor kezdődnek az előadások. 
Pontosan megszabott ideje az előadások kezdetének és tartamának nincs; 
annyiszor kell fellépni, ahányszor szükség van rá, az is előfordul néha, 
hogy nem gyűl össze publikum, ilyenkor kipihenhetik magukat. . . Vi-
szont szombaton és vaíárnap nagy üzlet van, ezeken a napokon bizony 
erősen kell dolgozni. És mert épp szombat volt, amikor az engagement 
megkezdődött, jobb is, ha mindjárt ittmaradnak, mert — a jó igazgató 
lassanként adta be színházának rendkívül különös és egészen indivi-
duális feltételeit — szombat esténként az is előfordul, hogy a késő éj-
szakai órákig tartanak az előadások, ilyenkor bejönnek a szomszédbeli 
bányamunkások is, ilyenkor nincs záróra, ilyenkor nem érdemes haza-
menni. A hotelköltségekel az első napra mindjárt megspórolhatják, 
mindjárt az öltözőjükbe mehetnek és oil helyezkednek kényelembe. 
Mintha „otthon" volnának. 

Ennek a színháznak aztán igazán a sztárja lett a Dolly Sisters-kettős. 
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Szombat délután kettőtől vasárnap éjfélig nem kevesebbszer, mint ötven-
szer léptek fel. Egy-egy rövid kino-kép pergelt le, egy lehangolt zongora 
lehangoló muzsikája mellett, aztán következtek ők a képek között egy-
egy számmal, egyszer mint Kukorica Jancsi és Iluska, egyszer meg azzal 
a hires Duncan-imitációval, ami a bostoni „sikerüket" olyan „alaposan" 
megalapozta, egyszer végül azzal az ex.centric ének- és táncszámmal, 
amellyel négyheti tanulás után olyan siralmasan megbuktak. Itt azonban 
nem buktak meg, itt sikerük lett, a szegényes kis színház közönsége elra-
gadtatva hallgatta őket, keveset tapsoltak, ele meg voltak velük elégedve, 
azért a pár centért, amit fizettek, még mindig busás szolgáltatás volt az 
az illuzió, amit az idegen „Song" és az excentrikus „Dance" a szegény 
nézőközönségben felébresztett. 

Szombat este felé, már az utazástól is fáradtan és az első izgalmaktól 
is elcsigázva, (dig bírták nyitva tartani a szemeiket Jancsika és Rózsika. 
Ahogy a színpadról leléptek, már szinte bezuhantak az öltözőbe, végig-
terültek a kemény fapadon. És már aludtak is. Az anyjuk a Kukorica 
Jancsi szűrével takarta be őket és a kosztümök alsóruháiból gyömöszöli 
nekik vánkosokat a fejük alá. Húsz-harminc pures részletekben aludtak, 
aszerint, ameddig közben a vászonfüggönyre vetített mozgóképek tartot-
tak. Aztán jött a szigorú igazgató, aki igazgató, rendező és minden egyéb 
volt egy személyben és felrázta őket az álmukból. Ha a nyál csurgott 
a gyereklányok ajkán végig az édes álomtól, akkor ugy léptek fel, hogy 
az ajkuk piros festéke, mint csorgó vér egy nyitott seben, szinte eltorzí-
totta az arcukat. Ha az anyjuk sóhajtozásárt•• és a kilátástalan helyzetben 
könnyeztek éppen a szemeik, amikor az igazgató jött, hogy a színpadra 
kergesse őket, akkor vörös és fekete árkok szántottak végig a: arcukon; 
ha a tükörbe néztek, megijedhettek 
önönmaguktól. De annyi idejük se 
volt, hogy a tükörbe nézzenek, ugy 
ahogy voltak, piszkosan, könnyesen, 
alvástól és a sírástól elváltozott fes-
tett arcukkal, már is a színpadon 
termettek, már mosolyogtak, már 
kacagtak és énekelték a nagy duet-
tet vagy az angol számot vagy — 
gyógyíthatatlan betegét egy regé-
nyes pályának — utánozták Miss 
Isadora Duncan-t. 

Aztán, ha az ötperces szám vé-
get ért, már megint összekuporod-
tak és mint összebujt csirkék egy-
más testének a melegén melegítve 
magukat, a nedves késő éjszaká-
ban, ugy, ahogy leültek, már megint 
aludtak. 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

A Delly-család élete Ameriká-
ban nem volt túlságosan boldognak Amikor a Dollyk Amerikában léptek fel 
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nevezhető. Balassagyarmat óta az egész küzdelem azért a célért folyt, 
hogy a család együtt legyen, hogy a családfentartó olyan exisztenciát 
tudjon teremteni magának, amiből gond nélkül eltarthassa a famíliát, 
hogy neveltethesse a fiát és a két leányát és végül a legfontosabb okból, 
hogy együtt legyenek. És a család, — a leányok színpad után való vágya 
és az anyának erőszakoskodása folytán, amely ezt az ambíciót egyre 
élesztgette, ébren tartotta, sőt fokozta — egészen kettévált. Newyorkban 
maradt a család e-betiis része, Delly Gyula és a fia; és a vidékre vándo-
rolt, faluról-falura, városról-városra, ripacsszinhcízból-ripacsszinházba az 
o-betüs rész, a Dolly Sisters-nővérek és a Dolly-mama. A helyzet egyre 
tűrhetetlenebbé vált, az apa — pedig igazában véve fogalma sem volt a 
vándorlás tényleges szomorúságairól, — még csak nem is sejtette azt 
a szörnyű küzködést, amit gyerekei, a legrémesebb körülmények között 
folytatnak, határozottan ellene volt a „road"-nak, a vidéki kóborlások-
nak és csak igazi családi háborút nem akart felidézni, hogy energikusan 
az asztalra csapva egyszersmindenkorra végetvessen a reménytelen küz-
delemnek, a szerencsétlen kis ének- és tánckettős Amerika meghódítására 
irányuló ambíciójának. 

Egy-egy Atlantic Georgiából vagy hasonló pokolból való hazatérés 
után, amint fonnyadton, fáradtan az utazástól, küzdelmektől, a szörnyű 
munkától elnyüve visszaérkeztek a gyerekek és hozzá rendszerint minden 
pénz nélkül, ki-kitört a háborúság és a vége mégis csak az lett, hogy az 
anya győzött. Az anya fejébe vette, — és amit egyszer a fejébe vett, 
abból nem engedett — hogy végül mégis csak győzni fognak, végül 
mégis csak sikerük lesz valahol és hitte és hirdette, hogy a siker az egy 
furcsa fluidum, egy furcsa és szeszélyes valami, csak egyszer kell meg-
kaparintani, csak egyszer a közelségébe eljutni, akkor többé el nem 
hagyja az ember. Az apa azért apa, hogy engedjen, engedett is végül, sőt 
még pénzt is adott, de most már az utolsót. 

Az utolsó kísérletre indultak, egy vidéki turnéra; már husz várost is 
végigvándolortak, kisebb-nagyobb sikerrel, rendszerint a Georgiához 
hasonló müintézetekben, amikor végül Gahvestonba, Texasba kerültek. 
Ide már éppen hogy a legszükségesebb holmikkal érkeztek; a gázsi min-
dig kicsiny volt és mindig kisebb lett; az utazási költségek mindig na-
gyobbak, mert valami átkozott manager-menetrend szerint a szerződések 
olyan furcsán voltak összeállítva, hogy óriási távolságokat kellett meg-
tenni a- egyik szerződés helyétől a másikig és mert a megkeresett gázsi-
ból rendszerint nem tellett az utazásokra, lassanként eladogatták min-
denüket, amijük volt, zálogba csaptak mindent, amiért a becsüs még haj-
landó volt valamit adni. 

A texasi Galwestonban tört ki az igazi katasztrófa. Itt a szerződés 
próbafellépésre szólt és az igazgatónak joga volt az első estének a sikere 
alapján nyilatkozni arról, hogy a számot megtartja-e vagy sem és ha 
igen, mennyi időre. Texasban nem volt szerencséjük a Dolly-nővéreknek. 
A galwestoni variétében kínosan megbuktak. Egy taps sem hangzott el, 
tetszés moraja nem fogadta őket, még csak nemtetszés lármája se, még 
csak ellenvélemény sem: csendes temetés volt, a legolcsóbb fajtája a bu-
kásnak, mert minden nagyobb feltűnés nélkül, simán buktak meg. Csen-
des részvét, koszorúk mellőzése . . . 
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Alighogy a számukat befejezték, már meg is jelent a szinliáz embere, 
odadobta eléjük az egy esti fellépésért járó néhány dollárt, aztán — már 
megint! — kitette a szürüket. Kidobták őket. A bukás és a kidobás olyan 
igazi és hamisítatlan volt, amilyen még eddigi „karrierjük" alatt nem tör-
tént meg velük. Minden holmijukból kifosztva, egyetlen ruhácskáikban, 
amikben utaztak, a legszükségesebb kosztümökkel, amikben felléptek, 
amikért, — kinek kellett volna, vájjon miféle sztárnak Kukorica Jancsi 
gyolcsos gatyája vagy Iluska magyar zsinórozásu blúza? — ha pénzzé 
akarták volna tenni őket, egy vasat se kaptak volna. „Készen" voltak. 

Egy rozzant öreg házban, egy szegényes kis boarding házban laktak. 
Szerződésük birtokában és biztosan várható jövedelmük reményében 
egész hétre kibérelték szerény kis szobájukat, a hotelköltség és hármuk 
útiköltsége Galwestonból vissza Newyorkig háromszor annyit is kitett 
volna, mint amennyi pénz a vagyonúkban volt, most aztán itt álltak ta-
nácstalanul, tehetetlenül és immár minden bizodalom nélkül minden 
tovább lehetőségben. Az anya csendesen sirt, most már ő is belátta, hogy 
minden veszendőbe ment, mégis csak igaza volt az apának, ami nem 
megy nem megy, egyszerűbb lett volna Neivyorkban maradni, mire való 
az egész cáltalan vállalkozás, az asszonynak a férje mellett a helye, a 
gyerekeknek még sokat kell tanulniok és dolgozniok, hogy valamire vi-
hessék, most már ő is azon a véleményen volt, hogy az egész reménytelen 
küzdelmet fel kell adni. 

A leányok még mindig más véleményen voltak; főként Jancsi, még 
mindig nem adta fel a harcot. Kidobva, szerződés nélkül, egy cent nélkül, 
ruhák nélkül, a bukások hírével és ujabb szerződésekre való minden 
chance nélkül, ő még mindig nem adta fel a reményt, /i mama már haza-
ment a cókmókokkal, aludni akart egyet a kétségbeejtő estére, majd az 
idő hoz tanácsot, majd meglátják, mit hoz a holnap és végül beletörődött 
a megváltozliatatlanba: sürgönyözni fognak Newyorkba, bevatlják a 
szörnyű kudarcot az apának, majd ő előteremti a szükséges útiköltséget, 
hazamennek végleg és az egésznek vége lesz, vége a céltalan kóborgások-
nuk, a bukás emlékével együtt eltemetik a szép álmokat is, vége lesz min-
dennek. Vége az egész komédiának. 

Jancsika csupa terv volt. A boarding-liáz kapujáig értek már, mé(j\ 
mindig nem akart beletörődni a megváltoztathatlanba, heves gesztusok-
kal és hangos beszéddel — szomorú magyar hangok a texasi éjszakában 
— telebeszélte Rózsika fejét, hogy még mindig van mentség, még mindig 
van kibúvó a kilátástalan helyzetből, még mindig jöhet segítség, habár ő 
maga is belátja, hogy csak a csoda segíthet. x 

— Nézd, Rózsi! — mondta Rózsi a testvérének, olyan meggyőződés-
sel, mintha a legbölcsebb igazságokat mondta volna — ha mindent be-
vallunk és ha pénzért sürgönyözünk, ha kiderül, hogy mindenünket elad-
tuk és zálogba tettük, ha megtudják otthon, hogy megbuktunk, soha 
többé nem kerülünk el hazulról, soha többé nem kezdhetjük elölről, az 
apa meg fogja adni az útiköltséget, haza is fogunk tudni jutni, de többé cl 
nem mehetünk hazulról... De nekem van egy ötletem! Én tudom, hogy 
lehetne segíteni. Csak az kell, hogy te is akard és ugy csináld, ahogy én 
mondom!... 

Rózsika az ikertestvér hűségével, az ikrek hűséges hitével egymás 
iránt — ez a furcsa pszichológiai momentum, amely nyilván más iker-
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testvéreknél is mutatkozhatott, végigkísérte őket eddig is és ezután is — 
rendkívül kíváncsi volt Jancsika tervére és bizalommal várta Jancsika 
ötletét, akit ő maga is okosnak és magát minden helyzetben kiismerőnek 
tartott. 

Kíváncsi vagyok rá, hogyan tudsz ezen a bajon segíteni? 
— Csak egy baleset segíthet! 
— Kinek a balesete? 
•— Egyikünknek vagy mindkettőnknek a balesete! — válaszolta 

Jancsika. 
. Rózsika nagy szemeket meresztett, nem érteit semmit az egészből. 

Jancsika meggyőző érvekkel magyarázta: 
•— Ide figyelj! Ha azt sürgönyözzük, hogy az egyikünket baleset 

érte vagy baleset ért mindkettőnket, — de ezt nem tudnók megcsinálni — 
akkor a betegség hire másképpen fog hatni, mintha a bukás hirét valljuk 
be. A betegnek mindig hisznek és a beteggel szemben mindenki jobbszivii. 
Apánk is meg fog döbbenni a betegség hírére, nem is fog arra gondolni, 
hogy megbuktunk, küldeni, fog útiköltséget, mi szépen hazakerülünk, 
tovább tanulunk, közben tizenhatévesek leszünk és fellépünk New-York-
ban. És az egész mindössze egy kis balesetbe kerül. . . 

Rózsika csodálkozva kérdezte: 
— Es hogy képzeled a balesetet? 
— Nagyon egyszerűen! — válaszolta Jancsika. Minthogy a szín-

padra nem juthatunk, próba közben nem csinálhatunk semmiféle 
faksznit vagy hibát, amiből baleset származhatik; egyikünknek a mási-
kat kell valahogy megsebesíteni. . . 

Es közben már benyitottak a boarding-liouseba és a kapu alatt foly-
tatták a sötét mellékutcában megkezdett beszélgetést. Mindjárt a kapu 
alól nyílott a magas keskeny, egyszemélyes meredek falépcső, amely 
sötétben egy pislákoló petróleumlámpával volt csak megvilágítva, egye-
nest az ő első emeleten lévő kis szobájukhoz vezetett. Szük és nyikorgó 
lépcső volt, csak egyenként lehetett rajta fel- és lemenni, ha valaki egy-
szerre akart volna felülről lejönni, amikor alulról is feljött valaki, a fél-
emeleten, ahol a lépcső kiszélesedett, mint sziik utcákban a villanyosok-
nak a váltósincken, várniok kellett egymásra. .4 lépcső látványa megadta 
Jancsikának a kész tervet. 

— Nézd Rózsi! Itt van a lépcső! Ezen felmegyünk, egyik a másikun-
kat lerúgja a lépcsőről, Iicdeset mindig történhetik, mindenki elhiszi, hogy 
véletlen volt, senki se gondol arra, hogy magunk csináltuk, megvan a bal-
eset és kész — a szerencsénk! 

Rózsika megdöbbent a szörnyű terven. 
— És hogy képzeled ezt kérdezte, együtt zuhanjunk le vagy mift 

csináljunk 
Jancsika volt a rendező: 
— Dehogy is! Kár volna mindakettőnknek betegnek lenni. Egyik a 

másikat lerúgja, mintha a lépcsőn való menet közben véletlenül történt 
volna és minden rendben lesz. 

Rózsika már beleegyezett volna a tervbe, csak még mindig visszariadt 
a szörnyű kivitelétől. Jancsika tovább kardoskodott, mintha csak a leg-
nagyobb boldogságról lett volna szó. 
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-- Ne légy olyan gyáva, az egész dolog rendkívül egyszerű! Te méssz 
fel elől és hátrafelé rúgsz, mintha véletlenül elcsúsztál volna, de jó erősen 
belém rúgsz, hogy leessek, a többit csak bizd rám. 

Rózsika hallani se akart arról, hogy ő legyen az, aki rug. Abba inkább 
beleegyezett, hogy ha Jancsika vállalja, hát akkor inkább őt rúgja le. 

•— Kérlek, nagyon szívesen, de ne sokat tanácskozzunk, mert jöhet 
valaki! — szólt Jancsika. 

És máris robogott fel a lépcsőkön. Rózsika ijedten utána. Rózsika le-
hunyt szemmel, mint akit vesztőhelyre cipelnek, vánszorgott [el a lépcső-
kön, Jancsika annál biztosabban, mint aki valami fontos tervét céltuda-
tosan viszi keresztül, rohant fel. Aztán, amikor a legfelsőbb lépcsőfokon 
állt, teljes erejével belerúgott a testvérébe, aki elvesztvén az egyensúlyt, 
zuhant végig a meredek lépcsőfokon. 

Félájultan szedték össze a kapu alatt. Jancsi sikitására összeszaladt az 
egész boarding-ház, kétségbeesve, jajveszékelve ébredi fel az anya, nagy 
részvétet érzett minden szomszéd, jajveszékeltek és szitkozódtak az ál-
mukból felriadt lakók és elsősorban a kétségbeesett háztulajdonost szid-
ták, akinek már annyiszor megmondták, hogy az életveszélyes lépcsőket 
már ideje volna megjavítani. Kész csoda, hogy nagyobb balesetek nem 
történtek. Még szemcse, hogy Rózsika csak a lábát ficamitotta ki, hogy\ 
nem törte ki a nyakát. Mindjárt akadtak igazságtevő felebarátok, akik 
kártérítést követeltek. A boardingos zavarában minden tőle telhetőt meg-
ígért, a saját költségére orvost hivatott, mint a legtermészetesebb dolgot 
kijelentette, hogy a betegség ideje alatt nála maradhatnak, se lakásért, se 
ellátásért semmit nem számit, csak ne csináljanak az esetből nagyobb 
feltűnést, nehogy a rendőrség megtudja, nagyon ártana a háznak, ha a 
bhleset nyilvánosságra kerülne. 

A sürgöny elment Newyorkba. A táviratilag kért összeg jelentékenyen 
kisebb lett, mert hiszen lakásért már nem kellett fizetniök semmit, mind-
össze a Newyorkig szóló vasúti jegyek árára volt szükség. Az apa meg-
ijedve a leányát ért baleset hírétől, megszerezte és táviratilag elküldte a 
kért összeget és csak azt akarta, hogy minél előbb jöjjenek vissza 
Newyorkba, 

Rózsika lába ugy megdagadt, akkora lett, mint egy dorong; nagy 
fájdalmai voltak. Az anya és Jancsika ápolták. Rózsika boldogan nyöször-
gött metsző fájdalmában, Jancsika pedig még boldogabb volt fantasztikus 
ötletének programszerűen bekövetkezett sikere fölött. Jancsika biztos volt 
a dolgában. Ha nővérével egyedül maradt a szobában diadalmasan vigasz-
talta, hogy most aztán mindent rendbe hoztak, a zuhanás a galwestoni 
boarding-ház recsegő, ropogó, dülledt falépcsőjén — lefelé, meg fogja 
fordítani a sorsukat, — ő biztos volt benne — felfelé! 

Egyelőre mindenesetre neki lett igaza. A színpadi bukásról többé 
senki se beszélt, csak a lépcsőházi bukásról; mindenki azt hitte és elhitte, 
hogy a lépcsőházi baleset egy nagy siker merészen felfelé ivelő pályáját 
törte váratlanul ketté, mindenki részvéttel volt a Rózsika balesete folytán 
előállott Sisters-üzemzavar áldozataival szemben és minthogy a bedeset 
híre mégis bekerült az újságokba és a nyomtatott betűk dinamikáján át 
még nyomatékosabb jelentőséget nyert, a Dolly-nővérek, — furcsa diri-
dal — szinte híresek lettek. 

(Folytatjuk) 
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A francia nő hiziK 
Párizs uj színésznői Kövéren 

Ahol a napot is hamisítják 
Cirónál ma már egyebet is ebédel az 

elegáns nő, mint azt az almát s saláta-
szendvicset, melyet fogyókúrája engedé-
lyezett eddig s a Bois de Boulognebeli 
Ainbassadeurnél nemcsak zenét — kávét 
is iszik a divathölgy. 

Utcán, színházban, autón, autobuszon, 
földalattin és földfölöttin csupa elége-
dett, vidám női arc. A párizsi nőnél senki 
sem örül jobban annak, hogy a hizás im-
már nem tabu többé. Öt az Isten is mo-
lettnek teremtette s a soványságért ná-
lánál senki sem folytatott elkeseredet-
tebb harcot öt világrészben. 

Igen, igen egy kis kövérség nem hogy 
nem árt, hanem határozottan divatkellék 
mostanában. Az uj Dekobra-darab fősze-
replője Madeleine Linval például jó het-
venkilós szőke a n g y a l . . . akarom mon-
dani ö r d ö g . . . De hisz e kettő Dekobrá-
nál egyet jelent. 

Hogy hetvenkilós a Hálókocsik őran-
gyalának párizsi megszemélyesitője — 
nyugodtan állíthatom. Láttam őt a női 
öltözködés minden stádiumában. A da-
rab ugyanis azzal kezdődik, amivel más 
francia darabok végződni szoktak: ró-

zsaszín kombinével. S végződik, ahogy 
mások kezdődnek: Poiret-féle strassz-
toalettcl, melynek panneaui és „vízesései" 
arra készültek, hogy egy kis kedélyes 
kövérség rejtőzzék mögöttük. 

Nem nevezhető soványnak a franciák 
legújabb kedvence, az indián-nevü ope-
rett sztár: Lulu Horoburu sem. Sőt töm-
zsi nő — s mi löbb: csúnya. Elragadónak 
azonban elragadó s ha kinyitja a száját 
s repedtfazékhangon énekelni és beszélni 
kezd, csakúgy árad belőle a hamisítatlan 
francia charme s mindent elfelejtünk 
neki. 

A hires színésznő, Jane Renouardt uj 
kis operettszínházában játszik a kövér 
Lulu, de aki azt hiszi, hogy Renouardt, 
az illusztris igazgató egyetlen dekával 
soványabb primadonnájánál — az téved. 

Az amerikai nők, akik ilyenkor ősszel 
megszállva tartják Párizst, rémülten lát-
ják az uj tendenciát. 

Mi ez? Miss California, Miss Ohio és 
Miss Kentucky ezentúl nem viszik majd 
el a világ összes szépségdijait, melyek-
hez egyedül az adott nekik jogot, hogy 
uogyvenkilósak? 

Amerika szépei közt nagy a pánik s 
Rumpclmayernél, Sherrynél, a Marquise 
de Sévigné nevű divatos, cukrászdában 
csak ugy töltik magukba a csokoládét e 
mondén koplaló-művészek. 

FEIKS MAGDA 

A Rippl-Rónai emlékkiállításról: 
Mandolinos nő 
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Egy nő a sötétben 
Vígjáték 

Irtai Halász Imre 
Ezen darab előadási joga kizárólag dr . Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV., 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engedély nélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. t. c. 

Copyright 1928 by dr . Alexander Marton, Budapest . 

Szinrekcrütt az ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZBAN a következő szereposztásban: 
Magda ltadó Teri 
Dr. Jávor Ihász Lajos 
Mária Babocsau Erzsi 
Inas Andai Béla 

Szin: Orvosi rendelő. Hátsó falon, középen 
ajtó, balról kisebb ajtó. Kis üvegszekrény, 
orvosi műszerekkel. A falon kép, amely az 
ember szervezetét mutatja. Telefon. Sezlono, 
majdnem az előtérben: aki rajta fekszik, 

azt egész testtel látja a közönség. 
Jávor, majd inas 

JÁVOR (fiatal orvos, épen most veti le az 
orvosi köpenyét, hanyagul kidobja a bal 
ajtón. Pyjama-kabátot vesz fel. A sezlongon 
heverő fehér rózsákat felveszi, két-három vá-
zába elosztja, messziről nézi, jól mutatnak-e? 
Mindezek közben valami együgyű randevú-
nótát dúdol. Most hallani, hogy a hátsó-
ajtóban fordul a kulcs, az orvos arra figyel). 

INAS (bejön). 
JÁVOR: Nos, otthon találtad? 
INAS: Igenis. 
JÁVOR: Mit szólt a levélhez? Sirt? 
INAS: Nem sirt az kérem. Sőt mosolygott. 
JÁVOR: Ne mondd. Mosolygott. Vidáman? 

Fölényesen? 
INAS: Dehogy kérem. Kics i t . . . olyan 

— hogyismondjam — olyan fájdalmasan, 
kicsit megvetően. 

JÁVOR: Milyen jól érted ezeket a nüan-
szokat. i 

INAS: Én imár annyiszor szakítottam a 
nagyságos ur helyett a barátnőivel. Beletanul 
az ember. - I | < 

JÁVOR: Jobb ez igy, János. Minek nekem 
az a nagy jelenet, a vonaglások és könyör-
gések. Egyszerűen irok a nőnek egy pár 
sort: vége van, nincs tovább. Minél brutá-
lisabb a levél, annál joibb; a hölgy megsér-
tődik és soha többé nem jelentkezik. így jó 
ez. Legfeljebb veled üzengetnek egy-két 
finom búcsúszót. 

INAS: De milyeneket. Néha még én is 
belepirulok. 

JÁVOR: 0 mit üzent? 
INAS: Semmit kérem. A Mária kisasszony 

igazán finomul viselkedett. Úrinő. Neon olyan 
üzengetős. Direkt sajnáltam vele szakítani. 

JÁVOR: A privát érzelmeid nem érdekel-

nek. (Élénken, mint akinek most jut eszébe 
egy fontos dolog.) A kulcsot visszaadta? 

INAS: Igenis. Ezzel jöttem be. (Kis moz-
dulat az ajtó felé, amelyen bejött). 

JÁVOR: Ez a legfontosabb. Sose tudhatja 
az ember. (A kulcsot zsebreteszi.) A szek-
rényt takard el. A hölgyek félnek ettől a sok 
műszertől. Különösen egy ilyen kislány. 

INAS: Kislány? (Az üvegszekrényt kendő-
vel vagy spanyolfallal eltakarja). 

JÁVOR: Tizenhét éves. Ma jön először. 
INAS (a virágokra néz): Fehér rózsa. 

Eddig piros rózsa volt a virágunk. 
JÁVOR: Kedves, naiv kislány. Tizénhét 

éves. Fehér rózsa. (A falon függő anatómiai 
képet megfordítja. A kép most eléggé ízléses 
aktot mutat.) így, rendben van. Most ki-
menőt kapsz. Ez a tied. (Pénzt ad.) Eredj 
el egy moziba, aztán ha vége van, egy másik 
moziba. Tiz óráig haza ne gyere. 

INAS: Elmegyek inkább a menyasszonyom-
hoz. Ott jobban is mulatok, meg a pénz is 
megmarad. 

JÁVOR: Ne beszélj. Menyasszonyod is 
van. 

INAS: Hát nem olyan igazi. Csak amo-
lyan. (Enyhe konfidenciával.) A nagyságos 
ur mellett rászokik az ember. (El). 

Jávor, majd Magda 
JÁVOR (parfümöt permetez a levegőbe, a 

tükörben nézi magát, igazítja a nyakkendő-
jét, dúdol. Kívülről rövid, félénk csengetés. 
Az orvos a fenékajtóhoz ugrik, kinyitja). 

MAGDA (kedves kislány, halvány mosoly-

ftanqszcFfctonqora £ 
terem.. 

B U Û A P E S T 
K Á L V I N •TÉR. / ' SÍ-

G R A M O F O N O K , TÄNC ES MŰVÉSZ-
LEMEZEK NAGY VÁLASZTÉK. E>AN* 

Szépségápolás Arcos művészies kikészítése Olcsó bérletrendszer Ingyen tanácsadáB Kér en 
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lyal, de izgatottan, kezét szivéhez szorítva, 
besurran az ajtón). 

JÁVOR: Édes, e l j ö t t . . . Ugy vártam! 
(ölelni akarja). 

MAGDA (nem hárítja el, csak ép az egyik 
kezét nyújtja maga elé védekezésül, mint aki 
egyelőre mással van elfoglalva): Ja j , de 
drukkolok. Nem látott meg valaki? 

JÁVOR: Ki van zárva. Lépcsőházi bejárai . 
És ha meglátták? Orvos vagyok, a kislány 
nem jól érezte magát, lejött a doktorbácsi-
hoz. No, mi a ba j kislány? 

MAGDA (belemegy a játékba): A szivem, 
doktor ur. 

JÁVOR: Mi van vele, kislány? Mit érez? 
MAGDA (őszintén, kedvesen): Ugy tele 

van, tavasszal, szerelemmel. 
JÁVOR: És az baj? Fá j? 
MAGDA: Annyira jó, hogy már' szinte fá j . 
JÁVOR: Meg fogjuk vizsgálni. Tessék le-

vetkőzni. 
MAGDA (kiesik a játékból, kis szemre-

hányással): No, ne. Látja, ezt nem kellett 
volna. Hát ez igy szokás? Még körül se néz-
tem, még el se hiszem magamnak, hogy itt 
vagyok . . . 

JÁVOR: Csak a kabátot gondoltam. (Leveszi 
róla.) í g y . . . Meg a kalapoit. (A lány 
hagyja). 

MAGDA (körülnéz): Hát ilyen itt magá-
nál . . . Bal ajtóra mutat.) Arra mi van? 

JÁVOR: Előszoba, várószoba. (Hátsó 
ajtóra.) Erre csak a protekciósok jönnek. 

MAGDA: És ez a rendelő? Furcsa. 
JÁVOR: Máskor nem ilyen. Kissé át van 

alakítva. Az ünnepélyes alkalomra. Még va-
lami furcsát nem vesz észre? 

MAGDA (körülnéz, fejét rázza, hogy nem). 
JÁVOR: Már mióta itt van és még nem 

csókolt meg. 
MAGDA (elmosolyodik, kitárja a karjait, 

átadja magát egy hosszú csókra). 
JÁVOR: Édes. Imádom magát. Ugy vártam, 

Magda. . . Ugy féltem, hogy nem jön el. 
MAGDA: Megígértem: eljöttem. Ne gon-

dolja, hogy könnyen ment. Annyit kellett 
hazudnom otthon. És tudja, én olyan buta 
vagyok, ha hazudok, mindig elpirulok. Sze-
rencsére nem vették észre. Tudja , azt ha-
zudtam, hogy a barátnőmmel moziba me-
gyek. 

JÁVOR: És elengedték? 
MAGDA: Nehezen. Féltek, hogy a film 

nem nékem való. 
JÁVOR: Édes. (Az orvos közben igye-

kezett, hogy a nőt lassan közelebb vigye ci 
sezlonhoz. ö már majdnem ott van, most 
kinyul a nő keze után, magához huzza egy 

csók ürügye alatt. A rövid csók után): Üljön 
le, Magda. 

MAGDA (kissé idegenkedik a sezlontól, 
egészen a szélére ül.) 

JÁVOOR: Magda, most kérdezek valamit. 
De őszintén feleljen, mer t ha elpirul, tudni 
fogom, hogy hazudott . Magda, édes, mit 
gondolt, mikor ide feljött, mi vár itt ma-
gára, mi fog itt történni ? Őszintén! 

MAGDA (a földre néz, lassan felemeli a 
fejét, a szemébe néz Jávornak): Megmondok 
mindent őszintén. Én azzal a szándékkal 
jöttem fel, hogy — a magáé leszek. 

JÁVOR: Édes! Édes! 
MAGDA: Ne nézzen rám. Ugy elpirultam. 

Pedig nem is hazudtam. 
JÁVOR: Milyen kedves! Milyen bátor! Mi-

lyen szép! 
MAGDA: Várjon, még nem mondtam el 

mindent. Én azt hiszem, szeretem magát és 
elhatároztam, hogy a magáé leszek. A (lé-
lekzetet vesz, bátorságot gyűjt a szóhoz) — 
szeretője. Ja j de örülök, hogy ki mertem 
mondani. (Kóstolgatja a szót.) A szeretője. 
És azt hiszem, hogy ha belépek ezen az 
ajtón, minden olyan mámoros lesz, olyan 
szép. És most ebből nem érzek semmit. 
Csalk valami bizonytalan szorongást, félel-
met . . . Egyszer kihúzták a fogamat. Előtte 
éreztem ugyan-azt. Hát ez is olyan? 

JÁVOR (mosolyog): No, nem egészen. 
Sőt! Csacsi kicsi lány, ne féljen. (Magához 
vonja.) A bácsi nem bánt ja . A bácsi szereti. 

MAGDA (már egészen közel hozzá): Sze-
ressen nagyon, sokáig! 

JÁVOR: Örökké! őrökké! 
MAGDA: Nem fog megunni, elhagyni? 
JÁVOR: Soha! Sohal (Csók. Közben Já-

vornak sikerül a ruhán egy-két kapcsot ki-
nyitnia, csókolja a lány nyakát, vállát. Eb-
ben a pillanatban csenget a telefon. Jávor 
dühösen fordítja arra a fejét, mintha a 
tekintetével akarná elhallgattatni. Tovább 
csókolja a lányt. A telefon egyre hangosab-
ban csenget.) 

JÁVOR (dühösen felkel): Rocsásson meg. 
Egy pillanat alatt elintézem. (A telefonnál.) 
Halló! Dr. J á v o r . . . Kicsoda? Alászolgája, 
Kertész ur. Az édesanyja? No, talán nem 
lesz olyan súlyos . . . Lehetetlen, Kertész ur. 
(Rekedtséget imitál.) Magam is rosszul ér-
zem magam. 39 fokos lázam van. Éppen ké-
szülök l e f e k ü d n i . . . Csak tessék p r i zn ice t . . . 
Holnap talán elmegyek . . . Javulást kívánok. 
(Leteszi a kagylót). 

MAGDA: Beteghez hívják? . . . És maga 
nem megy? 

Viareggio IHotel Tirreno) 
a* olasz RIVIERA kedvelt téli és tavaszi üdülőhelye Hotel TIRRENO. Egyetlen magyar ház napos 
fekvéssel, közvetlenül a tenger pa r t j án , a játékkaszinó közvetlen közelében. — Folyó hideg és 
meleg viz a szobákban, kitűnő magyar és f rancia konyha. — Magyar levelezés. — Szeptembertől 

mérsékelt á rak . — Nyitva egész éven át. 
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JÁVOR: Csak nom képzeli, hogy itthagyom 
magát. 

MAGDA: De maga orvos. A kötelessége. 
JÁVOR: Hát van valami a világon, amiért 

most el tudnék innen menni? 
MAGDA: Az a szegény a s szony . . . És 

maga hazudott neki. 
JÁVOR: Nem is hazudtam. Tényleg lázain 

van. 39 fok, 40 fok, amennyit akar. Maga 
mellett, (öleli.) Csak abban az egyben nem 
mondtam igazat, hogy rosszul érzem magam. 
Soha életemben nem éreztem magam ilyen 
jól. (Csók.) És tel Hogy tüzel az arcod! Me-
leged van, ugy-e? Segítünk rajta. (Közben 
kigombolta a ruhát.) Ezt levesszük szépen. 

MAGDA (erőtlen): Sándor, mit csinál, mit 
csinál? 

JÁVOR: Kihámozom a gyümölcsöt a hé-
jából. (Lent van a bluz.) Finom, hamvas 
őszibarack: primőr. Most pedig (Lecsavarja 
a villanyt, aminek kapcsolója a sezlongtól 
egyetlen lépéssel elérhető) eloltjuk a villanyt. 

MAGDA (szerelmes suttogással): Sándor 
félek. (De a félelem már csak ürügy arra, 
hogy magához ölelje). 

JÁVOR: A sötéttől? Ugyan. Gondold, 
hogy moziba vagy . . . Sötét lesz . . Kezdődik 
a film. Gyönyörű, érdekes film: „Ut a bal-
dogság f e l é . . . " (A nő fölé hajlik. Csók. 
Ebben a pillanatban ismét megszólal a tele-
fon. Ugyanaz a játék, mint az előbb. A csen-
getés egyre erősebb). 

JÁVOR: A fene ezt a telefont. Drágáin, 
egyetlen pillanat. (A villanyt felgyújtja. A 
telefonba.) Hallói Dr. J á v o r . . . ki ott? Ha-
gy an? {Megepetéssel.) Alázatosszolgája, ke-
gyelmes uram. (Meg van hatva, kissé meg 
is hajlik.) ...A kegyelmes asszony? Hirte-
len roham? Igazán megtisztelő . . . Hogyne. 
A legnagyobb örömmel. Illetve végtelen rész-
véttel . . . Tudom, itt a szomszédban . . . Egyet-
len p i l l ana t . . . Azonnal ott vagyok. (Magdá-
hoz, aki csodálkozva nézte a jelenetet.) Kép-
zeld, a kegyelmes asszony itt a szomszédban 
hirtelen rosszul lett. Ezt a szerencsét. En-
gem hivnak hozzá. 

MAGDA: És te elmégy? 
JÁVOR (már ledobja a pizsamát, zakkót 

vesz fel): A karrieremről van szó. Soha ilyen 
alkalmat. A legbefolyásosabb ember. 

MAGDA: Itt hagysz? 
JÂVOR: Csak nincs ellene kifogásod? Az 

előbb az volt a bajod, hogy nem megyek el 
a beteghez. Gondolj arra a szegény szen-
vedő asszonyra. A kegyelmes asszonyra. 

MAGDA: Igaz. Eredj. És én? 
JÁVOR: Te itt maradsz. Megvársz. (Kis 

orvosi táskát vesz magához). 

MAGDA: Itt, egyedül? 
JÁVOR: Milyen jó lesz arra gondolnom, 

hogy itt (Eloltja a villanyt.) a sötétben vár 
rám egy édes, meleg, szerelmes száj. Azon-
nal itt vagyok. (Futó csók.) Egyetlen pilla-
nat. (El a hátsó ajtón. Hallani, amint az 
ajtót kulccsal bezárja). 

MAGDA (visszahanyatlik a díványra. A sö-
tétben csak a fehér kombinét, a fehér arcot 
látni. Egyszer, kétszer megmozdul a fej, amíg 
jól elhelyezkedik, aztán mozdulatlan: el-
gondolkozva, az izgalomtól elfáradtan fek-
szik, talán el is szunnyadt.) 

Magda és Mária 
(Hallani, amint a zárban fordul a kulcs. 
Lassan nyilik az ajtó, óvatosan belép Mária). 

MÁRIA (halkan): Nincs i t t h o n . . . (Körül-
néz, csak annyit lát, hogy a sezlongon fek-
szik valaki.) De: ott fekszik. Alszik. (Láb-
ujjhegyen a sezlonghoz lép, óvatosan leül, a 
rajta fekvőt magához öleli, hogy megcsó-
kolja. Szerelmesen.) Sándor! 

MAGDA (felriad, magához öleli a másikat): 
Sándor! 

MÁRIA: Mi ez? Ki van itt? 
MAGDA: Ki az, Istenem? 
MÁRIA (biztos mozdulattal — ő már 

itt sötétben is kiismeri magát — odaugrik 
a kapcsolóhoz, felcsavarja a villanyt). 

MÁGDA (a kezével igyekszik takarni mez-
telen vállait, lehajtja a fejét). 

MÁRIA: Ki maga? (Kérdés nem durva, 
Mária okos, nyugodt nő). 

MAGDA: Hogy kerül ön ide? 
MÁRIA: Ki maga? 
MAGDA (kislányos meghajlással, amit a 

bemutatkozásnál megszokott): Magda va-
gyok. 

MÁRIA (enyhe gúnnyal): Örvendek, hogy 
megismerhetem. Ha ez kissé furcsa körül-
mények között történik is . . . 

MAGDA: Nagyon kérem, ne értse félre a 
helyzetet. 

MÁRIA: Nehéz is lenne, helyzet annyira 
világos, mint amilyen sötét volt ez a szoba. 
Egy nő a sötétben, félig meztelenül. Ezt nem 
lehet félreérteni. 

MAGDA (a meztelen szóra összerezzen, a 
ruhája után kap, felhúzza. Gyerekesen kér-
lelve): Ne bántson engem, asszonyom. Vagy 
kisasszony? 

MARIA (pillanatnyi habozás után): Nem 
vagyok férjnél. Különben illik, hogy én is 
bemutatkozzam. Mária vagyok. És most 
beszéljünk őszintén. 

MAGDA (fejével kedvesen integet, hogy o 
is ezt akarja). 
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MARIA: Elvégre nők vagyunk mind a 
ketten és ezenfelül rokonok is. 

MAGDA: Hogyan? 
MÁRIA: A szeretőjének a szeretője vagyok. 

Elég közeli rokonság. 
MAGDA: De én nem vagyok a szeretője! 
MÁRIA: Lássa be, hogy amit mond, az 

nem túlságosan valószínű. 
MAGDA: Én nem szoktam hazudni. Nem 

is tudok. Mindjárt elpirulok. 
MÁRIA: Kedves. Nézze, kislány, tegyük 

fel, hogy én elhiszem, amit Tnondott. Most 
üljön le szépen és mondja el, hogy került ide? 

MAGDA: Hát az nagyon egyszerű. Tetszik 
ludni: az orvos udvarolt nekem. Azt is 
mondta, hogy imád. És hogy legyek én a nap-
sugár, amely az ő életét bearanyozza És itt 
voltunk és már majdnem kezdtem . . . az éle-
tét bearanyozni, mikor őt elhívták beteg-
hez . . . egy szegény ibeteg asszonyhoz . . . és 
itthagyott, hogy várjam meg. De nem nyúlt 
még hozzám, higyje el. ö sem és senki sem. 

MÁRIA: Csodálom. Ha magának ennyi 
elég, hogy feljöjjön egy férfi lakására. 

MAGDA: Hát miért? Mert. . . mert én sze-
retem őt. Nem tetszik érte haragudni? 

MÁRIA: Dehogyis haragszom. Valaha én is 
szerettem. De most . . . 

MAGDA: Már nem? 

MÁRIA: Elmúlt. 
MAGDA: Furcsa. A szerelem elmúlik . . . 

Szomorú. 
MÁRIA (igent int): Csak egy szomorúbb. 

IIa a szerelem el se kezdődik. Mint például 
a magáé. 

MAGDA: Hogy tetszik ezt érteni? Hogy en 
nem szeretem őt? 

MÁRIA: Csacsi kislány maga. Hát azt hiszi, 
ez a szerelem? 

MAGDA: Nekem ugy tele van a szivem . . . 
És néha, ha egyedül maradok, kitárom a 
karom és magamhoz ölelem az üres levegőt... 
És szeretnék szaladni hosszu-hosszu uton, 
virágos fák közöli, szaladni, amíg össze nem 
roskadok . . . Ez nem szerelem? 

MÁRIA: Ez nem. Még nem szerelem, csak 
vágy a szerelem után. Á francia ugy mondja: 
„Gout d'amour." Ért franciául? 

MAGDA: Hogyne. Nálunk kötelező tan 
tárgy. 

MÁRIA: Iskolába jár? 
MAGDA: Nyolcadikba. (Dicsekszik.) Nem-

sokára érett leszek. 
MÁRIA: Azt látom. 
MAGDA (eltűnődve): Gout d'amour... 
MÁRIA: Az. Kislányok könnyen összeté-

vesztik a szerelemmel. És aki ilyenkor az 
uljukba kerül, arra ráfogják, hogy szerelik. 
Pedig a szerelem, az egészen más. Majd meg-
tudja egyszer. Az más, az több. Én tudlam 
valaha. 

MAGDA: Valaha, — már másodszor 
mondja ezt a szót. Olyan régen volt? 

MÁRIA: Nagyon régen. + 
MAGDA: Mikor? 
MÁRIA: Egy éve. 
MAGDA: Istenem! Egy éve? ő t szeretle? 

így elmúlt, ilyen hamar? Mint egy álom . . . 
MÁRIA: Mint egy betegség . . . 
MAGDA: Nekem azt Ígérte, örökké fog tar 

tani. És én elhittem. 
MÁRIA: Én is elhittem. 
MAGDA: És most? 
MÁRIA (előveszi a levelet): Ezt ma irta. 
MAGDA (átnézi): Úristen Mária, én ugy 

sajnálom magát . . . (Megsimogatja a haját.) 
Én ugy szeretem magát . . . 

MÁRIA: Tiz perccel ezelőtt még nem is is-
mert. Miiyen könnyen mondja ki: szeretem. 
Mert vágyódik arra, hogy szerethessen vala-
kit. Gout d'amour 

MAGDA: Most mit csináljak? 
MÁRIA: Most veszi szépen a kabátját, 

kalapját (Odaadja neki.) és hazamegy. Majd 
egyszer jön valaki, akit szeretni fog igazán. 
Legyen a felesége, vagy legyen a szeretője, — 
és mikor először átöleli, gondoljon rám -
és köszönje meg gondolatban, hogy most 
megmenteltem Dr. Jávor Sándorlól. 

MAGDA: Köszönöm, Mária . . . (Pityereg ) 
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Akik a Parker Duofold töltőtollat legelőször használták 
a gondolat és haladás emberei voltak. 

40 P 46 P 
Lady töltőtoll P 3 0 

Nagybani képviselet: 

Parker o r g a n i s a t i o , B p e s í , E r z s é b e t - k ö r u t 19. Tel 

Duofold 
3 1 8 - 4 8 

Parker Duofold töltőtoll mindig iróképes, útközben épen ugy, mint 
otthon az íróasztalán. 

Ha vele ir , gondolatai gazdagabbak, mondatai kerekebbek, stílusa folyékonyabb lesz, 
mert nem zavar ja ön t irásközben az, hogy kifogy a t in tá ja és nem kell bíbelődnie a toll 
csökönyösségével. 

A gondolat és haladás emberei hamar tisztában voltak ezen előnyökkel és igy ők vol-
tak az elsők, akik hasznát vették az i rás azon technikai könnyítésének, amelyet a P a r k e r 
Duofold töltőtoll nyúj t : a P a r k e r Duofold már i s ir , alighogy érintet te a papirost , anélkül, 
hogy különös erővel rá kellene nyomni, a toll Osmium Ir id ium hegye minden kéztar táshoz 
alkalmazkodik, a tinta pedig könnyen és egyenletesen folyik belőle. 

Évtizedekig megőrzi a P a r k e r Duofold mechanikai tökéletességét, évtizedek múlva is 
alig mutat fel a P a r k e r töltőtoll Osmium Ir idium hegye kopást . 

A gyönyörűen színezett ta r tók (öt szín között lehet választani) tartósságban- egymással 
vetélkedhetnek, mer t szinte eltörhetetlen anyagból készültek. 

Menjen be bármelyik szaküzletbe, ott megmutat ják Önnek a Pa rke r választékot és 
tegyen vele i ráspróbát . 
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én, én . . . köszönöm. (Hirtelen megcsókolja 
a kezét, aztán már kinn is van az ajtón). 

MÁRIA: (Utána néz, aztán a kezére, ahol 
megcsókolta. Az ajtóhoz megy, kulccsal be-
zárja. Sóhajt. Fel-alá jár. A fehér rózsákra 
téved a tekintete. Fájdalmas mosollyal veszi 
tudomásul: Fehér rózsa. Az arcán látni, 
hogy ötlete támad. Leveszi a kalapját. El-
oltja a villanyt. Leveti a ruháját. Végigfek-
szik a sezlongon, ugyanugy, mint az előbb 
Magda. Kis szünet. Az ajtóban fordul a 
kulcs). 

Mária, Dr. Jávor. 
JÁVOR (Belép): Édes. No látod, nem bán 

tolt senki, éti már vissza is jöttem és foly-
tathatjuk ott, ahol elhagytuk. (A kabátját 
közben levetette, ingujjban ül le a sezlongra.) 
No, hol vagy? A szádat is alig találom. 
(Csók.) Milyen édes a csókod, milyen uj, 
ilyen más, mint a többiek, a légiek. Boldog 
vagyok. A kegyelmes ur olyan kedves volt 
hozzám . . . És most itt te . . .Direkt boldog 
vagyok. (Magához akarja ölelni). 

MÁRIA: Gazember! 
JÁVOR: De édes, mi van veled? 
MÁRIA: Gazembert (Felcsavarja a vil-

lanyt). 
JÁVOR: (Megdöbbenve nézi, szemeit •dör-

zsöli.) Mária? Mária! . . . Hogy kerülsz ide? 
MÁRIA: A kulcsommal. Másolat. Két pen-

gőért csinálta a lakatos. 
JÁVOR: Magda hova lett? 
MÁRIA: Elment, hogy soha többé vissza 

ne jöjjön. 
JÁVOR (fenyegetöleg lép felé): Bestia! 
MÁRIA (diaddlmasan): Ez az én bosszúm. 

Most itt állsz lázban és csókra éhesen! Jó 
lett volna, mi, ártatlan kislány. Fehér 
rózsa, finom szimbólum. Édes a csókja, más 
mint a régié! 

az utóbbi időben csókoltál. (A hangja már 
nem támadó.) Milyen tüzes volt, milyen sze-
relmes. Megborzongott a testem, megszédül-
tem és amikor magadhoz akartál ölelni, már 
majdnem hagytam. 

JÁVOR (ez jól esik neki): Akkor "talán 
mégse gyűlölsz annyira. 

MÁRIA: Egyszer megint éreztem volna a 
szerelmes ölelésedet. Te pedig boldogan 
gondoltad volna; milyen más mint a régi. 

JÁVOR: Illúzió. Mint minden a világon. 
MÁRIA: 0 kell neked? Egy ilyen kis csirke, 

fejletlen kölyök? Engem meguntál? Én nem 
vagyok szép? 

JÁVOR: Te szép vagy. 
MÁRIA: Nézz rám! Nézd, milyen fehér a 

bőröm, milyen puha a karom. Hát tud egy 
ilyen kölyöik ugy szeretni, mint én? 

JÁVOR: Milyen szép vagy most Forró és 
izgalmas! Piros rózsa 

MÁRIA: Gyere ide, kér j szépen bocsánatot 
és csókolj meg. 

JÁVOR: Te! Tel Te! (Csók.) 
MÁRIA: Szeretsz? 
JÁVOR: Imádlak. Gyere. Soha nem voll 

ilyen szerelmes esténk! (Már a sezlongnál 
vannak). 

MÁRIA: Nem hagysz el? 
JÁVOR: Soha! Soha! (Öleli). 
MÁRIA (hirtelen ellöki magától): Gaz-

ember I 
JÁVOR: Mária! Mi ez? Akarlak! 
MÁRIA: Soha! Utállak! (Felveszi a ruhá-

ját)-
JÁVOR: Nem igaz! Szeretsz! Visszajöttél! 

Miért? 
MÁRIA (a kalapját is felveszi): Mert el-

dobni nem hagyom magam! De most én 
doblak el. Megy az ajtó felé). 

JÁVOR /megdöbbenve, felizgatva tesz pár 
JÁVOR: Hallgass! lépést utána): Mária! Mária! 
MÁRIA: A tied is más volt, mint ahogy FÜGGÖNY 

A l e g d u r v á b b k é z pár nap alatt bársonypuhaságu lesz a Matjhényi-íéle 

A U R O R A C R É M E 
E hirdetés előmutató ja 

I N G Y E N 
kap e g y próbadoboz 
A u r o r a C r é m e t . 

használat után. Egy t é g e l y 1 . 2 0 és 2 .— P 

M A J T B É N Y I 
ARANYKERESZT DROGÉRIA 
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Szinrekcrült először a MAGYAR SZÍNHÁZBAN 1928 november 30-án a következő szereposztásban: 
Fiat Péter . . . 
Pásztor Eta . 
Rédei Hanna 
Tordai Endre 

Kiss Ferenc 
Tőkés Anna 
Simonui Mária 
Ilátkai Márton 

Tóth Ernő 
Dr. Mayer Hilda 
Károly 
Luigi 

Dénes György 
Gombaszögi Ella 
Dávid Mihály 
Bulassa János 

I. FELTOIÁS 
(Fiat Péter stúdiója. Tágas, derűs, napfé-
nyes. Itt minden világos és örömteljes, az 
egészen valami meghatározatlan, de azért 
nagyon határozott agglegényi aroma. író-
asztal telefonnal. Jobb háttérben zongora. 
Ajtók középen, jobbra és balra. Balra ab-

lak is. Juniusi kora délután.) 

1. JELENET 
Péter, Hanna. 

HANNA (jobbról jön. Kicsit kipirult, 
amennyire boldog, annyira szomorú is. Fel-
teszi kalapját, azután púder és rúzs.) 

PÉTER (közben jobbról jön. Nagyon 
diszkréten megigazítja nyakkendőjét. Hosz-
szan, sokatmondóan nézik egymást.) 

HANNA (a jobb ajtóhoz megy, kinyitja, 
megáll a küszöbön, révetegen, benéz a szo-
bába. Egy könnyet töröl le. Szégyenlősen): 
Ál Semmi szentimentalizmus. Az ember 
nem szobalány. (Hangosan becsukja az aj-
tót.) 

PÉTER: Ugy van. Semmi szentimentaliz-
mus. Az ember (Hannára) nem szobalány. 
És az ember (magára) nem boltoslegény. 

HANNA (lassan, kicsit reszkető kézzel 
kesztyűt huz): Szóval mégis haragszik. Ha-
ragszik? 

PÉTER: És maga? 
HANNA: Rettenetesen. 
PÉTER: Rám? 
HANNA: Mindakettőnkre. Nem tudom 

megbocsájtani magunknak, hogy már nem 
tudjuk szeretni egymást. 

PÉTER (felé akar menni, azután megáll. 
Nyugodtan): Holnap utazik? 

HANNA: Ravennába. 
PÉTER: Ravenna gyönyörű. Ravenna 

nem város, Ravenna csoda. Ha odalent 
megáll Dante sírjánál, gondoljon rám. (Pici 
szünet.) Feltéve, hogy Dante sírjánál — 
egyedül fog megállni. 

HANNA: Egyedül. (Kezét adja.) ígérem. 
Hisz nekem? 

PÉTER (megcsókolja kezét): Nem. 

HANNA: De kedves Péter, ne becsülje le 
magát ennyire. Olyan embert mint maga, 
ülik meggyászolni legalább félévig. 

PÉTER: Hanna inaga nagy gavallér. Fél-
év. Vallja be, nem gyászolna meg ilyen so-
káig, ha fé r j és feleség lettünk volna. 

HANNA: De nem voltunk fé r j és feleség. 
(Megkopogja). 

PÉTER: Talán ezért is válunk el most 
ilyen szépen. 

HANNA: És intelligensen. (Pici szünet.) 
Legalább annyit mondjon hogy fá j . Fá j? 

PÉTER: És magának? 
HANNA: Nekem . . . (Pici szünet.) Hát le-

het ezt megérteni? Végzünk. Miért? Maga 
nőtlen, én elvált. Szabadok vagyunk. 

PÉTER: Megértettük egymást. 
HANNA: És most vége csak igy, minden 

ok nélkül. Hát nem ostoba ez? 
PÉTER: Nem. Sőt ez természetes. A sze-

relem minden ok nélkül kezdődik és min-
den ok nélkül végződik. 

HANNA: Miért? 
PÉTER: Ez az, amit nem lehet tudni. 

Talán éppen azért, mert szerelem. 
HANNA (elgondolkozik) : Szerelem . . . ? 

Mondja Péter: egyáltalán szerettük mi egy-
mást? 

PÉTER (őszintén): Nem tudom. Az egész 
még oly közel. Kérdezzen meg egy év múlva 
és akkor pontos választ fog kapni. 

HANNA: Ez a férfias biztonság! Hogy 
irigylem érte. 
, PÉTER: Engem? 

HANNA (fejét rázza): Az utódomat. 
PÉTER: Utód? Hol vagyunk még attól? 
HANNA: Milyen drágái Most el akarná 

Arany cipő 
P 1 20 

bármilyen színű cipőjét átfestheti 

TRIOS börfestékkel 
aranyra, ezüstre 

Minden drogeiip, festék és bőr-
kereskedéBben kapható. 

Csak „Trión" fogadjon el 1 
Guar: Bpesi. ill., uorösvarMit 97 
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hitetni velem, hogy utánam nem köveike-
zik senki. 

PÉTER: Azt nem. Tizennyolc éves fiuk 
ajándékoznak ilyen hazugságokat a nőknek. 
De az én koromban az ember fanatikusan 
ragaszkodik . . . 

HANNA: Egy nőhöz? 
PÉTER (mosolyogva): A szerelemhez. 

(Kacéran.) Már harminchat vagyok. 
HANNA: A mult hónapban még Csak 

harminchárom volt. 
PÉTER: Akkor még tagadtam az éveim-

ből. Akkor még hazudtam mert akkor . . . 
HANNA: Még szeretett engem. 
PÉTER: Nagyon. (Pici szünet.) Raven-

nába persze Velencén át utazik? 
HANNA: Természetesen. Velencét biin 

volna kihagyni. Ma Déli Vasút, esti gyors. 
PÉTER: Akkor, ha megenged i . . . (Egy 

kis állványról levesz egy képet. Akkora, 
mint egy tenyér.) Ez a kis velencei kép. 
Canaletto festette. 

HANNA: Milyen csodás. Akkora, mint 
egy tenyér és mégis raj ta egész Velence 
b iibája. 

PÉTER: Amikor először jár tam abban a 
csodálatos városban, vettem egy kis üzlet-
ben a Márk-tér háta mögött. (Kinálja.) Tu-
lajdonképpen odalent akartam odaadni, 
amikor még ugy volt, hogy együtt utazunk. 

HANNA: De nem utazunk együtt. (Vissza-
teszi a képet az állványra.) Tartsa meg ezt 
a gyönyörűt. Még hasznát veheti. (Fájdal-
mas kacérsággal.) Egy másik nőnél. 

PÉTER: És ha az nem fogja megérteni? 
HANNA: Meg fogja érteni. Ha nem is a 

képet, de azt, hogy neki adja. Egy nő min-
dig megérti, hogy egy férfi valamit ad neki. 

PÉTER: Ahogy parancsolja. Hát igazán, 
utoljára is semmit sem akar tőlem? 

HANNA: De igen. Egy csókot. 
PÉTER (felforr): A?" 
HANNA (lehűti): A homlokomra. Ezért 

külön le is veszem a kalapomat. 

ï l ^ f e t 
piMétef 

KELLEMES IZU 
ÉS HATÁSOS 

PÉTER: Aranyos. Egyenesen fájdalmas, 
hogy utoljára is milyen aranyos. (Szájon 
akarja csókolni). 

HANNA (nem hagyja): Vigyázat. A hom-
lokom az orrom fölött van és nein alatta. 

PÉTER: Mióta? 
HANNA: Amióta nem szeretjük egymást. 

Amióta ilyen jól nem szeretjük egymást. 
PÉTER: Hát akkor . . . Nem erőszakosko-

dom. Utoljára és tárgyilagosan. (Homlok-
csók.) Ezt is köszönöm. 

HANNA: így! (Szájára mutat.) Itt kezdő-
dött. (Homlokára mutat.) Itt végződött. 
(Fölteszi kalapját.) Egyet Ígérjen meg: 
gondolni fog rám. 

PÉTER: Evekig. 
HANNA: Én többet kérek. Egy óráig. Ha 

most elmentem, üljön le a zongorához és 
játssza Chopint és legyen szomorú. Legyen 
nagyon, nagyon szomorú. Ennyit megér-
demlek magától. így lesz? 

PÉTER: Nem lesz igy. Nem fogok leülni 
a zongorához. Nem fogok Chopint játszani. 
Nem leszek szomorú. 

HANNA: Gyilkos! 
PÉTER: Egy év múlva szívesen. De ma? 

Semmi szentimentalizmus. (íróasztalra.) Üz-
leti leveleket fogok inii és tárgyalni valaki-
vel, akit iderendeltem direkt (Órára néz.) 
öt órára. 

HANNA: Ilyen óvatos! Péter! Péter! Kez-
dek félni, hogy maga mégis szeretett en-
gem. (Pici szünet.) Igazán "kedves magának 
ez a Canaletto? 

PÉTER (örömmel): Vigye el. 
HANNA: Most nem. De azért ne ajándé-

kozza másnak. Egyszer, évek múlva talán 
mégis jelentkezem é r t e . . . Ne féljen, csak 
levélben, vagy telefonon. De ha jelentke-
zem, ez azt fogja jelenteni, hogy abban az 
órában nagyon magára gondolok és szép 
volna, ha akkor abban az órában az a kép 
még várna rám. 

'ÉTER: A kép várni fog magára. És ta-
lán én is. (Balra tuszkolja.) Kérem erre . . . 
Ne az előszobán át. Minden percben jöhet-
nek és . . . 

HANNA: Igaza van. Ha eddig olyan jól 
tudtuk magunkat eltitkolni. . . 

PÉTER: Igazán semmi értelme, hogy utó-
lag legyünk nyilvánosak. 

HANNA: De azért kedves, hogy utoljára 
is ennyire félt. Isten vele. . . Nem! Ne ki-
sérjen ki. 

PÉTER: Jó utat és szép magányosságot 
az útra. 

HANNA: Hogy szép lesz, nem tudom. De 
hogy magányos, — azt vállalom. Isten 
vele. (Gyorsan balra el). 

PÉTER (egy lépést a bal ajtó felé, azután 
keményen rántott egyet a vállán. Az Íróasz-
talhoz ül, irni kezd. Nem megy. Fölkel. Ide-
ges. Fel-alá jár. Rágyújt. Leül. írni próbál. 
Nem megy. Fölkel, Csönget). 
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2. JELENET 
Péter, Károly. 

KÁROLY (középről jön): Képviselő ur 
parancsol? 

PÉTER: Tordai mérnök ur fog jönni. 
Nem vagyok ma itthon. És senkinek sem. 
Megértette? 

KÁROLY: Nem tetszik itthon lenni? Hi-
szen a nagyságos asszony már elment. 

PÉTER: És mégse vagyok itthon. Meg-
értette? 

KÁROLY: Parancsára képviselő ur. (Kö-
zépen el). 

PÉTER (a zongorához megy. Egyszer-
kétszer visszakozik. Hiába. Végül mégis 
csak elér a zongorához, leül és elkezdi Cho-
pint játszani. Nem tehet róla. Muszáj neki. 
Az első taktusok után középajtó mögött 
zaj. Péter nem hallja, tovább játszik). 

3. JELENET 
Péter, Endre, Károly. 

ENDRE (középajtót nyitja). 
KÁROLY: De kérem szépen mérnök ur... 
ENDRE (Péterre.) Hisz itthon van. Nem 

látja. 
KÁROLY: Dc. Most már látom. (Udvaria-

san betessékeli.) Tessék parancsolni nagy-
ságos uram. (El). 

4. JELENET 
Péter, Endre. 

ENDRE: Több óvatosságot drágám. Más-
kor, ha letagadja magát, zongorázzon hal-
kabban. Pianissimo. 

PÉTER (már nem játszik): Bocsásson 
meg. Elfelejtettem, hogy maga jön. (Kézfo-
gás. Helykinálás.) Szivart? Cigarettát? Ko-
nyakot? 

ENDRE: Köszönöm, egyiket sem. (Fi-
gyelmesen nézi Pétert.) Nem akarok kelle-
metlen lenni, de mondja kedvesem, nem fá-
radt maga? 

PÉTER (ijedten): Annak látszom? 
ENDRE: Kicsit. Valami ba j? 
PÉTER: Semmi a világon. Kis neuraszté-

nia. Ilyenkor tavaszkor mindig duplán ér-
zem az idegeimet. Maga hogy van Endre? 

ENDRDE: Ne vegye illetlenségnek, reme-
kül. 

PÉTER: Nagy szó manapság De meg is 
lászik magán. Milyen friss. Szinte rózsás, 
mint egy nő. A szeme is, hogy csillog. (Hir-
telen.) Csak nem? 

ENDRE (kacéran): Kedvesem Ne legyen 
indiszkrét. 

PÉTER: Bocsánat. (Pici szünet.) Elhozta 
a terveket? 

ENDRE (nem érti): Miféle terveket? 
PÉTER: A lágymányosi villáét. Amit 

épit az- amerikai követségnek. 
ENDRE: Ahová maga protegált be 

PÉTER: No de kérem, ne szégyenitsen 
meg. 

ENDRE: Nem, nem. Ez nagy ügy és ma-
gának köszönhetem, hogy megkaptam. Ame-
rikai követség háza. Ha meggondolom, 
hogy velem együtt legalább százan pályáz-
tak és valamennyi tehetségesebb, mint én. 

PÉTER (hogy a maga szolgálatait kiseb-
bítse): Száz — túlzás. Nem mondom nyolc-
liz. De hogy mind a száz tehetségesebb 
volna mint maga, határozottan túlzás. 

ENDRE: Köszönöm. Maga nagyon kedves. 
PÉTER: Hát ugye elhozta a terveket? 

Holnap úgyis a követnél ebédelek. 
ENDRE: Hiszen éppen ezért jövök. 

Mondja drágám, ha már olyan aranyos volt 
és beprotegált a k ö v e t n é l . . . 

PÉTER: Hagyjuk ezt kérem. 
ENDRE: Nem kérhetné meg őt, hogy ha-

lasszuk el a munkát ugy öt-hat héttel. Min 
nevet? 

PÉTER: A maga viccén. Munkára halasz-
tást kérni az amerikaiaktól! Jól ösmeri 
őket. Szóval: eddig nem dolgozott? 

ENDRE: Egy vonás nem sok, de annyit 
sem. 

PÉTER: Nem értem. Megkap egy ilyen 
munkát, amire pályázott száz más is, akik 
közül husz-harminc mégis csak tehetsége-
sebb, mint ön. 

ENDRE: Husz-harminc? Az előbb még 
csak nyolc volt. 

PÉTER: Rocsásson meg, de haragszom 
magára Én mint a követség jogtanácsosa 
exponálom magam önért és most cserben 
hagy. Igazán . . . 

ENDRE: . . . nem szép tőlem. Tudom. 
^mmMmmmammummmammmBmaarn^ 
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PÉTER: Nem ériem. Hát miérl nem dol-
gozik? Talán nincs hangulatban? 

ENDRE (mosolyog): Sőt. Az a baj , hogy 
nagyon is hangulatban vagyok. 

PÉTER (ezt nem hallotta): Hat hetet ki 
akar dobni az ablakon. Ahelyett, hogy ki-
használná az idejét. 

ENDRE: Hiszen azt teszem. Kihasználom 
az időmet. Elutazom Olaszországba. 

PÉTER: Ne tréfáljon. Olaszországba megy, 
amikor ilyen friss és jókedvű. 

ENDRE: Épen ezért. Savanyodni ráérek 
Pesten is. De Olaszországba akkor utazzon 
az ember, amikor jókedvű, amikor (Kis ko-
mikus pátosszal.) disponálva van arra az 
országra, arra a kék égre, arra a . . . 

PÉTER: Drágám, nem veszi észre, hogy 
szaval. (Pici szünet.) K ü l ö n b e n . . . Én nem 
akarok a jókedvének út jába állni. Majd be-
szélek a követtel. 

ENDRE: Maga egy főangyal. 
PÉTER: És ha közben mégis meggon-

dolná a dolgot, hová Írhatunk? Vagy ezt 
sem szabad? 

ENDRE; Sőt. Kitüntetés lesz. Címem: 
(Noteszből.) Grand Hotel Byron. Ravenna. 

PÉTER: Ravenna! Maga Ravennába uta-
zik?! 

ENRDE: Csodálkozik? Hiszen maga taná-
csolta. 

PÉTER: Én!? 
ENDRE: Hányszor mondta: aki igazán 

meg akar ja tanulni a korai középkori építő-
művészetet, ne Rómába menjen, hanem Ra-
vennába. 

PÉTER: De egyedül! 
ENDRE: Hogy érti ezt? 
PÉTER: De kérem. (Kicsit ideges.) Maga 

tényleg csak a korai középkori templo-
mokért megy Ravennába? 

ENDRE (mosolyog): Istenem. Azért talán 
sor kerül rá juk is. 

PÉTER: Szóval mégis . . . Szívből gratulá-
lok . . . Ne féljen, nem leszek indiszkrét. 

ENDRE: Kár. 
PÉTER: Tessék? 
ENDRE: Ugy tele vagyok vele. És szeret-

nék beszélni róla. Sokat. Most ugy érzem, 
évekig tudnék beszélni ő róla. 

PÉTER: Mióta ösmeri? 
ENDRE: Sajnos még csak két he'le. 
PÉTER: Akkor értem. Két hét után az 

ember még évekig szerelne beszélni a nőről. 
De két év után . . . (Legyint.) 

ZONGORÁK 
DEHIHAL-HÁL 
VIII. ker . , RAkAczl-út 19. 
legnagyobb raktára uj és keveset 
basznált zongora, pianinó és har-
móniumokban. Olcső kölcsön-

zés hangolás Javítás. 
Te l e fon : J A z s e l 4 2 1 - 0 4 . 

ENDRE: Hallja, de keserű. Mondja kérem, 
mi baja magának ma? 

PÉTER: Már mondtam: semmi. (Pici szü-
net.) Szóval őnagysága . . . ? 

ENDRE: Ne féljen, nem fogok róla rajon-
gani. Nem hiszem, hogy maga megértené 
őt. Nem a maga zsánere. 

PÉTER: Ösmeri a, zsáneremet? 
ENDRE: Inkább csak elképzelem. Hiszen 

sosem tudtam, hogy ki a barátnője. (Rajong.) 
ö drága, aranyos, egyetlen! 

PÉTER: Ettől még lehetne a zsánerem. 
ENDRE: Elvált asszony. Független, sza-

bad! És az urán kívül még nem ösmerte 
férfi. 

PÉTER: Igen. (Pici szünet.) Ravennába 
persze Velencén át utazik? 

ENDRE: Természetesen. Velencét bün 
volna kihagyni. Vagy nem gondolja? 

PÉTER: De gondolom (Hidegen.) mérnök 
ur. 

ENDRE: Tessék? 
PÉTER: Parancsol? 
ENDRE: Előbb még Endre voltam. Miért 

lettem most: mérnök ur? 
PÉTER: A z é r t . . . M e r t . . . S z ó v a l . . . Te-

hát. (Telefon csenget.) Bocsánat. (Tele-
fonba.) Itt 138—65. Ál Csókolom k e z é t . . . 
Tessék? (A képre néz.) Persze, hogy még 
megvan! . . . Mégis! Lássa, ez kedves, hogy 
e l f o g a d j a . . . De boldogan. Érte fog kül-
deni . . . ? Halló . . . Ha szabad kérnem, va-
lamivel később. De . . . Egyedül vagyok. 
Csak el vagyok foglalva Kezét csókolom. 
(Leteszi a hallgatót.) 

ENDRE: P a r d o n . . . Ha miattam. (Indul.) 
Nem tudtam, hogy zavarok. 

PÉTER: Zavarni? (Hirtelen fölényes de-
rűvel.) Sosem z a v a r h a t . . . Sosem zavarhatsz 
te engem kedves barátom. 

ENDRE: Tessék? 
PÉTER (kezet ad): Szervusz! Az előbb 

ostoba voltam. Micsoda butaság, hogy mi 
itt magázzuk egymást. Derék fiu vagy és 
nagyon szeretlek. Hidd el, már csöppet 
sem haragszom rád. 

ENDRE: Már? Szóval az előbb mégis 
haragudtál. Na valld be, mert elutazom. 

PÉTER: Ugyan. Nem rám tartozik. 
ENDRE: Dehogyis nem! Rád tartozik. 
PÉTER: Tessék!? 
ENDRE: Pártoltál az amerikaiaknál és 

most halasztóm a munkát. 
PÉTER: Vagy u g y . . . Ne gondolj most 

ezzel. 
ENDRE (nem bir magával, Péter karjaiba 

esik): Ha tudnád, milyen boldog vagyok! 
Milyen nagyon, milyen rettenetesen boldog. 

H A LM A N J E N Ő 
l n x n s c i p ö k ü l ö n l e g e s s é g e i 
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PÉTER: Kedves vagy, sőt megható. (Ki-
bontakozik az ölelésből, Endre vállára teszi 
kezét, őszintén melegen.) Minden jót neked! 
Tiszta szivemből minden jót. 

5. JELENET 

Péter, Endre, Károly. 
KAROLY (középről jön): Bocsánat kép-

viselő ur, még mindig nem tetszik iltlion 
lenni? 

PÉTER (kicsit ijedten): Keresnek? 
KÄROLY: Eta kisasszony. 
PÉTER: Igen. 
KAROLY: Én megmondtam a kisasszony-

nak, hogy nem tetszik itthon lenni. De a 
kisasszony azt mondta, hogy okvetlenül be-
szélnie kell a képviselő úrral egy nagyon sür-
gős ügyben. 

PÉTER (nem érti): Sürgős ügy? (Invitáló 
gesztus.) Tessék. 

KAROLY (középen el). 

6. JELENET 
Péter, Endre 

ENDRE: De drágám, hál miért nem 
szó l sz . . . És én szamár itt ülök és nem ve-
szem észre! Hát ezért voltál ideges. 

PÉTER: Tévedsz. Ez Pásztor Eta. Pász-
tor Kálmán lánya. 

ENDRE: Pásztor Kálmán? 
PÉTER: A hires fiskális. Apám és ő bir-

tokos szomszédok voltak Szabolcsban. Ö 
indított el az életben és egy kicsit ugy ma 
is kültag vagyok a családban. 

ENDRE: Igen. Hát akkor é n . . . Ha 
őnagysága fontos dologban . . . 

PÉTER: Ugyan. Fontos dolga — annak a 
gyereknek? 

7. JELENET 
Péter, Endre, Eta 

ETA (középről jön): Szervusz Péter. 
(Endrének kezet nyújt, bemutatkozik.) 
Pásztor Eta. 

ENDRE: Tordai Endre. (Kézfogás.) 
ETA: Zavarom az urakat? (Szó és kínálás 

nélkül bele egy karosszékbe.) 
ENDRE: Sőt! Én nem akarok zavarni. 

(Eta felé meghajlás. Péternek.) Hát kérlek 
szervusz. Olasz címemet remélem nem fe-
lejted el? 

PÉTER: Byron. Ravenna. Emlékezni fo-
gok rá. 

ENDRE: És nem mondom, ha nagyon fo-
gok kelleni itthon . . . 

PÉTER: Ugyan. Olyan brutális aztán 
mégsem leszek, hogy megzavarjam a . . . 
nászú tadat. 

ETA: Al Nászút? Mikor volt az esküvője? 
ENDRE (zavartan): Még nem volt meg. 

Csak holnap lesz az . . . esküvőm kisasz-
szony. 

ETA: Gratulációmat. 
ENDRE: Köszönöm szépen. (Balra indul.) 
PÉTER (középre dirigálja): Erre kérlek. 

Itt az előszoba. (Hirtelen.) Remélem liften 
jöttél föl? 

ENDRE: Természetesen. Miért? 
PÉTER: S e m m i . . . Csak . . . Mielőtt jöt-

tél nálam volt e g y . . . barátom és azt hit-
tem találkoztatok a kapuban. 

ENDRE: Nem találkoztam a kapuban 
senkivel. 

PÉTER: Annál jobb. 
ENDRE: Miért jobb? 
PÉTER: Tessék? Azt mondtam, hogy: 

jobb? (Nagyon pici szünet). 
ENDRE:' Hát Isten áldjon meg. És hidd 

el, nagyon, de nagyon örülök, hogy ilyen 
jól összebarálkoztunk. 

PÉTER: Hidd el, én még jobban örülök 
neki. Sokkal, sokkal jobban. 

ENDRE (középen el). 

8. JELENET 
Péter, Eta 

ETA (szimatol): Mondd meg őnagyságá-
nak, hogy máskor használjon diszkrétebb 
parfőmöt. 

PÉTER: Micsoda! 
ETA: Úrinő nem használ erős parfőmöt, 

mert az kompromittálja a férfit. 
PÉTER: Itt nem volt semmiféle úrinő. 
ETA: Szóval kokott volt. 
PÉTER: N_a d e . . . ! 
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ETA: Mindjárt sejthettem volna. 
PÉTER: Miből? 
ETA: Lovagias tagadásodból. Mai férfiak 

csak kokottot tagadnak. Urinőt, azt bevalla-
nak. Sőt híresztelnek. Postára adnak. Meg-
lelefonoznak. 

PÉTER: Légy szives. Itt nem volt semmi-
féle nő. Se uri, se nem uri. 

ETA: Akkor hát? Csak nein az az ur hasz-
nálja ezt a parfőmöt. 

PÉTER fezen kapva kap): Del Ö! Ha leg-
közelebb találkozol vele, egészen biztosan 
újra megérzed raj ta ezt a parfőmöt. Még pe-
dig sokkal erősebben, mint ma. (Pici szünet.) 
Parancsolj velem. 

ETA: Előbb egy kérdési. Barátom vagy? 
PÉTER: Miért ez a súlyos kérdés? Apád 

neveltje vagyok. A legjobb barátja. 
ETA: Ez a kettőtök dolga. Azt kérdezem, 

hogy az én baráitom vagy-e? 
PÉTER: Ugy szeretlek, mintha a testvérem 

volnál. 
ETA: Testvérek nem szokták szeretni egy-

mást. 

.4 Petrol Eijger frakcionált kőolajat és más 
bevált szereket tartalmaz és a legjobb 

szer 

HAJHULLÁS ELLÊN 
Megszünteti a korpa képződést és helyre-
állítja a fejbőr jaggyumirigyeinek és ké-
pességének normális működését. A fejbőr-
nek Petrol Eggerrel történő bedörzsölése 
rendkívül kellemes és frissítő hatású. 
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban 

és illatszertárakban. 

PÉTER: Beszélj. Mit parancsolsz? 
ETA: Talán csodálkozni fogsz, hogy éppen 

a te segítségedet kérem, de összes barátaim 
közül téged tartalak a legintelligensebb em-
bernek" 

PÉTER: Légy nyugodt: én is. 
ETA: Van benned valami bátorság. A 

gondolkozásodban is valami szabadság. 
PÉTER (szerényen): Hidd el, csak azért, 

mert nőtlen vagyok. 
ETA: Eszed megcsúfolja korodat. 
PÉTER: Olyan okos vagyok, mintha már 

uegyven volnék? 
ETA: Sőt. Olyan okos vagy, mintha még 

csak husz volnál. Az évek nem veitek el 
semmit sem az eszedből. 

PÉTER: Kedves vagy.- De ami a koromat 
illeti. Hiszen mindössze csak harminc . . . 
harminchárom vagyok. 

ETA: Már? 
PÉTER (kacéran): Bizony. Harminc-

h á r o m . . . leszek a nyáron. (Pici szünet.) 
Ezekután mi az, amit nem szabad megtudni 
apádnak? 

ETA: Anyámnak se. 
PÉTER: Adósságaid vannak? 
ETA: Az szóra sem érdemes. Könyvekért 

tartozom és virágokérl. Pár pengővel sport-
szerekért. Ezért nem zavartalak volna. 

PÉTER: Kár. Boldogan állnék rendelkezé-
sedre. 

ETA: Te! (Nagy lélegzet.) Én ma esle el-
utazom Olaszországba. 

PÉTER: Ravennába? 
ETA: Nem. Miért utaznék Ravennába? 
PÉTER: Csak.- . . Ravenna ugy hallom, az 

idén különösen divatba jött. 
ETA: Velencébe megyek. 
PÉTER: Ez is ragyogó. Ma este. Déli-Vasul, 

trieszti gyors. 
ETA: Nem. Az túlzsúfolt. A Keletiről uIá-

zom, Fiúmén át. 
PÉTER: Az is szép. Hányadszor mész 

Velencébe? 
ETA: Először. Szégyen? 
PÉTER: Sőt! Szerencse. (Lelkesen.) Elő-

ször Velencében! Micsoda élmény! Te még 
nem is sejted. 

ETA: De. És . . . ezért is voltam egy kicsit 
Velence ellen. Mert i g v . . Vagy Velencére 
nem jut elég időm Vagy őrá. 

PÉTER: Tessék? Örá? 
ETA (egyszerűen): Nem egyedül utazom. 
PÉTER:' Hanem? 
ETA: Drágám, ha megnyúlt arcokai akar-

nék látni, akkor mindjár t szüleimmel is be-
szélhettem volna. Tóth Ernővel megyek 
Velencébe. (Nyugodtan.) Mint mondtam, ma 
este fiumei gyors. (Pici szünet.) Értesz? 

PÉTER (versenyt akar futni a lánnyal. Ö 
is nyugodtan.) Értem. Te ma este Tóth Ernő-
vel Velencébe utazol. Te ma délben Tóth 
Ernővel Pesten megesküdtél. 

ETA: I . . . igen. 
PÉTER: Gratulálok. 
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ETA: Köszönöm. 
PÉTER: Titokban jöttél fel hozzám . . . 

Szóval, ha jól sejtem, anyád nem tud az 
esküvőről. 

ETA: Apám sem. 
PÉTER: Értem. És mivel még kiskorú vagy 

— apád aláírását egyszerűen ráhamisitottad 
a szülői beleegyezésre. 

PÉTER: De? 
ETA: Ernő nem engedte. 
PÉTER: Hát akkor . . . ? Hogyan lehetett 

meg az esküvő? 
ÉTA: Hogyan? . . . Az esküvő nem volt 

meg. Nem vagyunk megesküdve. 
PÉTER: És te ma mégis Velencébe utazol! 
ETA: ö vele. (Pici szünet.) Odalent el fog-

juk egymást venni. Ott megkapjuk a bele-
egyezést. Akkor már nem fogják megtagadni. 

PÉTER: Miért tagadták meg eddig? 
ETA: Tessék? 
PÉTER: Mit feleltek szüleid, amikor meg-

mondtad nekik, hogy annak az urnák a 
felesége akarsz lenni? 

ETA: Semmit. 
PÉTER: Tessék? 
ETA: Nem mondtam meg nekik, hogy 

Ernő felesége akarok lenni. (Péter gesztusára.) 
Hiába kértem volna. Ök sosem egyeztek 
volna bele. ök ezt nem értik. Nekik nincs 
érzékük Ernő iránt. 

PÉTER: Neked, látom van. (Pici szünet.) 
Hol ösmerkedtetek meg? 

ETA: Vivóteremben. Aztán együtt tanul-
tunk boxolni. Sofirozni is. Közös sportok. 
Táncok. Együtt olvastunk könyveket. Együtt 
hallgattunk zenéket. 

PÉTER: Melyik barban? 
ETA: Majom! Sosem voltunk barban. Ösz-

szesen egyszer. De mind a kétszer velünk 
volt a nővére is. Aki úrilány. 

PÉTER: Nem kétséges. (Szünet.) É s . . . ! ? 
ETA: Nem! Nem! Esküszöm: nem voltam 

a kedvese. 
PÉTER: Nem. (Pici szünet.) És? 
ETA: És? 
PÉTER: És ha ő . . . bocsáss meg, ha ő 

Velence után mégsem fog elvenni. 

ETA: Lehetetlen! Egyáltalán: nagyon kérlek, 
ne légy igy megrémülve. Tudod, hány úri-
lány megy ma igy férjhez? Hány tökéletes, 
finom pesti úrilány. 

PÉTER: Lehet. De azok nem érdekelnek. 
(Pici szünet.) Szabad valami szörnyűt mon-
danom? 

ETA: Rátran! Nagyon kérlek, ne kimélj! 
PÉTER: Te alighanem nagyon megijedtél 

volna, ha ez a Tóth Ernő ur, akit különben 
nem ösmerek, megkért volna szüléidtől és 
ő k . . . 

ETA: Elutasítottak volna. 
PÉTER: Releegyeztek volna. Te akkor 

ijedtél volna meg, ha ők beleegyeztek volna. 
ETA: Nem értlek. 
PÉTER: Neked kell ez a rendetlenség. Ez 

a feltűnés. Ez az extra dolog. Szökés. Há-
zasság balkézről. Fér j a házasság és nászút 
az esküvő előtt. Pajtásházasság. Mai divat. 
Hecc. Hajsza. Hálókocsiban Velencébe. 

ETA: Hazudsz! Nem hálóban megyünk. 
PÉTER: Odalent: szerenáta. Gondola. Ten-

geri rákok, ciprusi borok és egy idegen úrral 
a Florianban. Kóborolni a Márk-téren. Össze-
simulni Tizian-képek előtt. Csatangolni üz-
hetekben. Azokban az édes kis üzletekben a 
Mercerián. Venni csipkét, csillárt, parfőmöt, 
piperét, selymet, sált. 

ETA: Te! Vigyázz! Rizony Isten gusztust 
csinálsz rá. 

PÉTER: Isten őrizz! 
ETA: Szóval: ellenzed? 
PÉTER: A legnagyobb mértékben. Viszont 

felhatalmazlak, hogy te engem cserébe osto-
bának, sőt korlátoltnak tarts. 

ETA: Sőt, erkölcsösnek! 
PÉTER: Mondjuk. És ez olyan nevetséges? 
ETA: Szörnyen. 
PÉTER: Az erkölcs? 
ETA: Ha olyan erkölcstelen ember hirdeti, 

mint te. 
PÉTER: Te! 
ETA (szimatol): Ez a párfőm! Milyen erős. 

És milyen kábitó! Lovakat lehetne vele nar-
kotizálni. 

PÉTER: A tárgyra! 

W I Z A R D l á b á p o l á s i rendszer a l e g l o i e i e s e h l i ! 
Viseljen : 

W i z a r d - c i p ő b e t é t e t , 
mely f é m n é i k ü l f , azért 
n e m rozsdásodik, nem tö-
rik, könnyű, rugalmas, sza-
szabályozható, bármely ci-
pőben viselhető! 

Használjon : 
Wizard-lábfiirdőt 

( f o l y a d é k n e m ' s ó ) 
Wizai d-lábszappant 
Wizard-lábkrémet 
Wizard-lábpudert 
Wizard-fagybalzsamot 

KELETI J. 
Wlzard-z inkoxydtapasz börkeményedés, tyúkszem és gyulladt bütikök'ellen 
F á j d a l o m c s i l l a p í t ó ! — Forduljon bizalommallábbygiéniaiosztályunkhoz 

orvosi műszergyár 
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ETA: Ott tartunk. A tárgy: le élsz, őnagy-
sága él, mindenki él. Én is élni akarok. 

PÉTER: Élni? Élni? Kis csacsi ember. Be-
dől a saját frázisainak. 

ETA: Hogy érted ezt? Te aggastyán! Te 
pátriárkái Hát te is azt mondod, hogy a lány-
ság az minden. Hogy egy lánynak nem sza-
bad . . . 

PÉTER: Ugv van. Kettő az, ainit egy lány-
nak nem szabad elveszítenie. Az ártatlansá-
gát. Es azt a férfit, akivel az ártatlanságát 
elveszítette. 

ETA: Bolond! Attól félsz, hogy ő el fog 
hagyni engem. 

PÉTER: El. Minden férfi elhagy minden 
nőt. És minden nő elhagy minden férfit. 

ETA: Nem igaz! 
PÉTER: Nem vagy okos. (Melegen szere-

tettel.) Nem vigyázol erre a kedves, drága, 
bolondos teremtésre, aki te vagy. Kis barbár! 
Tönkre akarsz tenni egy remekmüvet. Ma-
gadat. 

ETA (vállat von): Nem vagyok remekmű. 
Miért volnék? Nektek férfiaknak remekmű 
minden fiatal lány. Agyontisztelitek őket. Pe-
dig . . . 

PÉTER: Pedig? 
ETA: Pedig ezekből a fiatal lányokból lesz-

nek azok a rossz aszonyok, akiktől ti annyit 
szenvedtek. 

PÉTER: Tudom. De t a l á n . . . Talán éppen 
ezért szeretjük ilyen nagyon a fiatal lányo-
kat. Mert tudjuk, hogy valamikor olyan so-
kat fogunk szenvedni tőlük. (Szünet.) És mé-
gis: kár. Ezerszer kár é r t e d . . . Miért mo-
solyogsz? Nevetséges vagyok? Még rosszabb: 
ö reg ' 

ETA: Ugyan? öreg, — mennyit is vallottál 
be az előbb? 

PÉTER: Harmincháromról volt szó. 
ETA: Harminchárom. Ha te véletlenül nő-

nek születtél volna, ma már legalább a har-
madik gyereknél tartanál. 

PÉTER: Inkább a harmadik válópörnél. 
Mai nők. 

ETA: Még egyet! 
PÉTER: Tessék. 
ETA: Akkor is elleneznéd Velencét, ha nem 

Ernő volna az útitársam, hanem . . . 
PÉTER: Hanem? 
ETA: Mit tudom én. M o n d j u k . . . Te. 
PÉTER: Tessék? El akarod hitetni velem, 

hogy féltékeny vagyok. 
ETA: Nem. Ez az őrültség nem jutott 

eszembe . . . Szóval megegyeztünk? 
PÉTER: Megegyeztünk . . . Miben egyez-

tünk meg? 
ETA: Te fogod tudatni szüleimmel. Kímé-

letesen. Nagyon kíméletesen. Kíméletre suivi 
helyezek. 

PÉTER: Ez a gyengédség! 
ETA: És kezet rá! (Nyújtja.) 
PÉTER (elfogadja): Parancsolj. 
ETA: Nem élsz vissza védtelen helyzetem-

mel. Nem árulsz el. Nem fogod megakadá-
lyozni 

PÉTER: Nem fogom megakadályozni. Tu-
dod, hogy miért nem? 

ETA: Mert nem akarod. 
PÉTER: Mert nem tudom. Nem lehet meg-

akadályozni — téged, ösmerlek? 
ETA: Pontosan. És most még valami. Te-

gyél kedves hozzá, ö hozzá. 
PÉTER: Ha hazajöttök? 
ETA: Előbb! Most. 
PÉTER: Tessék? 0 feljön ide. Te be aka-

rod mutatni őt nekem! 
ETA: Ebből is láthatod, hogy minden ba-

rátom közül téged becsüllek a legtöbbre. (Kö-
zépre indul.) Behívhatom? 

PÉTER: Mi! Itt van az előszobában? 
ETA: Hát mit gondoltál? Hogy ő fölenged 

egyedül egy idegen férfi lakására! (Középaj-
tóhoz. Nyitja.) Ernő. Szabad kérnem? 

9. JELENET 
Péter, Eta, Ernő 

ERNŐ (középről jön. Pici szünet. Megha-
jol): Tóth Ernő. Uram, jól tudom: ha a mull 
században élnénk, akkor ön most agyonverne 
engem. 

PÉTER: A jelen században élünk. Foglal-
jon kérem h e l y e t . . . 

ERNŐ: Köszönöm szépen. (Nem ül le.) 
Menyasszonyom mondta, hogy ön milyen ra-
gyogóan intelligens. 

PÉTER: Sajnos. 
ERNŐ: Tessék? 
PÉTER: Szeretnék most sokkal-sokkal ke-

vésbbé intelligens és sokkal-sokkal becsüle-
tesebb lenni. 

ERNŐ: Értem. (Pici szünet, őszintén.) Tu-
dom, hogy ön kicsoda. Milyen közel ál! 
menyasszonyom családjához. Uram! Minden 
gyáva kifogás helyett: szeretem Etát. Nem 
hiszi? 

PÉTER: De. És miiért titkolja ezt az ő 
szülei előtt? 

ERNŐ: M e r t . . . 
ETA: Mondja ki bátran: én akarlam, hogy 

így legyen. 
PÉTER: Te! Te! (Ernőhöz.) És ön! Visz-

szaél ennek a gyereknek a bolondos köny-
nyelmüségével. 

ETA: „Visszaél." Szabad ember vagyok. 
Azt tehetek magammal, amit akarok. 

PÉTER: Te igen! De ő! ő nem teheti veled 
azt, amit te akarsz, hogy ő veled tegyen! 
(Ernőhöz.) Miért nem veszi el ezl a kislánvl? 

ERNŐ: Elveszem. 
PÉTER: Velence előli? 

p i I i I ha ideges, vegyen Pil-
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ERNŐ: Velence előtt. 
PÉTER: Az más. Akkor . . . 
ETA: Akkor nem utazunk Velencébe. (Er-

nőhöz.) Szégyelje magát. Azt hittem: szeret. 
És most kiderül: hogy el akar venni fele-
ségül. 

ERNŐ (Péternek, tehetetlenül mutat Etára. 
Mintha mondaná: „Lássa, én nem tehetek 
róla".) 

ETA: Férjhez menni! Igenl Majd! De a d ' 
dig. Élni akarok. Látni a tengert. Nézni az 
eget. Utazni. Örülni. Valakivel, aki nem apám, 
nem anyám, nem férjem. Valakivel, aki ked-
ves, fiatal, jó hozzám. Aki megérdemel en-
gem. (Szünet.) 

PÉTER (Ernőhöz): És maga? 
ERNŐ: Nem lehetek gyávább, mint ő. Fia-

tal vagyok. Rám ragyog az élet. Szeretem ezt 
a lányt és boldog vagyok, mert . . . 

PÉTER: Mert ma este Velencébe utazik? 
ERNŐ: Boldog vagyok . . . Boldog vagyok, 

mert boldog vagyok. 
ETA (halkan, gyáván): Szóval? 
PÉTER: S z ó v a l . . . (Kifakad.) Hagyjatok 

nekem békét. Én nem láttalak titeket, én nem 
beszéltem veletek, én nem tudok semmiről. 

ETA: Haragszol? Nagyon? Ugy-e harag-
szol? 

PÉTER: Mi közöd hozzál 
ETA: Pedig hidd el, nem mi vagyunk hi-

básak. 
PÉTER: Hanem! Talán én? 
ETA: Te sem. A hiba, hogy kél nemzedék 

vagyunk. Máskor voltál te fiatal. Máskor mi. 
PÉTER: Tévedsz. Egyszerre voltunk fia-

talok. Ti is, én is, — husz éves korban. 
ERNŐ: Tehát ön uram megígéri. Korrek-

tül fog viselkedni. 
PÉTER: Én? 
ERNŐ: Nem árul el. Nem tesz ellenünk 

semmit. 
PÉTER: ígérem. Korrekt leszek. Korrekt 

az — inkorrektségig. 
ETA: Kedves vagy. Örülök, hogy nem csa-

lódtam az intelligenciádban. És m o s t . . . (In-
dul, szedelőzködik.) 

PÉTER: Már mégy? 
ETA: Akarsz még velem beszélni? 
PÉTER: Szerettem volna. 
ERNŐ: Kérem, ha zavarok. . . Végre is 

csak rólam van szó. 
ETA: Nem, nem. Maga elkisér. Inkább 

visszajövök később. Még van egy pár komisz-
szióm. Ernő ne hallgasson ide. 

ERNŐ: Parancsára. (Két kezével bedugja 
fülét.) 

ETA: Uj pizsamákat veszek. 
PÉTER: Nagyon helyes. Igazi szabadgon-

dolkozást nem is tudok elképzelni máskép, 
csak u j pizsamában. 

ETA: Elvem: ha már őrültségeket csiná-
lok, legalább elegánsan. És (Ernőre.) mentől 
nagyobb butaságot, annál elegánsabban. Na 
Isten veled! 

PÉTER: Várlak! Még beszélnünk kell. 

ERNŐ: Uram. Végtelenül köszönöm, hogy 
ilyen megértő volt és megbocsájtó. 

PÉTER: Higyje el, nem szívesen tettem. 
ERNŐ: Azért szeretném tudni, hogy most 

mit gondol rólam? 
ETA: Én tudom. ö azt gondolja most, 

hogy szeretne a maga helyében lenni. Igaz, 
Péterke? (Középen gyorsan el.) 

ERNŐ (utána). 
PÉTER (utánuk néz): Te! Tel (Hirtelen.) 

Azért sem! Majd megmutatom neked. (Gyor-
san a telefonhoz. Tárcsáz.) Halló? Ott Pász-
tor, lakás? Kérem az ügyvéd u r a t . . . Nincs 
otthon? A nagyságos asszony sem? Köszö-
nöm. Majd később odaszólok. (Le a hallga-
tót. Csönget.) 

10. JELENET 
Péter, Károly 

KÁROLY (középről jön): Parancs? 
PÉTER: Megérkeztem. 
KÁROLY: Tessék? 
PÉTER: Itthon vagyok. Bárkinek. 
KÁROLY: Parancsára. (Középen el. Pici 

szünet.) 

11. JELENET 
Péter. Hanna 

(Középajtón kopogás.) 
PÉTER (csodálkozik): Már? (Hangosan.) 

Szabad! 
HANNA (középről jön). 
PÉTER (csalódottan): Maga az? (Rögtön 

észbekap, fölemeli az állványról a Canalotte-
képet.) Parancsoljon. Köszönöm, hogy maga 
jött érte. 

HANNA: Köszönöm. (Visszateszi a képet.) 

központ: 
MlhAly O t t ó , gyógyárunagykereskedés 

Budapest, VI., Podmaniczky-utea 43. Tel.122-44 
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Nein ezért jöttem. (Szimatol.) Ez a pár-
főm? 

PÉTER: Maga hagyta itt. 
HANNA (fejét csóválja): Ez már nem az 

enyém. Engem megcsalhat, de az orromat 
soha. (Pici szünet.) Különben talán jobb 
i g y . . . Legalább én is megvallhatom . . . És 
tulajdonképen ezért is jöttem . . . Péteri Ne 
váljunk el hazugságban. 

PÉTER: Miért nem? így sokkal stíluso-
sabb volna. 

HANNA (makacs): De én nem akarok 
stílusos lenni. Én ma őszinte akarok lenni. 
P é t e r . . . É n . . . é n . . . (Elakad.) 

PÉTER: Drágám, ne kinozza magát fö-
lösleges vallomásokkal. 

HANNA: Fölösleges? 
PÉTER: Tökéletesen. Mindent tudok. 

Még a nevét is az útitársának, aki nekem 
különben nagyon kedves barátom. 

HANNA: Micsoda! Maga tudta? 
PÉTER (hazudik): Mindent! Az első perc-

től fogva. 
HANNA: És nem árulta el magát! Gaz-

ember! Komédiási És ilyen embert tud-
tam . . . 

PÉTER: Szeretni. Megbánta? 
HANNA: Elhagyni! Ezt nem értem. Ho-

gyan tudtam elhagyni egy ilyen remek, egy 
ilyen nekem való komédiást. 

UJévi 
meglepetés! 

N a g y gondokkal 
k ü z d a magyar 
társadalom min-
d e n rétege, azért 
hogy mit vásárol-

jon újévi 
a j á n d é k u l ? 

T e s s é k m e g -
t e k i n t e n i a 

KOVARI és RADO 
I * 

m ü k e r e s k e d é s t 
VIII. ker., József-
körut 10-12. szám 
alatt, ahol a leg-
nevesebb f e s t ő m ű v é s z e k eredeti 
alkotásai k é n y e l m e s f i z e t é s i f e l -
t é t e l e k m e l l e t t megszerezhetők, 

PÉTER (felülről, egészen könnyen): Bi-
zony kérem, kétszer voltunk bolondok. Elő-
ször, amikor elkezdtük. Másodszor, ami-
kor abbahagytuk. 

HANNA: Milyen kedves. Higyje el Pé-
ter, nem érdemeltem én meg magát. És 
ha megnyugtatja . . . (Lesüti szemét.) Még 
nem voltam az övé. 

PÉTER: ö sem a magáé? 
HANNA: Csirkefogói (Ágaskodik. Ajkát 

nyújtja.) 
PÉTER: Édes. (Szájon csókolja.) Harag-

szik? 
HANNA (boldogan): Nem. Pedig fájt. 
PÉTER: Fájt? 
HANNA: Most fáj t először, hogy meg-

csókoltál te. És ebből megtudtam azt, hogy 
mennyire szeretem őt. Köszönöm kedve-
sem. Ez volt a legszebb, amit utoljára ne-
kem adhattál. 

PÉTER (fanyarul): Angyal. Hamisítatlan 
angyal. 

HANNA: Haragszik. Hát annyira fá j ma-
gának, hogy már nem szeretem? Higyje el, 
nekem még jobban. Ha tudná, hogy szeret-
ném szerelni. Mindig magát. Mert maga 
és ő. (Gesztus.) Nem lehet magukat egy na-
pon említeni. 

PÉTER: Legföljebb egy napon szeretni. 
HANNA: Gyilkos! 
PÉTER: Egyet mondjon meg. Miért ép-

pen ő vele? Talán szebb, mint én? 
HANNA: Ugyan. 
PÉTER: Gazdagabb? 
HANNA: Ugyan. 
PÉTER: Okosabb? 
HANNA: Sőt. Ostobáb. Százszor. Ezer-

szer ostobább. 
PÉTER: Hát akkor? 
HANNA: Éppen ezért. Péter ha maga 

tudná, hogy nekünk nőknek gyakran mi-
lyen kényelmes egy buta férfi. Egy olyan 
jó igazi buta férfi. Kellett nekem ez a vál-
tozás egy olyan fárasztó okos után, mint 
maga. 

PÉTER: Asszonyok! Milyen remekül tud-
ják megmagyarázni, hogy miért csalnak 
meg minket. (Pici szünet.) Szeretnék még 
valamit kérdezni magától. 

HANNA: ö róla? 
PÉTER: Magáról. Előre is bocsánatot ké-

rek . . . A kérdés talán kicsit kényes lesz. 
HANNA: Már megint ez! Hát mire esküd-

jek. Nem csaltam meg. Egész idő alatt 
egyszer sem. 

PÉTER: Nem ezt akartam kérdezni. 
Mondja Hanna, amikor maga férjhez 
ment. 

HANNA: Igen? 
PÉTER: Amikor férjhez ment, maga ak-

kor lány volt? 
HANNA (őszintén): Természetesen! Na 

de engedjen meg. Fölteszi rólam, hogy . . . 
Gondolatnak is vakmerőség! 

PÉTER: Előre kértem bocsánatát. 
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HANNA: Nem ériem! Hogyull juloll 
eszébe, hogy én talán . . . 

PÉTER: Magam sem tudom. De az ember 
annyi mindent hall manapság. Fiatalabb 
pajtásaim mesélik, hogy ezek a mai lá-
nyok milyen szabadon, milyen gátlás nél-
kül élnek. És hozzá nagyon derék, nagyon 
tisztességes, nagyon uri lányok. 

HANNA (megvetéssel): Ezekl L á s s a . . . 
Alig pár év külömbség és mi mégis mennyi-
vel jobbak voltunk. 

PÉTER: Igen. 
HANNA: Mi nem! Közülünk egy sem 

csalta meg az urát a házasság előtt. Mind 
csak a házasság alatt. 

PÉTER: Igen. Maguknak elveik voltak. 
(Pici szünet.) Bizony ezek a mai gyerekek. 

HANNA: Ostoba csirkék. Az u j elmélet: 
a nő élje ki magát a házasság előtt. Jó. Ki-
éli magát. De mi marad neki akkor a há-
zasságra? 

PÉTER: A férj. 
HANNA: Szóval s e m m i . . . Fruskák. Fiuk-

kal ugrálnak, közös kirándulások, utazá-
sok . . . 

PÉTER: Lehetetlen! Utazások is. Hogy 
egy ilyen lány egy ilyen fiúval el is utaz-
zék! Lehetetlen. 

HANNA: De. De. Valóságos nászutak a 
házasság előtt. És aztán? Mi legalább resz-
kettünk az esküvőnk napján. 

PÉTER: És az uruk reszketett a válópör 
napján. 

HANNA: De ezek! Olyan blazirtan men-
nek férjhez. És utána — semmi. Akár 
hiszi, akár nem: ezek a mai lányok pont 
az esküvőjük napján szűnnek meg asszo-
nyok lenni. 

PÉTER: Ez lehet. 
HANNA: Nna . . . Ezeket az u j férjeket 

sem irigylem. 
PÉTER: Én sem. Különösen, ha meggon-

dolom, hogy milyen irigylésre méltóak vol-
tak a régi férjek. 

HANNA: Azt éppen nem mondom. De 
mondja: miért érdekli magát ez a téma? 

PÉTER (zavartan): Tessék? 
HANNA: Hallatlan! Még itt vagyok, még 

száján a szájam ize és már az utódomról 
fantáziál. 

PÉTER: Utód? Maga fantáziál. Mitől 
f é l . . . Csak nem attól, hogy beleszeretek 
egy ilyen fialal lányba. Hogy felségül ve-
szem. Hogy elcsábítom. 

HANNA: Nem drágám. Én nem attól fé-
lek, hogy maga elcsábít egy ilyen fiatal 
lányt. Én attól félek, hogy magát csábítja 
el egy ilyen fiatal lány. 

PÉTER: Tessék!? 
HANNA: Vigyázzon. Én jókor figyelmez-

tetem. Nem magának való. 
PÉTER: Szóval mégis öregnek larl. 
HANNA: Ugyan i . . . De nem magának 

való. Drágám, ne felejtse el, maga egy 

nagy kényeztetett gyerek. Magái szerette egy 
assznnv. . 

PÉTER: Drága. 
HANNA: Ez az asszony talán rossz voll. 

Talán olykor hazudott is m a g á n a k . . . Ta-
lán. De ez az asszony a szeméből olvasta 
le minden kívánságát. 

PÉTER: Drága! Drága! Ezerszer drága. 
HANNA: Ezek a kislányok nem hazud-

nak. De viszont milyen önzők. Milyen ke-
gyetlenek. 

PÉTER: Igen? 
HANNA: Csupa fanyar gyümölcs. Nem 

nekünk valók, akik olyan intelligensen tud-
tuk szeretni egymást. 

PÉTER: És olyan intelligensen tudtunk 
elválni egymástól. 

HANNA: Szóval: megjegyezte a leckét? 
PÉTER: Én? Nem engem illet. Mai kis-

lányok. Mi közöm hozzájuk? Hiszen nem 
ösmerek közülök egyet sem. Értse meg: 
egyetlenegyet sem. 

HANNA: Ehhez csak gratulálok. Tehát: 
hagyja őket. Hadd ugráljanak másokkal, 
mai fiukkal. 

PÉTER (felháborodva): Ezekkel az érel-
len gyerkőcökkel! Ezekkel a zöld sihede-
rekkel! 

HANNA (megfogja Péter állát): Ezek 
valók hozzájuk. Higyje el drágám, ezekkel 
maga úgysem tudna versenyt futni. Ennél 
maga sokkal különb. 

PÉTER: Milyen kedves. 
HANNA: És a z t á n . . . Ne herdálja el ma-

gát. Várjon kicsit. 
PÉTER: Kire? 
HANNA: Azt sosem lehet t u d n i . . . Teg-

nap te, ma ő, holnap — ki tudja, talán 
újra . . . 

PÉTER: Drága! Nincs még egy olyan, 
mint l e . . . T e ! . . . (Feléje rohan. Kint csön-
getés. Ijedten visszakozik.) Bocsánat csön-
gettek. 

HANNA (fölényesen): Ne fáradjon. Úgyis 
tudom: csak egy barát. Egy üzletfél. És én 
(Bal ajtóra.) már a hagyomány kedvéért is 
ezen az ajtón és mentől gyorsabban el. 

PÉTER: Várjon. A kép! 
HANNA: Itt marad! Hogy emlékeztesse 

magát. Ha valami nagy ostobaságot akarna 

csodaszép Keble lesz 
két hónapon belül 

P i l u l e s o r , e n . a i e s Rat ie 
használata folytán. Az egyetlen 
szer, mely a kiugró bordákat 
megszünteti, a mellet rugal-
massá teszi, újjáalakítja és a 
női keblet graciözen teltté vará-
zsolja, anélkül, hogy az egész-
ségnek ártana. Garantáltan ar-
zénmentes. Orvosi szaktekin-
télyek ajánlják. Abszolút disz-
kréció. Útánv. Budapest. Pana-
csa rt.. IV., Deák Ferenc-u. 15. 
és minden nagyobb gyógyszer-

tárban. 
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elkövetni. Valamit, ami nem stilus. Valamit, 
amitől nevetséges lenne. 

PÉTER: De kérem. 
HANNA: Akkor csak ránéz a képre és 

eszébe jutok én. Tehát: vigyázni magára. 
Nem komikusnak lenni. (Bal felé tart.) És 
gondolni. Én rám is. Jussak eszébe. Néha . . . 
Gyak ran . . . Mindig. (Balra el.) 

PÉTER (hosszan utána néz. Középajtón 
többszöri kopogás. Végre magához tér.) Sza-
bad! 

12. JELENET 
Péter, Eta 

ETA (középről jön): Nos ? Gondolkoztál 
azóta a dolgon. Eszedbe jutott valami? 

PÉTER: Igen. 
ETA: Ne is mondd, hogy mi. (Csalódott.) 

Látom az arcodon. Ellenzed. Azt akarod, 
hogy maradjak itthon. Menjek férjhez. 
Igen . . . Maradjak itthon. 

PÉTER (nagyon nyugodtan): Nem. 
ETA (csodálkozik): Tessék? Te . . . Te 

kiildessz? 
PÉTER: Velencébe. Menj. Utazz. Élj. 

Örülj. Szeress. Igyál bort. Hallgass muzsi-
kát. És csókold meg örömödben azt a kék 
eget. Velence kék egét. 

ETA: Velence kék egét! Péter! Tudod-e, 
hogy ragyogó vagy? (Nyakába ugrik.) 

PÉTER (lefejti magáról a lányt): Én küld-
lek. Hallod. Én küldlek! 

ETA: Remek. De mi történt veled? Ha 
tudnád, hogy egy óra óta hogy megvál-
toztál, még pedig előnyödre. 

PÉTER: Már ugy érted, hogy a te elő-
nyödre. Hogy mi történt velem? Semmi. 
Gondolkoztam. Megértettelek. Igazad van! 
Menj! Utazz! Siess! És csókold meg helyet-
tem is (Komikus sóhaj.) a galambokat a 
lyjá pk" téren * 

ETA: Előbb hálából téged. Szabad? 
PÉTER: Hálából nem. De ha tudnál ugy 

szivből, igazán jókedvedből. . . (Kitárja 
karját.) 

ETA: Soha még ilyen jókedvű nem vol-
tam. (Csók.) Hiszed? ' 

PÉTER: Sőt érzem is. (Megfogja kezét.) 
Hallod-e kislány, tudod hogy nagyon szép 
vagy é s . . . (Keze hirtelen a képen. Elhall-
gat.) 

ETA: És? Miért hallgattál el? 
PÉTER: M e r t . . . (Hirtelen.) Különben . . . 

(Eltólja a képet.) Egy órával előbb még 
csak csinos voltál, de most határozottan 
szép vagy. Illetlenül, lázitóan, szemtelenül 
szép. 

ETA: Végre, hogy észreveszed. Tudod, 
hogy kislány koromban halálos voltam be-
léd. De egészen komolyan. 

PÉTER: Mit nem mondszi É s . . . ? A ne-
vemet kivésted egy vajaskenyéren. 

ETA: Hogyne! Ilyen gyerekségek. . . Az 
ügy komoly volt. Egyszer aszpirint akartam 
bevenni miattad, egy héten át pedig min-
den éjjel arról álmodtam, hogy nagy kokott 
leszek és tönkre foglak tenni. 

PÉTER: Intelligens álom. Hány éves vol-
tál, amikor álmodtad? 

ETA: Ó már nagy, érett nő. Tizenkét éves. 
PÉTER: Brávó! Es megbántad az álmot? 
ETA: Most nem. Mert — ne hidd, hogy 

visszabókolok, — de te is szebb lettél egy 
óra óta 

PÉTER: Brávó! 
ETA: De tudod, hogy miért? Te szebb 

lettél, mert én vagyok boldog. Olyan na-
gyon, olyan kimondhatatlanul boldog. Isten 
veled! Köszönöm, hogy küldesz. Add rám 
apai áldásodat és Velencében gondolni fo-
gok rád. (Gyorsan középen el.) 

13. JELENET 
Péter, majd Károly 

PÉTER (utána néz, fel-alá jár. Hirtelen 
megáll, homlokára csap.) Mit tettem! Mit 
tettem! (Csönget.) 

KAROLY (középről jön): Parancs? 
PÉTER: Csomagolni! Azonnal! (Tárcsá-

zik.) 
KÁROLY: Tessék? Képviselő ur utazik? 

(Jobbra el. Nyomban nyitott bőrönddel, 
ruha és fehérnemű darabokkal vissza. Cso-
magol.) Hová utazik képviselő ur? 

PÉTER: Még nem tudom biztosan. Lehet, 
hogy Ravenna. Lehet, hogy Velence. A Ci-
met majd megtáviratozom. Siessen. És ne 
felejtse el: csomagolja be a frakkot is. 

KÁROLY (a padlón térdel és csomagol): 
Igen képviselő ur, a frakkot is. 

PÉTER: A f r a k k o t . . . És (Hirtelen meg-
fogja a képet.) ezt a képet is. Mindenesetre: 
a képet is. 

(FÜGGÖNY ) 

II. FELVON4 S 
(Lido, a Pensio Speranza kertje. Édes olasz 
kert pálmákkal, fügefákkal, kaktuszokkal, 
szegjüágakkal, rózsatövekkel, babérral, bo-
rostyánnal, holdvilággal, üveggömbökkel, 
lumpionokkal, Santa Luciával, fonott karos-
székekkel, ernyőkkel, egy gonggal és tizenöt 
százalékos borravalóval. A kert mögött a 
Speranza földszintje látszik: három szoba, 
közülük a jobboldali világos. Balról kilátás a 
tengerre, amely — túlzás nélkül, — csodá-
latos. Vacsora után. Lampionok és hold ég-

nek.) 

Í l t l í l i l á r f I I f l C f l T I í í Teljesen újonnan berendezve. Első-I I n l l l l - I T I I / l l l rendű ellátás, központi fűtés, folyó-
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1. JELENET 
Endre, Hanna 

(Fél perc szünet. Tenger zúgása, a távolból 
motoros berregése, halászok dallamos éneke, 
dallamos ordítása, egész messziről és gyen-
gén szerenáta. Jobb szobában eloltják a vil-

lanyt.) 

ENDRE, HANNA: (kilépnek a jobb szobá-
ból). 

ENDRE: Drágám. Szeret? 
HANNA: Imádom. 
ENDRE: Mondja még egyszer. 
HANNA Imádom. 
ENDRE: Hangosabban. Hogy halljam. 

Hogy higyjem. Hangosabban. 
HANNA. Imádom! 
ENDRE: Egyetlen. (Kezet csókol.) Meddig 

fog szeretni? 
HANNA: Nem tudom. 
ENDRE (rémülten): Tessék? 
HANNA: Hogyan tudhatnám, hogy meddig 

tart a szerelem, amikor most szeretek elő-
ször. Életemben először. 

ENDRE: De hiszen — maga férjnél volt. 
HANNA Éppen azért szeretek most elő-

ször. Mikor megyünk tovább Ravennába? 
ENDRE: Miért mennénk? Itt a Lido oly 

szép. Velence a nyár elején édes. Fér je óta 
én vagyok az első? Rám várt? 

HANNA: Még kérdi! Hát nem é r z i . . . Nem 
érzi, h a . . . (sug.) 

ENDRE: De! Érzem. És köszönöm. (Hálás 
kézcsók.) Mit szól ehhez az estéhez? Ez az 
illáit! Babér- és mandulafák. 

HANNA: Isteni! Meg kell pukkadni. 
ENDRE: Tessék? 
HANNA: Ez az illat — és egész Párizsban 

nem tudják produkálni. Egyetlen parfőmgyár 
sem. Hát mondja : nem tehetségtelenek? 

ENDRE: Maga most erre gondol! 
HANNA: Szeretném magammal vinni ezt a 

nyárt, ezt az estét, ezt a szagot. A bőrömön 
fgész Velencét. Hogy emlékezzek rá odahaza. 

ENDRE. Aranyos. Milyen tehetséges! 
HANNA: Mert szeretlek. Minden nő tehet-

séges, ha szeret. Minden szerelmes nő okos. 
ENDRE: És minden szerelmes férfi os-

toba? 
HANNA: Ugy érzi? . . . Melyik pizsamát ve-

gyem föl holnap a fürdőben? A barackszi-
nüt? Jól áll? 

ENDRE: Ragyogóan. Szóval a fér je óta 
senkit? 

HANNA: Van egy ezüslszinü is, ra j ta hím-
zett japán krizantémek. Képzelje el: a Pil-
langó kisasszony egész tragédiája — egy 
pizsamán. 

ENDRE: Képzelem. És mig férjnél volt? 

Soha senki? (Mohón.) Ugy-e hü volt hozzá? 
Nem szerette a nyomorultat, de hü volt 
hozzá. 

HANNA: De kérem! Most már csak az hi-
ányzik, hogy maga is azt kérdezze tőlem, 
hogy mint lány mentem-e férjhez. 

ENDRE: Én is? Hát kérdezte már valaki? 
HANNA: Senki. Soha senki a világon. 
ENDRE: Azért. (Sóhajt.) Szeretem és most 

féltékeny vagyok egész életére, a szüleire, a 
játszópajtásaira, a nevelőnőjére, a volt fér-
jére . . . 

HANNA (felülről): Igen? . . . Van még egy... 
ENDRE: Férje? 
HANNA: Pizsamám. De az epsom-zöld. 

Mint az angol mezők! Zöld, zöld, mélyen 
zöld. Szerelmesen zöld. Sohasem hittem 
volna, hogy zöld szin tud ilyen érzéki lenni. 

ENDRE: Én sem. (Pici szünet.) Soha 
senki? Sem előtte, sem utána, de az ő idejé-
ben sem? Esküdjön. Mire akar esküdni? 

HANNA: Semmire. 
ENDRE: Tessék? 
HANNA: Miért esküdnék? Hisz úgyse hisz 

nekem. 
ENDRE: Nem. 
HANNA: Tessék? Hogy mondta? 
ENDRE: Ahogy hallotta. Nem hiszek ma-

gának. (Alig szünet.) Akar a feleségem lenni? 
HANNA: El akar venni?! Ez komoly? 
ENDRE: Nagyon. 
HANNA: Nem értem. Nem hisz nekem, 

nem bizik bennem. 
ENDRE: Nem! 
HANNA: És feleségül akár venni? Miért? 
ENDRE: Ezt nem tudom szavakkal meg-

magyarázni. D e . . . (Szenved.) Aki igy kétel-
kedik, aki ilyen bizalmatlan, mint én, annak 
nem hozhat megnyugvást más, csak a házas-
ság. 

HANNA: Velem? 
ENDRE: Tessék! Csak nem képzeli, hogy 

mást fogok elvenni. 
HANNA: De nagyon is elképzelem. Engem 

szeret, — mást vesz el: ez a világ sorja. 
ENDRE: Rocsásson meg. Ez lehetetlen. És 

azután nekem . . . úgyszólván kötelességeim 
is vannak magával szemben Hanna. 

HANNA: Miért? Ha talán arra gondol, 
h o g y . . . 

ENDRE: Arra. 
HANNA (megvetéssel): Férfiak! Az ember 

a száját ad ja nekik és ők mingyárt az egész 
kezét kérik. 

ENDRE: Hanna! 
HANNA: Nem, nem. Ne magyarázzon. Én 

drága fiam tisztességes nő vagyok. Az én 
szerelmemet nem lehet megfizetni. Még egy 
házassággal sem. (Pici szünet.) Hát igazán 

f l _ _ e i á n c A f l á n n l á C Kozmetikai intézet, VI., Teréz-kórut 38,1, em. Hajszälak, 
• • 9 f l n S l Q n n f l P l l D » ' C | l d C y a | I U I Q O szemölcsök, szeplők és pattanások végleges eltávolítása 
l l f l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l egyszeri kezeléssel. Az összes szépséghibák a ] módszert! speciális villanykeze-
M U V j f I I U I I U W I I I V léssel, összes szépségápolási cikkeim vidékre való szállítását azpnnel eszközlöm. 

9* 131 



el akar venni? Maga megható ember. Adja 
ide a homlokát. (Meg akarja csókolni.) Egy, 
keltő, három . . . 

2. JELEET 
Endre, Hanna, Hilda 

HILDA (pápaszemes doktorkisasszony, bal-
ról jön, kezében, karján, hóna alatt német 
lapok, folyóiratok kötetek, egy egész könyv-
tár.) 

HANNA: Tessék! Már megint a német dok-
torkisasszony! 

ENDRE: Dr. Mayer Hilda Hannoverből. 
Most agyon tudnám ütni. 

HANNA: Én máskor is. 
HILDA (leül, ölébe az egész könyvtár): 

Abend den Herrschaften. Schöner Abend, 
nicht? Heller Abend. Holder Abend. (Olvas.) 

ENDRE: Milyen szörnyül Nem olyan, mint 
az a két fiatal, (Bal ablakra.), aki ott lakik. 

HANNA: Azok aranyosak. Egyáltalán: egy 
nő mindig kedvesebb, ha egy férfi van vele, 
mintha egyedül van. 

ENDRE: Mit gondol, kik azok? Bécsiek? 
Olaszok? Franciák? 

HANNA: Sejtelmem sincs róla. Csak any-
nyit tudok: egy fiatal férfi és egy fiatal nő. 
Alighanem nászutasok. 

HILDA: Schön. Das Wasser ist schön. Der 
Mond ist schön. Das Leben ist schön. Fin-
den Sie auch? 

HANNA: Életveszélyes nő. Ha az ember 
felel neki, nem rázza le hajnalig. 

ENDRE: Menjünk innen. 
HANNA: Azt már nem. A kert ugy az 

enyém, mint az övé De legyen szives, men-
jen be a szobába és hozza ki a sálomal. 

ENDRE: Fázik? 
HANNA (Hildára): Tőle. 
ENDRE: Én, ha, csak ránézek, reumás le-

szek. (Jobb szobába el.) 

3. JELENET 
Hanna, Hilda 

HILDA (föltekint a könyvből): Ein Herr 
ist heute abends angekommen. (Középső szo-
bára.) Logiert hier. Netter Herr. (Szünet. 
Feleletet vár.) Schöner Abend. Die Blumen 
riechen fabelhaft. Finden Sie auoh? Fabel-
haft . (Olvas.) 

4. JELENET 
Hanna, Hilda, Eta 

ETA (balról jön, Hannának): Bon soir Ma-
dame. 

DARMOL 
CTOHOiAofj/fjisMjró 
B E N Y H E - f c V O R S - S l Z V O S j 

HANNA: Bon soir Madame. 
ETA (az egyik székre): C'est permis Ma-

dame? 
HANNA: A votre aise Madame. 
ETA: Merci. (A széket tovább viszi. Leül.) 
HILDA (Etához, az uj áldozathoz): Schöner 

Abend. Die Blumen riechen so schön. Das 
Wasser riecht. Der Mond riecht. Finden Sie 
auch kleine Hochzeitsreisende? (Feleletet 
vár. Azután könyvtárral együtt sértve jobbra, 
kertbe el.) 

5. JELENET 
Hanna, Eta, Endre 

HANNA (Hildára): Enfin qu'elle s'en va. 
Elle est insupportáble la pauvre. 

ENDRE: (jobb ajtón át sállal jön). 
ETA (Hannához): Je vous le orois bien 

Madame. 
ENDRE (Etához udvariasan és ösmeretle-

nül) Bon so . . . (Hirtelen.) Bocsánat, mintha 
mi már . . . 

ETA: Tessék? (Hirtelen neki is eszébe jut.) 
Hopp! Byroni Ravenna! Nem ön az az ur, 
akinek másnap volt az esküvője? 

ENDRE (zavartan): De. Én vagyok az az 
ur, akinek másnap volt az esküvője. {Ujabb 
zavar. Bemutat.) A feleségem. (Hannára te-
ríti a sált). 

HANNA (fejbiccentés): Magyar? Érdekes. 
Mi franciának tippelük vagy olasznak. (Pici 
szünet.) A kis urát hol hagyta? 

ETA (szobájára mutat): Odafent. 
HANNA: Szabad egy indiszkrét kérdést. 

Nem kell őszintén felelni. Ugy-e nászutasok. 
ETA: Akárcsak önök! Ki tudja, talán 

ugyanazon a napon volt az esküvőnk, mint 
az önöké! 

ENDRE: Biz ez könnyen meglehet. 
HANNA: Hát ösmeri a . . . az uramat? 
ENDRE: Fájdalom csak pár perces ösme-

relség! Elutazás előtt találkoztunk Pesten 
egy jóbarátomnál, Fiat Péter képviselőnél. 

HANNA: Tessék?! Fiat Péternél. 
ENDRE: A legjobb barátom. 
ETA: Pardon. Talán az enyém. 
HANNA: Tessék? (Endréhez.) Péter a 

maga legjobb barát ja . (Etához.) És a magáé 
is? 

ETA: Évek óta . . . Kérem asszonyom, ta-
lán nem érzi magát jól? 

HANNA: Én? . . . (Nagy, hisztérikus kaca-
gás. Hirtelen Endréhez.) Csomagolt már? 

ENDRE: Én? Miért? 
HANNA: Hajnalban indul a vonal. 
ENDRE: Hová? 
HANNA: Ravennába. 
ENDRE: És? 
HANNA: És? És? Mit komédiázik? Hisz 

maga akar utazni. 
ENDRE: Én Ravennába? 
HANNA: Holnap hajnalban. Itt mondta az 

előbb. Erőszakoskodott. Rámparancsolt. Ter-
rorizált. Gyötört. Kinzott. Maga, maga vad-
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ember. (Erőszakosan 
együtt jobbra el.) 

Endrébe karol, vele 

6. JELENET 
Eta, Ernő 

ERNŐ (balszobából jön, megragadja Eta 
csuklóját): A kulcsot! 

ETA: A csuklómat! 
ERNŐ: Adja ide a kulcsot! 
ETA: Eressze el a csuklómat! 
ERNŐ (eleresztette Eta csuklóját): Szóval 

elvitte a kulcsot. 
ETA: De előbb lezártam vele a szobát. 
ERNŐ: A hálót! 
ETA: Az enyémet. A hálószoba az enyém. 
ERNŐ: De maga az enyém. 
ETA: Mió ta? ! . . . 
ERNŐ: Teessék? 
ETA: Mióta vagyok a magáé? Legalább 

én nem emlékszem rá.. Pedig h a . . . akkor 
talán mégis csak emlékeznék rá. Mert olyan 
szórakozott mégsem vagyok. 

ERNŐ: Hallja kérem! Mit akar tőlem? 
ETA: És maga tőlem? 
ERNŐ: Magát! 
ETA: Miért? 
ERNŐ: Miért? Miért? . . . Miért jött velem 

Velencébe? 
ETA: És ezt maga veti szememre. Na 

hallja! 
ERNŐ: K é r e m . . . kegyeskedjék nem kí-

nozni. Már uton vagyunk három nap . . . 
ETA: És három é j s z a k a . . . És nem vagyok 

sem a felesége, sem a kedvese. Érti ezt maga? 
ERNŐ: Mondom: megőrjít. (Megragadja 

csuklóját.) A kulcsot. 
ETA: A csuklót. (Kiszabadul.) 
ERNŐ: Nem é r t e m . . . Ha ennyire nem 

kellek se testének, se lelkének . . . 
ETA: Lelkemnek igen. 
ERNŐ (fanyarul): Nagyon leköte lező . . . 

Ha ennyire nem akar, miért szökött meg ve-
lem? 

ETA: Mert szerelem. 
ERNŐ: És miért nem akar az enyém lenni? 
ETA: Mert szeretem. 
ERNŐ: Drágám, életcélul tűzte ki magá-

nak, hogy engem pont a Lidóról vigyenek az 
örültek házába? 

ETA: Nem értem. Mibe kell itt beleőrülni? 
ERNŐ: Ebbe! hogy maga nem az enyém. 
ETA: Ugyan. Vegyen példát rólam. Én sem 

őrülök bele. Pedig maga sem az enyém! 
ERNŐ: Jókedve van angyalom. 
ETA: Csoda? Itt vagyok ebben a mámo-

rító Velencében. Azzal, akit szeretek. (Ját-
szik.) Ez a fűszeres, mákonyos velencei éj-
szaka! Ez az átlátszó, égszinü olasz éjszaka! 

ERNŐ: És maga a szomszéd szobában. 
Áthallani a lélekzését. Este, ahogy leveti 
magáról a ruhát. 

ETA: Ezt a semmit. Egy modern női ruha 
igazán nem csinál sok lármát, lia levetik. 

ERNŐ: Eleget arra, hogy megőrüljek. Eta! 
Én csak huszonöt éves vagyok. 

ETA: Ezért tegye felelőssé a papáját . Ne 
engem. 

ERNŐ: És a másik szobában egy gyö-
nyörű fiatal teremtés. Akit szeretek. Akit 
akarok? És aki mellett ugy é l e k . . . 

ETA: Mint f é r j a feleség mellett. 
ERNŐ: Tessék? 
ETA: Ha éjszaka türelmetlen, gondolja 

egyszerűen azt, hogy már megesküdtünk és 
mingyárt bele fog törődni a zárt aj tóba. 

ERNŐ (megragadja kezét): A kulcsot! 
ETA (odaadja): Tessék. 
ERNŐ (most nagyon megijed, hogy végre 

megkapta azt, amire olyan régen vágyódik): 
Teessék? 

ETA: A kulcs. Ha mindenáron kínlódni 
akar, szenvedni. 

ERNŐ (már magához tért, már fölényes): 
Most, hogy nálam a kulcs? 

ETA: Most, hogy magánál a kulcs. Drá-
gám, ha maga már a másik szobában sem 
bírta k i . . . 

ERNŐ: Nem. 
ETA: Hogvan fog még szenvedni odabent 

nálam. Milyen rémesenl 
ERNŐ: Tessék!? 
ETA: Olyan közel hozzám és mégsem . . . 
ERNŐ: Nem!? 

„ S t e r n i t " 
pala a jelenkor legjobb tetőfedő-anyaga, 
amit a hosszú évek során hozzánk beérkezett el-
ismerő-leveleken kívül a legjobban az bizonyít, hogy 
az államfői palotától a legkisebb falusi házikóig 
mindenki „Eternit"-te! fedeti háza tetőzetét. 
Az „ETERNIT" pala vízhatlan, tüz-. fagy-
és viharálló és ezért a legolcsóbb is az 
ö s s z e s t e t ő f e d é s i a n y a g o k között, 
mert javltásmentes és feleslegessé teszi a tetőzet 

karbantartását. 

mindennemű szakkérdésben 
érdeklődésekre díjmentesen 
a legnagyobb készséggé! az 

ceg központi irodája, Buda-
pest. VI., Andrássy-ut 33. 
(felelőn: dut. 212-92 és 213-04) 
nyújt fe lv i lágosí tást . Gyár : 
nyergesuifaiu {Esztergom-m.) 
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ETA: Nem! De azért jöhet. Ha olyan 
nagy gourmand. Ha mindenáron közelről 
akar szenvedni. A szemem láttára. Zihálni 
előttem. Tombolni nekem. Engem ez na-
gyon fog mulattatni. 

ERNŐ: Boszorkány! (Földhöz vágja a 
kulcsot.) 

ETA: Vegye föl! 
ERNŐ: Tessék? 
ETA: És adja ide. (Megtörténik.) így ni... 

köszönöm . . . Szóval: maga adta vissza a 
kulcsot. Ezt ne felejtsük el: maga adta 
vissza. 

ERNŐ (hozzáugrik): Eta! 
ETA: Mit akar? 
ERNŐ (szelíden, melegen): E t a . . . H á t . . . 

H á t . . . ennyire gyűlöl? 
ETA: Sőt. 
ERNŐ: É s . . . ? Hát a k k o r . . . ? Mié r t . . . ? 

Miért: nem? 
ETA: Ha én azt tudnám. (Őszintén.) Azt 

hiszi, nekem jó igy. Drágám. Ha tudná, 
hogy szeretném szeretni. Szeretni! (Egész 
a fiúnál van, tehetetlenül kicsit rá is dől.) 

ERNŐ (szelíden átkarolja vállát): E t a . . . 
kicsi lány. Drága lány. Jó lány. Csak 
akarni kell. 

ETA (engedelmes): Akarni. 
ERNŐ: Szeretni. 
ETA (m. f.): Szeretni. 
ERNŐ: Szabad. 
ETA (m. f.): Szabad. 
ERNŐ: Mondták. Megengedték. 
ETA: Kicsoda? 
ERNŐ: Küldték velem. Ide. Velencébe. 

Szeretni. Engem. 
ETA: Kicsoda? ? 
ERNŐ: Jó barát. Okos ember. 
ETA: Mi!? 
ERNŐ: A maga barátja. Emlékszik? Pé-

ter. 
ETA (mintha kígyó csipte volna): Péter! 

(Elugrik Ernőtől.) 
ERNŐ: ő mondta Péter. 
ETA: Elég! Elég! És azért s e m . . . Egy 

pillanatra talán megszédültem. Talán most 
birni lehetett volna velem. De . . . 

ERNŐ: De? 
ETA: így nem. Mert P é t e r . . .? Péter 

küld. Péter akarja. Pfu j ! Hát ki ő. És hogy 
merésze l . . . Beleszólni az életembe. (Igen 
,pici szünet.) Menjen! 

ERNŐ: Tessék? 
ETA: Menjen! 
ERNŐ: Én? Miért? Hiszen már olyan jó-

ban voltunk és m o s t . . . 
ETA: Elrontotta. Ügyetlen. (Balra tusz-

kolja.) Menjen! Menjen! 
ERNŐ: Megyek. Megyek. (Balra el.) 

Hs Koreas ̂ ^ s 
elixirt használjon 

7. JELENET 
Eta, Péter, Hanna 

ETA (egyedül van, ideges, lábával dob-
bant): Juj . 

PÉTER (középső szobából jön): Eta! 
ETA: Péteri (Dermedt csend, azután egy-

más Ielé akarnak menni. Ebben a pillanat-
ban jobbról jön.) 

HANNA: Péter! 
PÉTER: Hanna! (Nagy szüent.) A höl-

gyek ösmerik egymást? (Etához.) Hogy 
vagy kérlek? És Ernő? (Hannához.) Mi 
újság Ravennában? (Etához.) Kezet se adsz? 
(Hannához.) Csókolom kezét asszonyom. 

ETA, HANNA (egyszerre): Hogy kerülsz 
ide? Maga a Lidón? 

PÉTER (zavarban Etához): Mutasd ma-
gad. Nos, meg vagy elégedve a . . . az urad-
dal? 

ETA: Veled jobban. 
PÉTER: Tessék? 
ETA: Ernő remek. De Ernőt tőled kap-

tam. 
PÉTER: Tőlem? 
ETA: Te biztattál. 
PÉTER: Biztattalak? 
ETA: Uszitottál. Emlékezz. Az utolsó nap. 

Amikor nálad voltam. Ott találkoztam 
őnagysága férjével is. 

PÉTER (mindent megért, Hannára néz, 
fölényes): Tordai Endrével. 

HANNA: Csodálkozik? 
PÉTER: Én? Soha. Semmin. 
HANNA: Nem is lehet. 
PÉTER: Parancs? 
HANNA: Tudniillik . . . (Szemtelen.) Em-

lékezzék csak: Endrét maga ajánlotta ne-
kem. 

PÉTER: Igen? Szóval magát is én uszí-
tottam? Lázítottam? Izgattam. 

HANNA: Mindenesetre segített. 
PÉTER: Én? 
HANNA: Nem emlékszik? Magától kértem 

tanácsot, hogy menjek-e férjhez a — leg-
jobb barátjához. 

PÉTER: De . . . Most már kezd rémleni. 
(Lovagias.) Felhívott telefonon. 

HANNA (szemtelen): Hazudik. 
PÉTER: Micsoda! Nem telefonozott? 
HANNA (m. f.): Nem. Fölmentem magá-

hoz. 
ETA: Péterhez. 
HANNA (Etának): Személyesen. (Péter-

nek.) Miért tagadja? Nem volt azon a vizi-
ten semmi tagadni való. 

PÉTER (lovagias): Fájdalom 
HANNA: Bizony: fájdalom . . . Egy nap-

pal volt a . . . az esküvőm előtt . . . 
ETA: Érdekes. 
HANNA: Tessék? 
ETA: Csak ugy eszembe jutott. Az előbb 

megállapítottuk, hogy ugyanaznap volt az 
esküvőnk. 
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HANNA: És? 
ETA: Semmi. (Hirtelen lekapja Hanna 

válláról a sált.) Megengedi? Velencében 
vették ezt az angyali kendőt. (Megszagolja.) 
Asszonyom mindig ezt a parfőmöt hasz-
nálja? 

HANNA: Miért? 
ETA: Csak. ízlik nekem ez a párfőm. 

(Visszaadja a sált.) Parancsoljon. (Igen kis 
szünet.) 

HANNA: Drágám, szabad nekem is in-
diszkrétnek lennem? 

ETA: Az voltam? 
HANNA: Ez a tündéri ruha! (Egészen 

közel hozzá.) Fogadok, hogy párisi modell. 
(Szimatol.) Régóta használja ezt a parfő-
möt? 

ETA: Izük magának? Angol keverék. Szí-
vesen kölcsönzőm a receptjét. 

HANNA (mézédes): Nagyon aranyos. Fáj-
dalom van egy rossz szokásom. Sosem sze-
dem le más nő bőréről. Sem az illatot, Sem 
a férfit. 

ETA: Akit használ. (Ö is mézédes.) Mi-
lyen megnyugtató. (Pici szünet. Péterhez.) 
Ma jöttél? " 

PÉTER: Nem. Már három nap előtt. 
ETA, HANNA (egyszerre): Három nap 

előtt? 
PÉTER: Velencében laktam a Danieliben. 
ETA: First hely. És őnagysága? 
PÉTER: Tessék? 
HANNA: Őnagysága? 
PÉTER: A hölgyek túlbecsülnek. Egyedül 

vagvok. 
ETA: Velencében? Te szegény. 
PÉTER: Ma kijöttem lakni ide a Speran-

zába. 
ETA, HANNA (egyszerre): Tessék? 
PÉTER (középszobára mutat): A szobám. 

ETA, HANNA (egyszerre): Az enyém 
mellett. (Pici szünet.) 

ETA: Ez a figyelmesség. Vagy véletlen? 
PÉTER (őszinte): Nem véletlen. Tudtam, 

hogy itt vagy. 
HANNA: De engem Ravennában hitt? 
PÉTER (hazudik): Nem. A . . . azt is tud-

tam, hogy maga itt van. Nem hiszi? 
HANNA: Nem. (Igen pici szünet.) 
PÉTER: De ha zavarom a hö lgyeke t . . . 
ETA, HANNA (egyszerre): Engem? 
PÉTER: Mégis mindaketten — nászuton... 

És aztán az urak? 
ETA: Na, ne tréfálj. Férfi t harmadik nap 

után nem kérdeznek. 

8. JELENET 
Eta, Péter, Hanna, Endre, Ernő 

ENDRE (jobbról) ERNŐ (balról jön). 
ENDRE, ÉRNÖ (egyszerre): Péter! 
PÉTER (kezet fog Endrével): Szervusz. 

(Halkan.) Gratulálok. 
ENDRE (halkan): Kérlek csak semmi meg-

jegyzés. Abszolút úriasszony. Én vagyok az 
első. El fogom venni. 

PÉTER (m. f.): Ragyogó ötlet. (Kezet fog 
Ernővel. Ugyancsak halkan.) Hát mégis . . . 
Megtette! Szégyelje magát. 

ERNŐ (halkan): Azt teszem. Három nap, 
három éjszaka szégyellem magam. 

PÉTER (m. f.): Értem. Mégis: bánt ja a 
lelkiösmeret. 

ERNŐ (sóhajt): Bár bántana. 
PÉTER (m. f.): Tessék ? 
ETA: De Ernő kérem, ne hálálkodjék mái-

annyit Péternek. Fölösleges. Amit megtettem 
•magáért, úgyis megtettem volna. Ő nélküle is. 

ERNŐ (fanyar): Nagyon köszönöm. 
ETA: Én se vagyok hálás Péternek. 

Irmgard asszony 
és a teáskanna 
luimiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiHiiiiiimiiiiiiiiiH m 

Irmgard asszony nagyvilági hölgy. 
Sosem adna vendégeinek, akár hí-
vottak, akár hívatlanok, hig, erődea 
teát. — Látogatói részére és rend-
kívüli alkalmakra mindig van otthon 
egy csomag "Teáskanna" Arany, 
India legnemesebb terményeinek ' 
e mesteri keveréke — "Mint kelet 
virágillatú költeménye" — mondják 
vendégei erräl a ísáróL - És 
igazak van. — 
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ERNÖ (m. f.): Forrón köszönöm. 
ETA: Mai nő nem hálás. Mai nő tudja, hogy 

mindenért ő felelős. Szerelemben is. Ha si-
került, magával foghat kezet. Ha nem sike-
rült, magát pofozhatja föl. 

ERNÖ: Szóval a szerelemben nem fontos 
a férfi? 

PÉTER (bölcs): Férfi sosem fontos. 
HANNA: De. Ha az ember szakit. Mert 

szakitani mégse lehet férfi nélkül. 
ENDRE: De Hanna! Kitől tudja maga ezt? 
HANNA: Egy barátnőmtől. 
ETA: Szerelemben semmi sem fontos. Se 

férfi. Se nő. Szerelemben csak egy fontos. 
PÉTER: És ez? 
ETA: A szerelem. Férfi, nő — csak a szük-

séges rossz, ami nélkül nem lehet. 
HANNA: Aláirom. 
ETA: Asszonyom. Örülök, hogy találko-

zunk. 
HANNA (éllel, de mézédesen): Azt hiszem, 

nem először az életben. Lehet, hogy igazam 
van? 

ETA (ugyanígy): Lehet. 
ENDRE: És a hűség? Az sem fontos? 
HANNA: Ugyan kérem. Hűség is más, sze-

relem is más. Például (Endrére.) van férfi, 
akihez az ember hü. (Péterre). És van férfi, 
akit az ember szeret. 

ENDRE: Pardon. Ezt is a barátnőjétől? 
Attól a bizonyostól? 

HANNA: Igen. Attól a bizonyostól. (Péter-
nek.) És aztán a hűség sem mindenkinél 
egyforma. Például barátnőm . . . 

PÉTER: Az a bizonyos. 
HANNA: Mindig utána volt lui a férfihez. 

Amikor m á r vége volt. 
PÉTER: Magyarul ezt ugy hivják, hogy ke-

gyelet. 
HANNA: Nem szép dolog? 
PÉTER: Gyönyörű. Kár, hogy mindig ha-

lottaknak jár ki. 
ETA: Nekem is volt egy barátnőm. 
ERNÖ: Igen? 
ETA: Az fordítva csinálta. (Péternek.) Az 

előtte volt hü. Még mielőtt elkezdődötl. 
HANNA: Igen? (Kacag.) 
ETA: Mit nevet asszonyom? 
HANNA: Eszembe jut. Hátha az a két nő 

véletlenül ugyanazt a férfit szerette. Az egyik 
hü volt utána. 

ETA: A másik előtte. 
PÉTER: És mindakettő megcsalta, amig 

tartott. Boldog férfi. 
HANNA (Etához): De drágám, hogy maga 

milyen tudós. Hogy érti a dolgokat! 
PÉTER: Ne csodálja. Hiszen még három 

nap előtt urileány volt Budapesten. (Pici szü-
net. Kint nagyon gyengén és csak egy pilla-

natra szerenáta.) La serenata. Signore, sig-
nori la bella serenata. 

ERNÖ, ENDRE (egyszerre): Hölgyeim! 
Egy gondolát? 

ETA, HANNA (egyszerre): Ugyan. Micsoda 
giccs. 

PÉTER: De hölgyeim. Egy gondolát! Egy 
igazi édes giccses velencei gondolátl 

HANNA: Ha a k a r . . . Én szívesen. (Etá-
hoz rábeszélően.) Drágám, maga nem tart 
velünk? 

ETA (nem hagyja magát): Magával? Min-
dig! . . . Ernő volna szives egy gondolát. 

ERNÖ: Már stopolom. (Balra el. Kint). 
Gondoliere! Gondoliere! 

HANNA (Péterhez): Start? 
PÉTER: Egy pillanat. Szeretnék a pincér-

rel elintézni valamit. 
HANNA (bal kijáratnál udvariasan Etá-

hoz): Please. 
ETA: Nem, nem. Csak maga után drágám. 
HANNA: Milyen aranyos. Szeret utánam? 
ETA (kijáratra): Itt — boldogan. (Mind-

ketten balra el.) 

9. JELENET 
Péter, Endre 

ENDRE (szándékosan maradt): Egy mon-
dat. De esküdj, hogy el fogod hinni 

PÉTER: Esküszöm. 
ENDRE: Én vagyok nála az első. Mingyárt 

a fér je után a legelső. 
PÉTER: Ez természetes. Rédei Hanna a 

legkorrektebb úriasszony Európában. 
ENDRE: Meghiszem azt. (Pici szünet.) Es-

küdj! 
PÉTER: Már esküdtem. 
ENDRE: Most másra esküdj. 
PÉTER: Mire? 
ENDRE: Nem volt vele soha semmi dol-

god? 
PÉTER: Megőrültél? Hiszen éppen most 

hallom tőled, hogy férje után te voltál az 
első. 

ENDRE: Éppen ezért. Ép is szeretném 
hallani tőled . . . Soha? Semmi? 

PÉTER: Soha. Semmi. 
ENDRE: Ezt inint úriember mondod? 
PÉTER (kétértelmű): Kizárólag. 
ENDRE: Köszönöm. (Kezet ad.) Azért ne 

hidd, hogy nem bízok benne. Csak ez a 
szenvedélyem: szeretem kínozni magam, ha 
szeretek. Tudod, mi ez? 

ENDRE (rémülten): Tessék!? ' 
PÉTER: Betegség. 
PÉTER: Egészséges szerelemben mindig a 

nő kinozza a férfit. Mindig a nő. (Középső 
szobába el. Közben.) Cameriere! Cameriere! 

ÄrT" gramofon hang lemezek ^ Ä ä 
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ENDRE: Mindig a nő. (Vállat von. Balra 
ei) 

10. JELENET 
Hilda, Péter 

HILDA (jobbról jön. Karján a könyvtúr. 
Körülnéz.) 

PÉTER (középszobából jön). 
HILDA (egy pillanatig habozik, azután 

könyörtelenül): Schöner Abend. Nicht? 
(Szünet.) Heller Abend. Holder Abend. 
(Szünet. Vállat von.) Une belle soirée? 
N'est-ce pas? (Szünet. Magában.) Vielleicht 
doch ein Engländer? (Péterhez.) Do you 
speak english? Did you not? It is a fine eve-
ning. Is n't it? (Magában.) Ein Italiener? 
Versuchen wir s mal. (Péterhez.) Una bella 
sereta. Tanta, tanta bella. (Szünet. Kifakad.) 
Idiot. Schöner Idiot. Heller Idiot. Holder 
Idiot. Flegel, grober! (Sértve és könyvtárral 
jobbra el.) 

11. JELENE^ 
Péter, Eta 

ETA (balról jön): Péter! 
PÉTER: Eta! (Kis szünet. Azután nagyon 

könnyen.) Gondola? 
ETA: Nincs. 
PÉTER: Milyen jó Beszélhetek veled. 
ETA: Előbb én te veled. Tehetségtelen! 
PÉTER: Én? Tudom. 
ETA: Utána mész egy nőnek. Követedl 
PÉTER: Hajszolom. 
ETA: Üldözöd. 
PÉTER: Utolértem. Ez a fontos. Megta-

láltam. 
ETA: A szeretőjével. Nagy dicsőség. 
PÉTER: Nem dicsőség. 
ETA: Mert esküvő nem volt-
PÉTER: Tudom. 
ETA: Komédia. Játssza a feleséget. De 

engem nem csap be. 
PÉTER: Engem sem. 
ETA: Az a nő: szerető. 
PÉTER (nem érti): Az a nő? P a r d o n . . . 

Kiről is beszélsz te tulajdonképpen? 
ETA: Hannáról, ö utána jöttél. Nem? 
PÉTER: Nem! 
ETA: Hanem?! 
PÉTER: Hanem . . .? (Kis szünet.) Ide 

hallgass. Amikor te Ernővel Budapestről 
e l . . . Én utánatok. 

ETA: Mi utánunk? (Kis szünet. Hirtelen.) 
Hanna a szeretőd volt? • 

PÉTER: Jöttem, mert . . . Először volt egy 
ostoba ölletem. 

ETA: A többi jött utána. 

PÉTER: Meg akartam akadályozni. Ér-
ted? 

ETA: Értem. (Más hang.) Ö volt fent ná-
lad akkor délután? 

PÉTER: Aztán tudtam, hogy nem lehel. 
Ernővel még csak birtam volna. De veled? 
Kizárt dolog. 

ETA: Tökéletesen . . . Tudod, miről ös-
mertem rá? A parfőmjéről. „Lovakat lehet 
vele narkotizálni." Mint látom, még min-
dig. 

PÉTER: Tudtam: ostobaság. Veled nem 
lehet. Ahogy Velencébe értem, haza akar-
tam utazni. De azután . . . Nem lehet elsza-
kadni Velencétől. És m o s t . . . kijöttem ide. 
Kijöttem azért, hogy . . . hogy . . . 

ETA: Valami ügyeset kérek. Kijöttél, hogy 
rábírjál. Térjek eszemre. Vegyem el Ernőt 
férjül. 

PÉTER: Nem azért. Tőlem elveheted, vagy 
sem. Ahogy akarod. 

ETA: Na végre! Kezdesz intelligens lenni. 
PÉTER: Megakadályozni nem tudtam, hát 

jöttem . . . Három napig kóboroltam Velen-
c é b e n . . . Gyáva voltam. Nem mertem Most 
mégis kijöttem. 

ETA: De miért? Miért? 
PÉTER: Miért? (Kifakad.) Te! Hát mégis 

megtetted. (Megragadja a csuklóját.) Te! 
ETA: A csuklóm! (Kiszabadul.) 
PÉTER: Mondd, Ugye nem késtem el? 
ETA: Te! Miről? 
PÉTER: Még leány vagy! Mindig? 
ETA: Még leány!? (Nagy szünet. Egy-

másra lihegnek. Azután Eta felkacag.) 
Leány? Három nap Velence után? Bocsáss 
meg, de ez ellen tiltakoznom kell, már Ernő 
nevében is 

PÉTER: Hát mégis! övé lettél? Testeslül-
lelkiestül? 

ETA: Kérlek nem tudom, hogy mennyire 
érdekel téged a lelkem. De ami a másikat 
illeti, megnyugtathatlak: igen. 

PÉTER: És!? Férjhez mész hozzá? 
ETA: Csak ha gyerekem lesz tőle. 
PÉTER: Bolond! 
ETA: Csak boldog. Te! Ha ludnád. Ezek 

a velencei esték. Ezek a mámorító, ezek az 
angyalitó éjszakák. Gyakran rád gondo-
lok. 

PÉTER (liheg): Mi...? Mégis...? Én rám? 
ETA: Hiszen neked köszönhetem. Te ta-

nácsoltad Te küldtél. 
PÉTER: Hazudsz! 
ETA: De — jótettért jót várj. Te segitel-

tél elzülleni és . . . Türelem .Ki tudja tatán 
egyszer sor kerül rád in. 

PÉTER: Te vigyázz! összezúzlak! 
ETA: Ne félj. Vigyázni fogok magamra 

• « k M j k a a d k l karról utónyomok nélkül kiirtja, összes szépséghibák kezeléséi 
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addig is. Hogy szép maradják , kívánatos. 
Mindig csak erre fogok gondolni. Vala-
mennyi szeretőm kar jában — te rád. (Pici 
szünet.) Na és . . . ? Még mindig össze akarsz 
zúzni? 

PÉTER: Kevés volna. Ha összezúzlak — 
még mindig marad belőled valami. Nőt el-
égetni kell. Ez az egyetlen biztos mód-
szer. 

ETA: Van benne valami. (Pici szünet. 
Hirtelen.) Miért jöttél utána? Annyira izlett 
nekied? 

PÉTER: Ez a szégyen. Egy ilyen kis ka-
kassal. Na de hogy fel fogsz ébredni egy hó-
nap múlva. Az élet nem végig nászéj'szaka. 

ETA: Nem tudod elfelejteni az izét. Mi? 
PÉTER: Egy ilyen kis hülye. Ehhez leg-

följebb hozzá megy az ember. De hogy a 
szeretője legyen. Micsoda szégyen! 

ETA: Kíváncsi vagyok, mit tud az a nő, 
hogy még mindig igy bomolsz utána! 

PÉTER: Te! Mit akarsz tőlem. 
ETA: Azt, hogy legyél végre tisztességes. 
PÉTER: És ezt te követeled tőlem. 
ETA: Komédiás. Idejön két nő közé. Az 

egyiket elcsábítani, a másikat megtéríteni. 
Ott törni a házasságot, itt megreperálni. Olt 
szeretni, itt szavalni. 

PÉTER: Én? Szeretném tudni, ki szaval 
itt kettőnk közül? 

ETA: Mondhatom, ha a szerelemben is 
csak olyan vagy, mint a szavalásban. Külön-
ben majd kérek információt Hannától. 

PÉTER: Te! 
ETA: Mert: mai nők meg szokták mon-

dani az ilyesmit. Mai nők kiadják a férfit. 
PÉTER: Elég! Végeztünk. (Balra indul.) 
ETA (elébe ugrik): Hová? 
PÉTER: Ernőcskéhez. Ne félj. Csak a fü-

lét akarom megcibálni. Azért, hogy ezt csi-
nálta belőled. Te belőled! 

ETA (elébe ugrik): Nem! Nem engedem! 
Nem beszélhetsz vele négyszemközt. 

PÉTER: Beszélni? Én cibálni akarok 
négyszemközt . . . De mi az? Miért resz-
ketsz? Mitől félsz? 

ETA: Hogyne! Kérdezni őt. Faggatni. El-
mondatni vele. 

PÉTER: Mit? Te drága bolond. 
ETA: Amire kíváncsi vagy. Amit tudni 

szerelnél. Azt, hogy hogyan lettem az övé. 
A nászéjszakámat, amit mégis csak neked 
köszönhetek. 

PÉTER (nem érti): Nekem? 
ETA: Neked! Te gazember! (Gyorsan 

balra el.) , 
PÉTER (utána akar menni): Eta! E . . . 

(Azután rándit egyet a vállán.) E h ! . . . (Be-
leroskad egy karosszékbe.) 

T T 1 * * F f l e g m o d e r n e b b k i v i t e l b e n 
r u z o K l e i n r fe tUt .T 

12. JELENET 

Péter, Hanna. 
HANNA (jobbról jön): Na, végre! Már 

felkutatom magáért az egész penziót. (Pé-
ter elé áll. Kezet nyújt.) Gratulálok. Zseni. 
Tanítani kellene magát az iskolában. 

PÉTER; Nem volna kegyes elárulni, hogy 
miért. 

HANNA: Zseniális. Fér jhez ad ja a ked-
vesét egy ilyen kedves kis hülyéhez — és 
aztán nászút hármasban. 

PÉTER: Drágám, maga félrebeszél. Mái-
órák óta a legintenzívebben félrebeszél. 

HANNA: Egyébként nagyon meg vagyok 
elégedve az utódommal. Különbet én sem 
tudtam volna ajánlani . 

PÉTER: Utód? Mondom, hogy fantáziál. 
HANNA: Ráösmertem a parfőmjéről . 
PÉTER: Maga is? 
HANNA: Tessék? 
PÉTER: Nem szóltam semmit. 
HANNA: Vagy meri tagadni, hogy ő volt 

az, akinek beleütköztem az illatába, amikor 
utol jára beszéltünk egymással. 

PÉTER: Kérem, mi annyiszor beszéltünk 
egymással utol jára. Ha én minden utolsó 
beszélgetésünkre emlékeznék. 

HANNA: De az a legutolsó utolsó volt. 
PÉTER: Igen? 
HANNA: Maga olyan furcsákat kérdezeti 

tőlem. Többek közt azt — emlékszik — 
hogy mint lány mentém-e férjhez? 

PÉTER (nagyon kényelmetlenül): Igazán? 
Erre nem is emlékszem. 

HANNA: Dehogyis nem. És azlán szóba-
kerültek mai, modern lányok . . . 

PÉTER: Köztünk? 
HANNA: Igen. És maga olyasfélét mon-

dott, hogy ezek a mai lányok már esküvő 
e l ő t t . . . Hopp! Kezdek sejteni valamit. 

PÉTER (fölkelt): Ne sejtsen kérem ön 
semmit. Mindez csupa abszurdum. Kómikus 
abszurdum. Nászút hármasban? Végre is 
E t a . . . És aztán itt a férj . Az a iférj nem 
hülye. 

HANNA: Vagy fordítva: az a hülye, nem 
férj . 

PÉTER: Micsoda! 
HANNA: Igen, igen, igen,! Megvan! Maga 

akkor szörnyen izgult fiatal lányokért, akik 
fiatal fiukkal férj-feleségef játszanak. El-
utaznak. Nászútra mennek. Hát ő az! 

PÉTER: Nem ő az! Senkisem az! Egy-
általán nincs azl • 

HANNA: Vissza a gratulációi. Sajnos, nem 
az a zseni, aki a babájá t máshoz férjhez 
adja . Hanem egy szegény ember, aki fut a 
más babája után. 

PÉTER: Hanna, ne legyen rosszhiszemű! 
HANNA: De én már akkor figyelmeztet 

tem magát, óvtam, kértem, könyörögtem, 
PÉTER; Igen, maga egy angyal. 
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HANNA: Mondtam: hagyja ezeket a gye-
rekeket, ne akarjon velük versenyh futni, 
nem bir ja a tempót . . . De maga persze nem 
hallgatott rám. Most aztán itt a baj. 

PETER: Hol? 
HANNA: Eljött érte. 
PÉTER: Nem igaz. Nem érte . . . 
HANNA: Hát akkor: kiért? 
PÉTER: Kiért? Kiért? (Szünet. Hirtelen 

átsuhan valami rajta.) És ezt maga kér-
dezi! . . 

HANNA: Tessék? Csak nem akarja azt 
mondani hogy . . . 

PÉTER: Na végre, hogy kitalálta! 
HANNA: Igazán!? (Lélegzet.) Drágám, 

ezt nem szabad. Ez nagyon furcsa lovagias-
ság volna. Csak azért, hflgy őt mientse. 
Végre én sem vagyok játék. 

PÉTER: De! Játék. A legkedvesebb. A 
legaranyosabb. Az én szép nagy játékom. 
Emlékszik: azok a jó idők. Azok az édes, 
szép idők. 

HANNA: Nem, nem. Nem szabad. Az igaz, 
édes idők voltak. De . . . 

PÉTER: Nincs de. 
HANNA: Belém sosem volt szerelmes. 
PÉTER: Mert szerettem magát. 
HANNA: Micsoda? 
PÉTER: Annyira szerettem magát, hogy 

nem értem rá szerelmes lenni magába. 
Mondja: hát nem volt igy sokkal intelligen-
sebb? 

HANNA: És sokkal mulatságosabb. 
PÉTER: Ez az. Olyan jól éreztük magun-

k a t . . . 
HANNA: Olyan jól töltöttük az időt. 
PÉTER: Hogy nem értünk rá szerelme-

seit lenni. 
HANNA: Egyáltalán: ma kiment a divat-

ból a szerelem. 
PÉTER: De kezd helyette divatba jönni 

a szeretés. Nem érzi? 
HANNA- Mondja és hányszor csalt meg 

azalatt? Mig együtt voltunk? 
PÉTER: Kettőt bevallók. Kettőt letaga-

dok. 
HANNA: Ez az ember. Ez az ember. Hogy 

lud velem bánni. 
PÉTER: Nem rosszul? Mi? 
HANNA: Lássa, ha letagadta volna . . . De 

igy, hogy bevallotla, hogy nem volt belém 
szerelmes és azt is, hogy megcsa l t . . . Ez 
valami szörnyű jó, ez a komiszság. . . Hisz 
tudja, komiszság ez voll mindig a gyön-
gém. 

PÉTER: Komisz férfi a kedvenc, márkája . 
Endre komisz? 

HANNA: Fájdalom nem. De nem is a 
gyöngém. Endre egy darab sziv. El fog en-
gem venni. Tudja, kell ez is néha: hogy az 
embert elvegyék feleségül. 

PÉTER: Igen. Asszonyok még ragaszkod 
nak hozzá. Lányok kevésbé. 

HANNA: Lássa, most elszólta magát, 

PÉTER: Ugyan. Igazán csak ugy értettem 
általánosságban. 

HANNA: Nem. Nem. Most is rá gondol. 
Mindig. 

PÉTER: Nem. 
HANNA: De. És én jó szamár, aki vagyok, 

még arra gondoltam, hogy áldozatot hozok 
magáért. 

PÉTER: Lehetetlen. Maga én értem ál-
dozatot? 

HANNA: Pedig igy volt. Eszembe jutott... 
Szobáink szomszédosak. A fal vékony. Min-
den szót áthallani. 

PÉTER: Teringettét! Erre nem is gondol-
tam! (Megtörli homlokát.) 

HANNA: Én igen. É s . . . Fordítsa kicsit 
el a f e j é t . . . És én elha'tározlam, hogy ma 
éjszaka sztrájkolni fogok. Csak azért, hogy 
maga ne szenvedjen. (Pici szünet.) Nos, mit 
szól hozzám? Hős vagyok. 

PÉTER: Csak gyengéd lélek. De nem hős! 
Ha hős volna, akkor egészen más jutott 
volna az eszébe. 

HANNA: Mi? 
PÉTER: Az, hogy a szobámnak nemcsak 

fala van, hanem aj ta ja is. 
HANNA: Megőrült! Ez lehetetlen... Ez,.. 

ez szörnyű Jvolna. Menthetetlen. És ugye n « n 
gondolta komolyan. Na mondja hogy: nem. 

PÉTER: Nem. Tényleg csúnya volna. A 
szomszéd szobában ő. 

HANNA: Kicsoda? 
PÉTER: Hát a vőlegénye. Endre. 
HANNA.: Maga most nem arra gondolt. 
PÉTER (őszintén): Hanem? 
HANNA: Na, ne játsszon. Van magának 

még egy szomszédja, Eta. 
PÉTER (felvillan): Tényleg! 
HANNA: Tőle ijedt meg. Hogy őt áthallja. 

Áthall — engem. 
PÉTER: Lássa. Erre igazán nein gondol-

tam. (Szünet. Aztán nagyon határozottan.) 
Maga ma este elsziv nálam egy cigarettát. 

HANNA: Őrült. 
PÉTER: Ne féljen, nem nyúlok magához 

egy ujjal sem. 
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HANNA: Goromba! 
PÉTER: Csak beszélgetni fogunk. 
HANNA: Mert azt még jobban áthallani. 

Hallja! Hát ki vagyok érn magának. Hogy 
ezt a szívességet meri ikérni tőlem. 

PÉTER: Maga az én legjobb barátom. És 
én a maga legjobb barátja. 

HANNA: Barátságnak is van határa. 
PÉTER: A mienknek sosem. 
HANNA: Az én szájamon át akar ja őt 

megcsókolni — kicsit sok. (Egészen pici 
szünet.) Kis boszorkány. Azért megérde-
melné tőlem. Hogy áthallja a hangomat. 
Hogy átérezze a parfőmömet. Mégis csak... 
Ha meggondolom. Az a nő halálos bűnt 
követett el ellenem. 

PÉTER: Mit? 
HANNA: A legnagyobbat. Azt, hogy tet-

szik magának. 
PÉTER: Talán nem is olyan nagyon. 
HANNA: Del Tagadja: most már biztos. 

(Hirtelen.) Hallja Péter! Vigyázzon. 
PÉTER: Vigyázok. 
HANNA: Én szavánál fogom. Maga meg-

liivott. Éjfélre a vendége leszek. 
PÉTER (ijedten): Tessék? 
HANNA: Miért ijedt meg? 
PÉTER: Nem ijedtem meg. 1 

HANNA: De! Fél tőlem. Micsoda öröm. 
Maga fél tőlem. 

PÉTER: Még utóbb belém szuggerálja. 
HANNA: Tőlem fél. Már nem őt szereti. 

Hanem egyre figyelmeztetem. 
PÉTER: És ez? 
HANNA: Ha ma este meglátogatnám, 

akkor nem tiz percre jövök. Nem is tiz 
napra. Sokkal továbbra. 

PÉTER: Iigen? (Hősiesen.) Én is igy gon-
doltam. 

HANNA: Maga nem igy gondolta. De ez 
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mindegy. Sosem az a fontos, amit a férfi 
gondol. 

PÉTER: Köszönöm. 
HANNA: Nem tehetek róla. De kezd tet-

szeni nekem a dolog. Vissza a férfit — . van 
ám ebben valami. 

PÉTER: Gondolja. 
HANNA: Még csak játszom az ötlettel. 

De ha minden jól megy . . . 
PÉTER: Akkor? 
HANNA: Ha bele tudopi heccelni ma-

gam . . . És a hálószobánk úgyse közös. 
PÉTER: Milyen szerencse. 
HANNA: S z ó v a l . . . Nem lehetetlen . . . 

Képviselő ur : vagy ma éjfélkor lát, vagy 
soha. (Indul). 

PÉTER (elibe ugrik): Maradjunk az 
előbbinél. Éjfél sokkal kedvesebb dátum, 
mint soha. 

HANNA: Lássa: játéknak indult és most... 
Na ne tagadja. Maga az előbb csak játszott. 

PÉTER: És ha? Minden csak játék. 
Férfi, nő, szerelem — minden csak játék. 

HANNA: Aláírom. 
PÉTER: És ha az előbb játszottam is. 

Most akarom. 
HANNA: Igazán? 
PÉTER: Őszintén. 
HANNA: Miért? 
PÉTER: Mert. Szép vagy. Hozzám tartoz-

tál. Öröm volt veled az élet. Akarlak. Nincs 
magyarázat. Akarlak, mert akarlak. 

HANNA: Alávaló. Hogy tudsz te velem ! 
(Hirtelen szájoncsókolja.) Képviselő ur : 
vagy éjfélkor, vagy soha. (Jobbra indul). 

PÉTER: De mindenesetre éjfélkor. Én vá-
rom — biztosan. 

HANNA: És én jövök — talán. (Gyorsan 
jobbra el. Kint szerenata). 

PÉTER (felkap egy akkordot. Félhalkan 
énekel. Középszobába el). 

13. JELENET 
Eta, Hanna. 

ETA (balról jön, hallja Péter vidám, sze-
relmes dudolását a szobából). 

HANNA (jobbról jön. Ugyanazt a dalt dú-
dolja, mint Péter. Meglátja Etát, elhallgat. 
Egy pillanatig mind a két nő egyforma fe-
szülten figyeli Péter szobáját, Péter hang-
ját, Péter árnyékát. Azután Hanna arcán 
édes-gonosz, igazi női diadalmosoly): Drá-
gám! 

ETA: .Asszonyom, mivel bántott meg en-
gem? 

HANNA: Miért gondolja, hogy megbántot-
tam? 

ETA: Mert olyan nagyon kedves hozzám. 
HANNA (balra indul. Péter hangja a szo-

bából. Nagyon vidáman. Nagyon himne-
müen. Erre Hanna nem bir magával, kisza-
kad belőle minden. Muszáj neki... Együtt 
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dúdol Péterrel. Azután ránéz Etára zavar-
tan): Tessék? Szólt valamit? 

ETA: Én egy szót sem. (Farkasszemet 
néznek egymással.) Jó kedve van. Énekel. 
A szeme csillog. Talán van rá valami oka? 

HANNA (dacos): Azt hiszi, félnék meg-
mondani. H a . . . 

ETA: H a . . . 
HANNA: H a . . . (Péter hangja újra. Ettől 

Hanna egészen megbolondul.) Ha, mondjuk, 
meg akarnám csalni az uramat. M o s t . . . 
M i n d j á r t . . . Ma . . . Amikor tizenkettőt üt 
az óra. 

ETA (nagyon nyugodt): Kedves program. 
M o s t . . . M i n d j á r t . . . Ma . . . Amikor tizen-
kettőt üt az óra. És kivel, ha szabad tud-
nom? 

HANNA (megijed): Senkivel. (Nagy lélek-
zet.) Csak nem képzeli, hogy ha megten-
ném, meg is mondanám. Bejelenteném — 
előre. 

ETA: De. Nagyon is el tudom képzelni. 
HANNA: Tessék? 
ETA: Az u j iskola. A mai nő nem tit-

kolja. Sőt. Bevallja. Előre. Férjnek, barát-
nőnek, mindenkinek. Hogy tudják. Mert 
van ám ebben valami: játszani a veszede-
lemmel. 

HANNA: Ez csiklandozza az idegeket. 
ETA: Ez az. Lássa, ha én valamikor meg-

csalnám az én uramat, direkt nyomtatott 
meghívót küldenék a házasságtörésre. 

HANNA: Az urának? 
ETA: És magának is angyal. 
HANNA: Nekem? Miért? 
ETA: Isten tudja. Talán azért, mert olyan 

nagyon szeretem magát. 
HANNA: Higyje el, én magát sokkal job-

ban. 
ETA: Tudom. 
HANNA: Pá angyal. 
ETA: Pá tündér. 
HANNA (indul, megáll). 
ETA: Parancsol még valamit? 
HANNA: Szeretném . . . Szeretném meg-

csókolni magát. Szabad? 
ETA: Én magát. (Hanna nyakába ugrik. 

Csók.) 
HANNA (el). 
ETA: Viperái Ma éjfélkor. Megmondta. 

Nekem. Hogy én szenvedjek, amig ők . . . 

14. JELENET 
Eta, Ernő. 

ERNŐ (balról jön): Eta. 
ETA: Már meginti Mit akar? (Ebben a 

pillanatban Péter dudolása még frissebb, 
még himnemübb. Eta önfeledten.) Nem bí-
rom. Nem birom. 

ERNŐ: Mit nem bir kérem? 
ETA: Nem birom. (Erősen Péter szobá-

jára néz. Háttal Ernőnek.) Ernő . . . Belá-
tom . . . magának van igaza . . . Ernő . . . 
Ma este várom. 

ERNŐ: Engem? 
ETA (m. f.): Magát. 
ERNŐ: Vár! Ma este] Engem! Mondja 

még egyszer. Mondja a szemembe. 
ETA (mindig háttal neki): A szemébe 

mondom. Várom. • 
ERNŐ: Mikor? 
ETA (m. f.): Ma este . . . Mondjuk éjfél-

kor. 
ERNŐ (eléje kerül): Éjfél még soká lesz. 
ETA: Arról nem én tehetek. 
ERNŐ (megragadja Eta csuklóját): Soká 

lesz éjfél. Sosem lesz éjfél. 
ETA: Eresszen! 
ERNŐ (szobájuk elé vonszolja Etát): 

Nem tudok várni éjfélig! 
ETA: Eddig tudott hónapokig. 
ERNŐ: Az más. De most, hogy mondta... 

Nekem most fejembe szállt a szerelem . . . 
, ETA: Látom. Engedjen! (Kiszabadítja ma-
gát). 

ERNŐ: Eta! Most van éjfél. (Átöleli. Vad. 
Zihál.) Most van éjfél. 

ETA (kiszabadítja magát): Éjfélkor — 
mondtam. És egy perccel se előbb. (Gyor-
san be a szobájába. Ajtót magára zárja). 

ERNŐ (dörömböl az ajtón): Nyissa ki ké-
rem... Könyörgök! Nyissa ki! Kérem... Na-
gyon szépen, kérem. Eta... Etus... Etuci... 
Etucika... (Szünet.) Jó. Én nem tudok várni. 

, N « n tudok! 

15. JELENET 
Ernő, Hilda 

HILDA (jobbról jön. Karján virágok. 
Könyvtár helyett ezúttal egy egész erdő): 
'n Abend, kleiner Doktor. 

ERNŐ: Na hiszen. Legjobbkor jöttél. 
HILDA: Warum so traurig alleene? Wo 

haben Sie Ihr kleines Frauchen gelassen? 
ERNŐ: Elhallgatsz már, te kis szörnyeteg. 
HILDA: Schöner Abend. Schöner Him-

mel. (Karjára.) Schöne Blumen. Wollen Sie 
mal riechen? Kostet nichts. (Virágokat Ernő 
orra alá dörgöli.) 

ERNŐ: Hallja kisasszony, hagyjon ne-
kem békét. 

HILDA: Glaube ich gerne. Schöne Blu-
men, was? Süsse Blumen. Holde Blumen. 

ERNŐ. Kérem, én utoljára figyelmezte-
tem. Én... Én... Én nem felelek magamért . 

HILDA: Meinen Sie auch? 
ERNŐ: Én nem vagyok beszámítható ál-

lapotban. 
HILDA: Köstlich! Nichts über Venedig! 
ERNŐ: Hallja kérem, utoljára figyelmez-
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Ietem. Vagy elmegy innen, vagy pedig . . . 
Háromig számolok. Egy... 

HILDA: Dieser italienische Himmel. 
ERNŐ: Kettő... 
HILDA: So saphirblau. 
ERNŐ: Három! (Derékon kapja.) 
HILDA: Mensch! Mensch! Sind Sie ver-

rückt! 
ERNŐ: Késő, kisasszony! Késő! 
HILDA: Zur Hilfe! Zur Hilfe! (Kiszaba-

dítja magát. Balfelé fut a tenger felé.) 
ÉRNŐ (utána): Hiába futsz, kis ördög! 

(Lihegve utána el. Kis szünet. Gyengén a 
szerenáta, azután mind erősebben és nem 
szűnik meg egész a felvonás végéig.) 

16. JELENET 
Péter, Eta 

ETA: Hallottalak . . . Éneke l t é l . . . 
PÉTER: Kis olasz canzone. Tetszett? 
ETA: Hangod vidám volt. Férfias. 
PÉTER: Szokott lenni. 
ETA: Öröm volt az énekedben. Sok. Na-

gyon sok öröm. (Pici szünet.) Akarok ne-
ked valamit mondani. 

PÉTER: Na végre! (Hosszú szünet.) Eny-
nyi volt az egész? 

ETA: Nem haragszom rád. 
ETA: Én se te rád. 
ETA: Hozass egy üveg pezsgőt. 
PÉTER: Tüstént. (Megüti a gongot.) 

17. JELENET 
Péter, Eta, Luigi 

LUIGI (pincér. Házból jön): Commandi 
signore. 

PÉTER: Una sciampagna. 
LUIGI: Francese? 
ETA: In ghiaccio. 
LUIGI: Momentino. (Házba el.) 

18. JELENET 
Péter, Eta 

PÉTER: Szóval? 
ETA: Várjuk meg a bort. 
PÉTER: Szárazon nem megy? 
ETA: Bor mellett könnyebb lesz. Tudni-

illik: szégyenről van szó. 
PÉTER: Az enyémről? 
ETA: Na ne! Lehetetlen. 
ETA: De. Szégyen. Nagy. Csúnya szégyen. 

19. JELENET 
Péter, Eta, Luigi 

LUIGI (házból jön. Hozza a pezsgőt): 
Ecce signore. Pronto. (Bontani akar.) 
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PÉTER (elküldi): Lasciate. Voglio l'are 
io. 

LUIGI (meghajol): Come desidera si-
gnore. (Házba el.) 

20. JELENET 
Péter, Eta 

PÉTER: Beszélj. 
ETA: Bonts. 
PÉTER (bont): A szégyen? Nagy. 
ETA: Csúnya. Eddig nem akar tam meg-

vallani. De most tudd meg... Ugy beszélek 
hozzád, mint egy idősebb fivérhez. 

PÉTER: Már megint kezded. 
ETA: És: kinek mondanám el, ha nem 

neked... Pesten is neked mondtam el. 
PÉTER: A tárgyra! 
ETA: És most itt, ezalatt az olasz ég alatt. 

Te mit szólsz ehhez a csodához? És erre 
mondják, hogy giccs. 

PÉTEÇ: A tárgyra! 
ETA: Olyan nyiltan, olyan őszintén szó-

lok hozzád, mintha... 
PÉTER: Mintha... 
ETA: Mintha nem is volnál férfi. 
PÉTER: Aranyos vagy. 
ETA: Szóval. Hol is kezdjem csak? 
PÉTER: A végénél. Nem lehet? 
ETA: Nem. Mert nincs vége. (Pici szünet.) 

Kezdete sincs. 
PÉTER: Tessék. (Kezében reszket az 

üveg.) 
ETA: Vigyázz. A kezed reszket 
PÉTER: Nem a kezem. Csak az üveg. 
ETA: Szóval... Tudd meg. Felsültem. 
PÉTER: Tessék? 
ETA: Nem mertem. 
PÉTER: Tessék? 
ETA: A bátor kaland összeomlott. Én... 

Alig merem kimondani. Még lány vagyok. 
(Hosszú, hitetlen szünet.) Nem szégyen. Ne 
mondd el senkinek. Tudniillik te vagy az 
egyetlen, aki tudsz róla. Nos? Meg vagy 
elégedve? 

PÉTER: Nem. 
ETA: Nem? 
PÉTER: Én akkor volnék megelégedve, 

ha erről más is tudna. 
ETA: Kicsoda? 
PÉTER: Mondjuk — Ernő. 
ETA: Légy nyugodt. Tud róla. 
PÉTER: Igazán!? 
ETA (bólint. Aztán lassan): Igazán . . . 

Nem hiszed? 
PÉTER: Nem merem hinni. (Kiszakad 

belőle.) Hát mégis . . . Aranyos gyerek, te . . . 
Drága . . . 

ETA: Jó, jó, csak ne vigasztalj. 
PÉTER: Tessék? Vigasz? 
ETA: A szégyenért. Hogy ilyen gyáva va-

gyok. Ilyen tehetségtelen. Hogy nem fogott 
ra j tam semmi. Velence. A Márk-tér. Lagú-
nák. Gondolák. Fehérhusu tengeri halak. 
Vörös szőlő, Marsalából. Csipkék Murano-
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ból. Nászutasok Londonból. Semmi. Még a 
legédesebb olasz borok, még a legédesebb 
olasz holdfények sem. Végem van. 

PÉTER: Véged!? Erre mondod te, hogy: 
végem van? 

ETA: A helyzet tar thatat lan, ezt magad 
is beláthatod. 

PÉTER: Miért? Mert nem szereted azt a 
kis korzókukacot, azt a kis Gerbeaud-
hernyót. 

ETA: Ernőt? Fiam, hát te még itt tar-
tasz. Hogy a szerelemben a férfi fontos. 
Bennem a hiba! Értsd meg: egyesegyedül 
bennem. Ma egész délelőtt a strandon 
Freudot olvastam. A neurózisokról szóló 
könvvét. 

PÉTER: Még csak ez kellett. 
ETA: Az egész, mondja ő, csak idegek 

kérdése. 
PÉTER: Nála. Mert ő már hetven éves. 
ETA: Kianalizáltam magamat. Rájöttem: 

gátlások vannak bennem. Tudod, Freud ezt 
hemmungoknak hivja. 

PÉTER: Jól teszi. És? 
ETA: És . . . hát ez nem mehet igy tovább. 

Adtam magamnak egy terminust. 
PÉTER: Micsoda! 

• ETA: Ennek véget kell vetni. Ennek az 
én ideggyöngeségemnek. 

PÉTER: Nálad ezt igy hivják? 
ETA: Nem leszek tovább félember. Kíváncsi 

vagyok: ki parancsol? Az idegeim énnekem? 
Vagy én az idegeimnek? Ma éjfélkor kinyi-
tom a hálószobám aj ta já t . 

PÉTER: És!? 
ETA: És? A pajtásomból a szeretőm lesz. 

Belőlem asszony. 
PÉTER: Örült. Nem lehet. Nem engedem! 
ETA: Tel? 
PÉTER: Éjfélkor? Igy mondtad: éjfélkor? 
ETA: Igen. Mi mai fiatalok szeretjük a 

tudományos pontosságot. Mindenben. 
PÉTER: Bohóc. (Nagyot nyel.) Éjfélkor. 

Hát nem lesztek egyedül. 
ETA: Mi! Hogy értsem ezt? 
PÉTER: Ugy, hogy ma éjfélkor még én 

is élni fogok és . . . 
ETA: És . . . 
PÉTER: És . . . 
ETA: Szavak. 
PÉTER (kirobban): Neki adod magadat! 

Szereted? 
ETA (nagyon egyszerűen): Nem. 
PÉTER: Tessék? 
ETA: Nem szeretem. De: örökké nem 

várhatok. És (nagyon játékos) mit tegyek, 
ha más nem tisztel meg. Nem ereszkedik le 
hozzám. (Pici szünet.) Nem válogathatok. 
Hiába hagynám . . . Hiába hagynám ma éj-
szaka nyitva az ajtót . 

PÉTER: Nyitva hagyod? 
ETA: Csak vicc. (Nagyon játékos.) Itt a 

Lidón mindenkinek annyi dolga van éj-
szaka . . . Te p é l d á u l . . . 

PÉTER: Te! Mit akarsz tőlem? 
ETA: Semmit. Csak k é r d e m . . . ugy . . . 

hisz , semmi közöm hozzá . . . Mit csinálsz 
te. 

PÉTER: Én? 
ETA: Ma éjfélkor. (Hirtelen.) Vigyázzl 

Nem muszái felelni. 
PÉTER: Nem vigyázokl (Egészen közel 

hozzá, vadul.) Ma éjfélkor . . . 
HANNA (jobbról jön). 
ETA: Hallgass! (Eltolja Pétert. A szere-

náta még erősebb.) 
21.. JELENET 

Péter, Eta, Hanna 
IIANNA: Pezsgő? Van harmadik pohár? 
ETA (kedves): Mindig. (Péternek nyújtja.) 

Tölts Hannának. 
HANNA: Ni. Hisz maguk még nem is ittak. 
ETA: Magát vártuk, drágám. 
HANNA: Milyen kedves. Ejnye, mi lelte 

magát, Péter? Reszket a keze. 
ETA: Nem a keze csak az üveg. 
PÉTER: Nem! Nem reszket! (Fölemeli a 

poharát. A nők is.) Ez a ragyogó éjszaka. 
Ez az édes Velence. Ez a szerelmes jószág a 
kertben. Éljen minden nő, aki fiatal, aki szép. 

ETA: És minden férfi, aki szeretni tud. 
HANNA: Brávó. (Poharát nyújtja.) Meg-

engeded? ETA: Boldogság nekem. 
HANNA, ETA (egyszerre): Szervusz. 
(Velencéből harangszó.) 
PÉTER: A Campanile. 
ETA: Figyeljük osak . . . (Óraütéseket szá-

molja.) 
HANNA: Tizenegy. 
ETA: Egy óra múlva éjfél. (Péterre néz.) 
HANNA: Egy óra múlva éjfél. (Péterre 

néz.) 
PÉTER: Egy — óra — múlva — éjfél. 
(Pici szünet.) 
ETA: Minden jót neked, drágám. 
HANNA: Neked, aranyos. (Péter orra előtt 

összekoccintanak. Serenata harsog és üvölt. 
Hold és csillagok ragyognak szemtelenül.) 

FÜGGÖNY 

III . f e l v o M s 
(Penzione Speranza. Fiat Péter szobája. A 
rendes nemzetközi hotel-elegancia. Személy-
telen, tárgyilagos elegancia, benne a mai uta-
zás mechanizált lyrája. De: nagy tisztaság, 
pontosság. Egy kis darab Amerika. Minden 
európai hotelszoba egy kis darab Amerika. 
Középen ajtó a folyosóra. Balról és jobbról 
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ajtók a szomszéd szobákba. Hal hátsó sarok-
ban loggia, előtte fehér, csukott muszlinfüg-
göny. Jobbról alkon, szintén függönnyel, de 
ez most nyitva. Karosszékek, asztalkák, 
csengők, poggyásztartók, bekeretezett tari-
fák. Egy nagy óra, nagyon látható helyen. 

Egy perc mulva éjfél. Csillár ég.) 

1. JELENET 

Péter, Károly 
KÁROLY (fölsegíti Péterre pizsamáját): 

Parancsoljon képviselő ur. 
PÉTER: K ö s z ö n ö m . . . Lefekhet Károly. 
KÁROLY: Ilyen korán? Még nincs is éjfél. 
PÉTER: Lefekhet, Károly. 
KÁROLY: Parancsára. (Indul.) Ahogy pa-

rancsolni tetszik. Le fogok feküdni. 
PÉTER: Parancs? Arról szó sincs. Igy 

mondtam: lefekhet. Végre ha . . . (Gesztus.) 
Hogy mit csinál éjszaka, ahhoz igazán sem-
mi közöm. 

KÁROLY (élénk tiltakozás): De képviselő 
ur! Hogy tetszik képzelni. Hogy ón . . . kül-
földön? 

PÉTER: Miért ne? 
KÁROLY: Mert nem! Külföldön soha. 
PÉTER: Ugyan! És miért nem — ha sza-

bad kérdeznem? 
KÁROLY: M e r t . . . tetszik tudni: kettő 

az, amit igazán jól csak Magyarországon 
tudnak elkészíteni. Az étel és a nő» 

PÉTER: Igen? 
KÁROLY: Az ételhez még csak hozzányú-

lok külföldön is, de a másikhoz!? (Tagadó 
gesztus.) Én tudom, hogy most mit gondol 
rólam a képviselő ur. Ezt hogy: ennek a hü-
lyének elvei vannak. 

PÉTER (jóakaró): Minden hülyének van-
nak elvei, Károly. Érről lehet rá juk ösmerni. 

KÁROLY: Alásan köszönöm, képviselő ur. 
(Zsebóráját kiveszi, a nagy óráról megiga-
zítja.) 

PÉTER: Mit csinál itt? 
KÁROLY: Megigazítom az órámat. Mindig 

éjfélkor szoktam. 
PÉTER: Éjfél! 
KÁROLY: Mindig éjfélkor. Egyáltalán: 

ebből tudom meg, hogy éjfél van. Hogy ak-
kor az órámat igazítom. (Meghajol.) Sze-
rencsés jó éjszakát képviselő ur. (Középre 
indul. Megáll.) 

PÉTER: Na. Mi az? 
KÁROLY: Bocsánat. Elfelejtettem meg-

nézni, hogy a szomszéd szobák felé le van-
nak-e zárva az ajtók. » 

PÉTER: Fölösleges. Megbízható szomszé-

^ ^ ^ ^ ^ m m m A legtökéletesebb Baby-hajvágágép 
^ nem huz, nem szúr, nem hagy el 

és nem lesz utána vörös a nyak. 
^ ^ Ara 8 P. Léber Kálmán, borotva 

és késárugyára, sollingeni, Sheffield) finomacéláru 
nagybani raktára, mflköszörüldéje és nikkelező te-
lepe, Budapest, Rákóczi-ut 61. Telefon: József 

358—09. Alapíttatott 1889-ben. 

daink vannak. (Mutatja.) Jobbról is, halról 
is pestiek. 

KÁROLY: Nem nagyon megnyugtató. 
PÉTER: Két házaspár. 
KÁROLY: Igy már valamivel megnyugta-

tóbb. Köszönöm, képviselő ur. (Ujabb meg-
hajlás. Középen el.) 

PÉTER (ugyanazzal a mechanikus moz-
dulattal, mint az előbb Károly, megigazítja 
az óráját. Közben motyog): Már el is mull. 
(Ideges. Dúdol. Rágyújt. Dúdol. Eldobja. Dú-
dol. Fel-alá jár. Dúdol. Bal ajtóhoz megy. 
Dúdol. Jobb ajtóhoz megy. Dúdol. Közép-
ajtón kopogás. Nem dúdol.) Szabad! 

2. JELENET 
Péter, Endre 

ENDRE (pizsamában jön): Nem alszól? 
PÉTER: És te? 
ENDRE (öntudatlanul megtapogatja ma-

gát): Én sem. Sőt. Éppen ezért jövök. Nincs 
valami olvasnivalód? 

PÉTER: Parancsolj. Velencéről egész 
könyvtár. (Egy bőröndből sorra hajigálja ki 
a könyveket.) Goethe: Itáliai utazás. Heine: 
Itáliai utazás. Taine: Itáliai utazás. Ruskin: 
Velence kövei. Itt van Gregorovius, Burck-
hardt. Gobineau. Az egész reneszánsz. Pre-
rafaeliták. Bárok. Műtörténelem. Vasari. 
Versekben Ryron. Musset. 

ENDRE (megilletődött): Hogy te milyen 
müveit vagy. (Nézi a könyveket.) Mi az? Égy 
sincs felvágva. 

PÉTER: Nem jutottam hozzá. Tudniillik, 
annyira bele voltam mélyedve az olvasásuk-
ba, hogy közben elfelejtettem felvágni őket. 

ENDRE: Csakugyan? . . . Te ugyan most 
csodálkozni fogsz. 

PÉTER: Te pedig menni. 
ENDRE: Parancs? 
PÉTER: Nem szóltam semmit sem. 
ENDRE: Hogy én az én helyzetemben éj-

szaka olvasok. 
PÉTER (türelmetlenül): Nagyon jól teszed. 

Nincs az a helyzet, amiben ne kellene mű-
velődni. 

ENDRE: De ő . . . Szóval . . . Te csodálkoz-
ni fogsz, de Hanna alapjában nagyon frigid 
n ő . . . 

PÉTER: Tessék? 
ENDRE: Hideg. Ez az alaptermészete. 
PÉTER (tényleg csodálkozik): Igazán? 
ENDRE: Ugye mondtam. Csodálkozni 

fogsz. 
PÉTER: Én? Bocsáss meg. Igazán nem 

volt még alkalmam, hogy lemérjem őnagy-
sága hőmérsékletét. 

ENDRE (szigorú): Nem is lesz. 
PÉTER: Természetes, hogy nem. 
ENDRE: Én vagyok az első. A férje után. 

Én utánam nem következik senki. Én, hogy 
ugy mondjam, tul fogom élni önmagamat. 

PÉTER: Már tegnap. 
ENDRE: Tessék? 
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PÉTER: Semmi. 
ENDRE: És aztán, ne felejtsd el: el fo-

gom venni feleségül. Ezért olvasok éjjel. 
Trenírozom magam a házasságra. 

PÉTER: Ez az. A házasságban minden 
hálószoba lassankint átalakul könyvtárrá. 

ENDRE (könyvekre): És le? Nem fog hiá-
nyozni? Te nem akartál ma éjszaka olvasni? 

PÉTER: Megnyugtathatlak: egy sort sem. 
ENDRE: Azért, m e r t . . . Tudom, hogy sze-

reted a könyveidet. És . . . Férfiak vagyunk. 
PÉTER (nagyon gyenge gúnnyal): Mind a 

ketten? 
ENDRE: És egyik férfi se vegye el a má-

siktól éjszakára azt, ami neki a legkedve-
sebb. 

PÉTER: Már ugy érted a könyveit? Arany-
szabály. 

ENDRE (kínnal nyalábolja a sok könyvet): 
Ez a rengeteg könyl 

PÉTER: Kell még? Adhatok. 
ENDRE: Köszönöm. I n k á b b . . . Ha akarsz 

kedves l e n n i . . . 
PÉTER: Akarok. 
ENDRE: Segíthetnél őket átvinni a szobá-

mig. 
PÉTER: Boldogan. Igazán a legkevesebb, 

amivel tartozom neked. 
ENDRE: Ez a sok szép könyv. Nem értem. 

Hogy te miért nem nősülsz? Aki igy el van 
látva olvasnivalóval. (Mindketten könyvek-
kel el. A szoba egy pillanatig üres. Azután 
balajtóban kívülről megfordítanak egy kul-
csot.) 

3. JELENET 
Eta, majd Károly 

ETA (pizsamában jön balról. Pizsamában 
van. Karján virágok, hímzett párnák, ciga-
rettadobozok, bonbonok. A finom nő tudós 
ízlésével elhelyezi a dolgokat. Középajtón ko-
pogás. Eta szinte alig ér rá sikítani, amikor 
nyilik az ajtó és belép). 

KÁROLY: Bocsánat. A gazdámat keres-
lem. 

ETA: És engem talál itt! 
KAROLY: Bocsánat. Csak azért bátorkod-

tam. Elfelejtettem kérdezni a képviselő urat, 
hogy mikor keltsem holnap reggel. 

ETA: Mentől későbben. Én ezt tanácslom. 
KAROLY (zavartan): Eta k i sasszony . . . 
ETA: Nem vagyok kisasszony. 
KÁROLY: Eta nagyságos asszony. 
ETA: Nagyságos asszony se vagyok. 
KÁROLY (zavartan): Bocsánat. 
ETA: A képviselő ur vár ide valakit. Egy 

urinőt. 

KÁROLY: Csak nem a . . . (Nem meri ki-
mondani.) 

ETA: Őrült! Én csak kedves akarok lenni 
hozzá. De nem a kedvese. El akarok neki 
rendezni mindent. Férfiak ehhez nem érte-
nek. 

KÁROLY: A képviselő ur meglehetősen. 
ETA: Akkor nem értem, miért kért meg 

engem? Mert ő kért rá, hogy kicsit jár jak a 
kezére. 

KÁROLY: Nahát! Ez a bizalmatlanság! 
ETA: Kivel szemben? 
KÁROLY: Velem . . . Bocsánat. Ugy lát-

szik, a képviselő ur nem tudta, hogy szin-
tén itt méltóztatik lenni Olaszországban. Kü-
lönben nem hozott volna magával engem. 

ETA: Nagyon megtisztelő. Segítsen, kérem. 
A virágokat ide a vázába. 

KÁROLY: Sárga rózsa. A képviselő ur ked-
vence. (Segit.) 

ETA: Azért hoztam. (Cigarettára.) Simon 
Arzt. Azt hiszem, ez a márkája . 

KÁROLY (szemrehányóan): De nem az 
aranyvégül Bocsánat. Ezt illene tudni. 

ETA: Ejnye . . . Na, majd legközelebb job-
ban megtanulom a leckét. (Egy ^dobozra.) 
Gerbeaud. 

KÁROLY (összefolyik szájában a nyál): 
Budapestről! Külföldön gyémántot ér. Mert 
tetszik tudni, igazán jól csak Magyarorszá-
gon tudják e lkészí teni . . . 

ETA: Mit? 
KAROLY: Azt, amit Magyarországon tud-

nak elkészíteni. (A párnákra.) Hímzett pár-
nák!? 

ETA: Hogy a szoba ne legyen olyan ri-
deg. Olyan szállodai. És tudja, mi nők vala-
mennyien nagyon szeretjük a kézimunkát. 
Külön öröm minden öltés. Amit nem ne-
künk kellett csinálni. (Kibontja a parfőmös 
üveget. Pár csöppet ráhint a párnákra). 

KÁROLY: Be is tetszik parfőmözni? (Or-
rát fintorítja. Rosszalóan.) Bocsánat. Hisz ez 
nem is a képviselő ur parfőmje. 

ETA: Nem. Ez az enyém. Az én parfü-
möm . . . Na és most végeztünk. 

KÁROLY: Már? Hol marad a konyak? 
ETA: Mi! A képviselő ur i l yenko r . . . ? 
KÁROLY: ö természetesen nem. De hát 

méltóztatik tudni, a hölgy. Sosem lehet 
tudni. Hátha őt kell kicsit hangulatba hozni. 

ETA: Lehet tudni. Ezt a hölgyet nem kell 
hangulatba hozni. 

KÁROLY: Annál jobb. így már én is nyu-
godt vagyok. (Meghajlás.) Alázatos kéz-
csókjaim. (Középre indul.) 

ETA (egy lépést balra): Károly. 
KÁROLY: Parancs. 

i f i Opera zongoraterem 
10 

Budapest, Hajós-utca 16. Világ-
márkás zongorák, pianinók ezer pen> 
gőtől, a legcsekélyebb részletfizetés-
re" Is. — Nagy tisztviselőkedvezmény. 



ETA (levelet ad át neki): Tulajdonképen 
a szobapincért akartam rá megkérni. De ha 
maga akar olyan kedves lenni. Ezl a levelet 
a képviselő urnák . . . 

KÁROLY: Holnap reggel? 
ETA: Ma éjszaka. 
KÁROLY: Tessék? Amikor a hölgy már 

itt van? 
ETA: Nem tüstént. Ugy egy negyed óra 

múlva. De semmiesetre se — később. 
KÁROLY: De kérem alássan. Engem ki 

fognak dobni 
ETA: Legyen nyugodt. Engem is. (pyor-

san balra el. Ajtót magára zárja.) 
KÁROLY (vállat von. Középen el. A szoba 

egy pillanatig üres. Jobb ajtóban kulcs nyi-
korog). 

4. JELENET 
Hanna, majd Péter. 

HANNA (jobbról jön. ő is pizsamában 
van. Ajtót magára zárja. Körülnéz.) Pé . .. 
(Körülnéz.) P é . . . (Meglátja az asztalon a 
Gerbaudt, Beleharap. A cigarettát. Rágyújt. 
A virágokat. Megszagolja. Azután egy pil-
lanatra Szinte öntudatlanul be az alkóvba). 

PÉTER (középről jön. Egyenesen a bal 
ajtóhoz megy. Hallgatózik. Rögtön vissza. 
Be az alkóvba). 

HANNA (az alkóvban): Naa. Úriember 
vagyok? Naa. Megtartottam a szavamat 

PÉTER (az alkóvban): Aranyos. (Mind-
ketten kijönnek). 

HANNA: Természetesen csak egy cigaret-
tára jöttem át. 

PÉTER: Kettőre. Mondjuk igy: kettőre. 
És néhány jó szóra., 

HANNA: Drágám maga elfelejti, hogy 
Endre is van a világon. 

PÉTER: Felejtse el maga is. 
HANNA: Barbár! Hiszen éppen ez a leg-

nagyobb öröm az ilyenben. Arra gondolni, 
hogy máshol is várnak minket. Hogy valaki 
ellen vagyunk itt. Érti? Valaki ellen. 

PÉTER: Értem. Maga tulajdonképen nem 
is hozzám jött. Csak. tőle ment el. 

HANNA: Ez olyan jó. Én ezt ugy szere-
lem: játszani a veszedelemmel. Ez ugy csik-
landozza az idegeket, ö lyan jól csiklan-
dozzä 

PÉTER: Nők! Hallja Hanna, hogy maga 
mennyire nő! 

„Gré" kozmetika 
Modern szépségápolás, szépséghibák, eltávolítása vég-
leg villany- és fénykezelésekkel. — Esti kikészítések. 

Tanítványok kiképzése. 
Uj helyiség: Budapest, Párisi-utca 3. 

(Petőfi Sándor-utca 10.) 

HANNA: Száz százalékig. Újság magá-
nak? (Pici szünet. Körülnéz.) Milyen ked-
ves. Milyen figyelmes. Virágok. 

PÉTER (zavartan): Virágok? 
HANNA: Nem a maga ötlete volt? Nem 

nekem? 
PÉTER (m. f.): De. Az én ötletem v o l t . . . 

Magának. 
HANNA: És Gerbeaud! Itt, Olaszország-

ban! 
PÉTER (fokozódó zavarban): Gerbeaud? 
HANNA: Hát ne komédiázzon. Vagy nem 

maga hozta Pestről? 
PÉTER (m. f.): De. É n . . . É n . . . Direkt 

a Gizella-téren csomagoltattam. A Györgyi-
kével. Avval a magas karcsú szőkével. 

HANNA: Igazánl Lássa. Most kezdem 
hinni, hogy csakugyan utánam jött le a 
Lidóra. 

PÉTER (önkéntelenül): Én is. Most kez-
dem hinni. 

HANNA: Tessék? 
PÉTER: Azt mondtam: én már régen hi-

szem. Sőt — tudom. (Közben lassan a bal-
ajtóhoz lopózott. Hallgatózik). 

HANNA: Péter. 
PÉTER (nem hallja). 
HANNA: Péter. 
PÉTER (gyorsan el az ajtótól): Parancs? 
HANNA: Megnyugtathatom. 
PÉTER (esze a bal ajtón tul jár): Igen. 
HANNA: Endre és közöttem az aj tó 

csukva. Ö nem jöhet rá. 
PÉTER (m. f.): Igen. 
HANNA: Tessék? Ez magát nem is nyug-

tatja meg? 
PÉTER: De. Szörnyen. 
HANNA: Drágám. Ez a hang. Ha terhére 

vagyok, szóljon. Én megyek. Nagyon szíve-
sen megyek. Éppen olyan szívesen, mint 
amilyen szívesen — jöttem. 

PÉTER (ez kicsit levette a lábáról): Mint 
amilyen szívesen jött. Aranyos! Hogy miket 
tud! Hiába. Nincs még egy olyan, mint 
maga. 

HANNA: Most! Mert én vagyok itt. 
PÉTER: Nem. Nem azért. Páratlan mert... 

Ahogy maga az emberrel bánni tud. Mennyi 
kedvesség van magában. Mennyi jóság. 

HANNA: Igen. Nem tagadom: nagyon sok 
jóság van az én — rosszaságomban. 

PETER: Aranyos! Mondom: aranyos! 
HANNA: Nem. Most nem tréfálok. Lehet, 

hogy nagyon rossz voltam a férfiakhoz. De 
van egy mentségem: magamhoz mindig 
még rosszabb voltam. Sokkal, sokkal rosz-
szabb. Lehet, hogy a férfiakat rászedtem. 
De igazán csak egy embert csaltam meg 
mindig: Engem. 

PÉTER (őszintén): Kérem, nem tudom, 
jól hallottam, de ez ugy hangzott, mintha 
egy kicsit igaz volna. Szinte meg is hatott 
vele. 

HANNA: No ne legyen megható. Ne le-
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gyen szép . . . Tudod, hogy milyen remek 
gazember vagy! (Feléje megy). 

PETER: Édes! (Középajtón kopogás). 
HANNA (visszaugrik): Ez Endre! 
PÉTER: Lehetetlen. (Ujabb kopogás). 
HANNA (jobbajtó kilincsét nyomja): És 

lezártam az ajtót. Én jó szamár, aki va-
gyok. Lezártam. 

PÉTER: Az alkóvba! Bátran! Huzza ma 
gára a függönyt. Ne féljen. 

HANNA (el az alkóvba). 
PÉTER (ráhúzza a függönyt. Harmadik 

kopogás): Szabad. 

5. JELENET 
Péter, Károly és az alkóvban Hanna. 

KAROLY (középről jön): Alázatos jóestét 
képviselő ur. 

PÉTER: Micsoda! Maga az! Maga vesze-
k e d e t t . . . i z é . . . Ilyenkor zavar! Késő éj-
szaka! 

KAROLY: Miért haragszik a képviselő ur, 
amikor a képviselő ur tulajdonképen örül. 

PÉTER: Én? Mondom ez megbolondult. 
KAROLY: Képviselő ur kérem, de őszin-

tén: hát nem örül neki, hogy én jöttem ide 
be és nem más? 

PÉTER: Hallja maga! Mingy árt ugy meg-
feledkezem magamról, hogy csodálkozni 
fog . . . Mit akar! Miért jöttl 

KAROLY: Egy levél képviselő ur. Méltóz-
tassék. (Átadja). 

PETER (átveszi): Mi ez? Se cimzés, se . . . 
Ki küldte ezt a levelet? 

KÁROLY: A portás. 
PÉTER: Most? 
KÁROLY: Most. 
PÉTER: A portás egy ló. 
KAROLY: A portás egy ló. 
PÉTER: Maga kettő. 
KAROLY: Én kettő. Nyugodalmas jó éj-

szakát képviselő ur. (Középen el). 

6. JELENET 
Péter, Hanna. 

PÉTER (izgatottan felbontja a levelet. 
Megösmeri az irást. Arca eltorzul): N a h á t ! 

HANNA (jön. Péter háta mögött belenéz 
a levélbe): Muti. Szabad? (Olvas.) „Gratulá-
lok. Sok szerencsét továbbra is." (Beszél.) 
Aláírás nincs. Ki ez? 

PÉTER: E z . . . E g y . . . i z é . . . egy bará-
tom. 

HANNA: És mihez gratulál? 
PÉTER: Mit tudom én? A szilletésna-

pr nhoz. 
HANNA: Most nyáron? Hisz maga télen 

született ! 
PÉTER: Akkor másnak a születésnapjá-

hoz gratulál. Honnan tudjam én azt? 
HANNA: Drágám. Azért ne velem kiabál-

jon. Én igazán nem tehetek róla, ha . . . 
Nem én küldtem ezt a levelet. 

PÉTER: Azt tudom. 
HANNA: Hát akkor? Már nem szeret? 
PÉTER: Dehogyis nem. Én magát nem 

szeretem? És már csak azért is! 
HANNA: Csak azért is? Ezt nem értem. 
PÉTER: Én sem. Ne törődjön vele. Foly-

tassuk. Hol is tartottunk az előbb? Ha jól 
emlékszem: meg akartam csókolni magát. 

HANNA: Rosszul emlékszik. Én akartam 
megcsókolni magát. 

PÉTER: Aranyos! Nem tehetek róla. de: 
aranyos! 

HANNA: Én se: Szóval: e g y . . . (Kitárja 
karját). 

PÉTER (ö is): Kettő . . . 
HANNA: H á . . . (Hirtelen megakad a 

szeme egy párnán.) Hopp. Hát ez mi. Ma-
gának ilyet is adtak be a szobájába. (Kezébe 
veszi.) Vagy hazulról hozta? 

PÉTER: Mit kérem? 
HANNA: Ezt a párnát. 
PÉTER: Most ez a fontos? 
HANNA: Kézimunka engem mindig érde-

kel. Ezek a finom öltések. (Hirtelen elfinto-
rítja az orrát.) Mi ez! (Megszagolja a pár-
nát.) Hiszen e z . . . ! Csirkefogó! (Levágja a 
párnát). 

PÉTER: De kérem Hanna! Mi lelte magát! 
HANNA: Még kérdi! Ahová lépek, bele-

botlok az ő parfőmjébe. 
PÉTER: Az ő . . . 1 ? 
HANNA: Mit affektál? Itt van (Péter or-

rához nyomja a párnát.) Most tagadjon, ha 
mer ! 

PÉTER: Bocsánat én . . . én . . . Nem ér-
zek semmit. 

HANNA: Nem? Ugy látszik megsiketült az 
o r r á r a . . . Nna vallja be. Itt volt! Magánál. 
Ma este. 

PÉTER: Nem. Esküszöm, hogy nem volt 
itt. 

HANNA: Most meg már hamis eskü is. És 
én eddig azt hittem, csak nők tudnak ilyen 
rosszak lenni. 

Szenzációs újdonság! 
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PÉTER: É n . . . é n . . . nem értem. (Hirte-
len megnézi a levelet. Aztán a párnát sza-
golja. Morog.) Boszorkány. Boszorkány. 

HANNA (hirtelen): Különben bánom is én. 
Hát itt volt. Hát a kedvese! 

PÉTER (szigorúan): Hanna ! Megtiltom! 
HANNA: Nekem? Mit! Hogy szeresselek. 

Hogy visszavegyelek. Ezt akarod megtiltani? 
Hát azért is. És ha eddig nem is kellettél 
volna! Most igen . . . M o s t . . . (Feléje megy. 
Középajtón kopogás.) Már megint! 

PÉTER: Az a hülye inasl De most kitépem 
a fülét. Most igen. Esküszöm. (Ujabb kopo-
gás.) És le se zár tam az ajtót . Gyorsan ké-
rem az alkovba. 

HANNA: Megint. Hallja, nem fél, hogy 
kezdem nagyon is megszokni a maga alkov-
ját. (Alkovba el. Harmadik kopogás.) 

7. J E L E N E T 
Péter, Endre és az alkovban Hanna 

ENDRE (középről jön. Nagy szünet): Te! 
Szégyeld magad! 

PETER (higgadtan): Parancsolsz? 
ENDRE: Ezt teszed velem! A legjobb ba-

rátoddal! 
PÉTER: Parancsolsz? (Védőén az alkov-

függüny elé áll.) 
ENDRE: Mondd, mit vétettem én ellened? 
PÉTER (már kicsit agresszívebb): Kérlek 

szépen! 
ENDRE: Hogy ezt teszed ellenem. Ezt! 
PÉTER (kicsit zavart): Ezt? 
ENDRE: Ezt. (Hirtelen könyvet kap ki a 

pizsama zsebéböll.) Ezt adod nekem olvasni! 
Ezt a bődült butaságot! 

PÉTER (megnézi a könyvet): Ez butaság? 
Hiszen ezt Goethe irta. 

ENDRE: De nem nekem! 
PÉTER: Mi? 
ENDRE: Barátom, ha már nem tudok 

aludni, legalább röhögni szeretek az ágyban. 
De ez! (Magánkívül.) Ez az „Itáliai utazás". 

PÉTER: Azért ne engem üss agyon. Hisz 
nem én irlam. 

ENDRE: Szerencséd. Mert mondhatom, 
amilyen dühbe hozott ez a könyv. (Hirte-
len.) Mondd, nincs valami okosabb olvasni 
valód. Mondjuk Boccaccio. 

PÉTER: Boccaccio. Minek neked Boc-
caccio? 

ENDRE: Vagy valami más vidám mar-
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haság. Ahol szeretik egymást. A férfiak a 
nőket. És csalják egymást. A nők a férfia-
kat. 

PÉTER: Csak nem? 
ENDRE: Csak igen. Tudod, én az ilyesmit 

nagyon szeretem. Már ugy ér tem: könyv-
ben. 

PÉTER: Természetesen. Hát fá jda lom, ez-
zel nem tudok szolgálni. Már ugy értem: 
könyvben. 

ENDRE: Kár. (Igen pici szünet.) És könyv 
nélkül? 

PÉTER: Hogy érUem ezt? 
ENDRE: H á t . . . I s t e n e m . . . (Vihog.) Ne-

kem akarsz komédiázni. Ez a sok virág itt. 
Bonbonok. Ez a p á r f ő m . . . 

PÉTER: Meg vagy őrülve. 
ENDRE: Ez a pá r főm! Nekem kezd az 

agyamra szállni. 
PÉTER: Veszem észre. 
ENDRE: Te! Csak nem! 
PÉTER: Bolond! (Nagy kinos csend. Pé-

ter mind zavartabb és Péter zavara kezdi 
megzavarni Endrét.) 

ENDRE (hirtelen és most már egyáltalán 
nem kedélyesen): Te! 

PÉTER: Te! Mit akarsz tőlem? 
ENDRE: És te ezt még kérded! Te! (Nagy, 

kinos szünet. Hirtelen bal ajtóban kulcs nyi-
korog. Mind a két férfi arra néz, egyforma 
zavartan. Aztán bal ajtó nyilik. Jön Eta.) 

8. J E L E N E T 
Péter, Endre, Eta és az alkovban Hanna. 

ETA (egyáltalán nem bántja, hogy Endrét 
találja itt. Sőt. Ez határozottan megnyug-
tatja. Elfogulatlan): Jó estét. Zavarok? 

ENDRE: Talán én. Pa rdon . . . Igazán . . . 
Ezer b o c s á n a t . . . Ha tudtam v o l n a . . . De 
hát hogy is sejthettem. 

PÉTER: Elég! Mit tudhat tál volna. Mit 
sejthettél volna te! (Etához.) Hogy kerülsz 
te ide! Mit akarsz itt! 

ETA: Beszélni. Veled. 
PÉTER: Velem!? 
ETA: Miért ne? Nincs még késő. (Karkötő-

órára.) Félegy. Éjfél u tán . . . 
PÉTER: Éjfél után! (Rettentő kínban van. 

Hol Etát nézi, hol az alkovfüggönyt. Olykor 
Endrét is. És akármilyen optimista, ebben a 
pillanatban sokért nem adná, ha nem volna 
ezen a világon.) 

ETA: Hát aztán . . . Felnőtt emberek va-
gyunk. Huszadik század. Miért ne beszélhet-
ne egymással két ember éjfél után. Egy ur 
és egy hölgy. (Endréhez.)^ Nem igaz? 

ENDRE (nagylelkű): De. Lehet. Én külön-
ben is meggondoltam a dolgot. 

PÉTER: Ne mondd! 
ENDRE: Meggondoltam. (Felkapja Goe-

thét.) Viszem vissza. Ha már nem tudok rö-
högni, talán el tudok tőle aludni. 

ETA (megnézi a könyvet): Szabad? ö n 
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uram Goethével tölti az éjszakát? (Vissza-
adja.) Gratulálok. 

ENDRE: Köszönöm szépeu. (Zavart. Nem 
tud mihez kezdeni.) Köszönöm szépen. (Mély 
meghajlás.) Kedves fér jét üdvözlöm. Melegen 
üdvözlöm. (Középen el.) 

9. JELENET 
Péter, Eta és az alkóvban Hanna 

ETA: Ez a felsülés. Hiába! Nem vagyok 
ma formában. 

PÉTER. Mi? 
ETA: Ide jövök, hogy nyakoncsipjem a 

kedvesedet és ehelyett itt találom az ő ked-
vesét. 

PÉTER: Tiz másodperei 
ETA: Tessék? 
PÉTER: Tiz másodperc. Ennyi időt adok, 

hogy menjt 
ETA: Szervusz. (Indul.) 
PÉTER: Maradj. 
ETA (megáll): Menjek? Maradjak? Be-

számithatatlan vagy, mint egy kokott. 
PÉTER: Hallgass. (Melléje ugrik. Halkan. 

Belsöen.) Te! Ugy-e nem? Nem? 
ETA (hangosan): Hát mégis! Érdekel? 
PÉTER (halkan): Ne kiabálj! 
ETA: Miért nem? Talán kihallgat valaki? 
PÉTER: Meg vagy őrülve. (Halkan.) Fe-

lelj. Csak egy szót. 
ETA: Vártalak. 
PÉTER: Vártál? 
ETA: Vártalak. Ez egy szó. Nem jöttél — 

kettő. (Igen pici szünet.) Miért nem jöttél? 
PÉTER (kifakad): Nem jöttem, mert . . . 

(Hirtelen alkovfüggönyre néz.) Hallgass! 
ETA: Én? Ó kiabál és nekem mondja , 

hogy hallgass, flgen pici szünet.) Gerbeaud. 
Sárga rózsák. Hogy te hogy élsz. Mondom: 
kokott. Kokott. 

PÉTER (halkan, bensően): Vártál? 
ETA: És éppen olyan hiába, mint te őt. 

Különben nem baj. Már ugy értem, hogy le 
nem jöttél. De ő tehozzád! Látod, ez az igaz-
ság: felültetni egy ilyen férfit, mint te. 

PÉTER (halkan, bensően): Ugy-e nem sze-
reted azt a tacskót? Megbántad? Nem voltál 
az övé? Nein is leszel soha? Ugy-e nem, nem, 
nem? 

ETA: Nem, nem, nem? 
PÉTER (m. f.) Eta. Kislány! 
ETA: Nem szereted őt? Már nem kell? 
PÉTER (m. f.): Hallgass! Ne most! 
ETA: De! Most! Ha most tudnád mondani, 

hogy már nem kell neked az az asszony, ak-
kor . . . 

PÉTER: Akkor? 
ETA: A k k o r ? . . . Ne kérdezz. 
PÉTER: H á t . . . 
ETA: Tiz másodperc! 
PÉTER: Tessék? 
ETA: Tiz másodperc. Ennyi időt adok, 

hogy — válasszál. 
PÉTER: Válasszak? 
ETA: Most. Egy perc múlva már késő lesz. 

Most egyedül vagyunk. 
PÉTER: Igen. 
ETA: Ernő nincs itt és . . . 
PÉTER: É s ! . . . Hát nem bánom. Azt 

mondtad válasszak. Én . . . é n . . . 
ETA: Te . . . te . . . (Középajtón kopogás.) 

Kopogtak. 
PÉTER: Ez már megint az a hülye. 
ERNŐ (hangja kívülről): Kinyitni! Ki-

nyitni! 
ETA: Nem. Ez egy másik hülye. Az enyém. 
PÉTER (bal ajtóra): Visszal 
ETA: Eszembe sincs. 
PÉTER: Mi!? 
ETA: Én ezt végig akarom csinálni. 
PÉTER: Te igen! De én nem. 
ETA: Legalább engedd meg, hogy itt búj-

jak el. Mondjuk az alkovban. (Arra megy.) 
PÉTER (lefogja): Megőrültél?! Oda nem 

lehet. 
ETA: Miért nem? 
PÉTER: Mert. (Második kopogás.) 
ERNŐ (hangja kívülről): Kinyitni! 
PÉTER (Etát a loggia függönye mögé 

tuszkolja): Ide! És egy szót se! (Harmadik 
kopogás.) Szabadi 

10. JELENET 
Péter, Ernő és Hanna az alkovban és Eta a 

loggia mögött. 
ERNŐ (középről jön. Pizsamában van): Jó 

estét. 
PÉTER: Adjon Isten, fiatalember. (Igen 

pici szünet.) Szolgálhatok? Valami kellemes 
olvasni való éjszakára? Goethe. Heine? Boc-
caccio. 

ERNŐ: Köszönöm, de momentán nem 
érdekelnek ezek az urak. (Nyel egyet.) Uram, 
mind a ketten értelmes emberek vagyunk. 

PÉTER: Uram, ön túlságosan kedves. 
ERNŐ: Nincs értelme köztünk semmi frá-

zisnak. 
PÉTER: Aláirom. 
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ERNŐ: ö n sokkal intelligensebb, semhogy 
t a g a d j o n . . . Én biztosan tudom, hogy Eta 
itt van önnél. 

PÉTER: Tényleg? Az én információim 
egészen másként szólnak. 

ERNŐ: Én Etáért jöttem. 
PÉTER: Hozzám? 
ERNŐ: Uram! 
PÉTER: Beront ide éjfél után? 
ERNŐ: Pardon. Ugy látom, ön nem al-

szik. 
PÉTER: De ön, ugy látom, álmodik. 
ERNŐ: Tessék? 
PÉTER: Eta nincs itt. 
ERNŐ: Itt van! 
PÉTER: Hogy meri ezt mondani? 
ERNŐ: így! (Levelet huz ki zsebéből.) Is-

meri ön ez az írást? (Mutatja.) „Ha nagyon 
érdekli, hogy hol vagyok . . ." 

PÉTER tovább olvassa): „Ma éjfél után 
megtalálhat Péter szobájában". (Beszél.) 
Furcsa. 

ERNŐ: A levelet az asztalon találtam. 
Most, amikor hazajöttem. 

PÉTER (kezdi nagyon érdekelni): Mikor? 
ERNŐ: Most. Amikor hazajöttem. 
PÉTER (m. f.): Szóval ön ma este nem 

volt otthon? 
ERNŐ: ön t most ez érdekli? 
PÉTER: ö n nem is sejti, hogy mennyire. 

Szóval ön ma éjfél után nem volt otthon? 
ERNŐ: Pardon. Ön faggat engem? Ez mé-

gis csak ..". (Alkov felé indul.) 
PÉTER (elibe): Hohó! 
ERNŐ: Ott az alkovja? 
PÉTER: Ehhez semmi köze. (Le akarja 

fogni Ernőt.) 
ERNŐ (kiszabadul): Majd meglátjuk. 

(Széthúzza az alkovfüggönyt.) 

11. JELENET 
Péter, Ernő, Hanna és Eta a loggiafüggöny 

mögött. 
HANNA (kilép a függöny mögül. Nagy 

szünet). 
ERNŐ: Asszonyom! Bocsánat! Százezer 

bocsána t . . . Ezt, ezt igazán nem vártam 
volna . . . Asszonyom! Ez életem legboldo-
gabb perce. (Hanna nyakába akar borulni.) 

HANNA (visszalöki): N a ! . . . (Egész pici 
szünet.) Uram! Remélem, lesz magában any-
nyi lovagiasság. 
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ERNŐ: De asszonyom! önnek gentleman-
nal van dolga. Én nem láttam, én nem hal-
lottam semmit. Nekem nincsenek szemeim, 
nekem nincsenek füleim. 

HANNA: Önnek ne legyenek szájai. Ez a 
fontos. Ne legyenek szájai. 

ERNŐ: Nem lesznek szájaim. Nyugodt le-
het, hallgatni fogok. (Péter felé meghajlás.) 
Uram, tud ön nekem megbócsájtani? 

PÉTER: Még nem tudom. Erről minden-
esetre beszélni fogunk (Loggia-függönyre 
néz.) odakint. 

ERNŐ: Tessék!? Ön most magára akarja 
hagyni a hölgyet? 

HANNA (loggiafüggönyre néz): Ezt igazán 
nem értem. Ez a lovagiatlanság. 

PÉTER (Ernőhöz): Uram! Én nem akadá-
lyozhattam meg, hogy bejöjjön ide. Maga 
sem akadályozhatja meg, hogy elmenjek in-
nen. Végre is az én szobám. Akkor hagyha-
tom el, amikor akarom. 

HANNA: De Péteri 
ERNŐ (Hannához): Bocsánat, asszonyom. 

Ez is az én hibám. Én bontottam meg a 
hangulalot. Én megértem, hogy. . . 

PÉTER: Maga érti!? Mit ért maga? (Meg-
ragadja a karjánál.) Jöj jön! (Ernővel, akit 
szinte erőszakosan cipel, középen el.) 

12. JELENET 
Hanna, Eta 

ETA (előjön a loggiafüggöny mögül): Pá, 
drágám! 

HANNA: Asszonyoml (Azután elneveti ma-
gát. Kezet ad.) Pá drágám. (Pici szünet.) 

ETA (kínálja): Rágyujtsz? 
HANNA: Szívesen. (Rágyújtanak.) 
ETA: Szereted? 
HANNA: Már nem. És te? 
ETA: Én? . . . Azt hiszem, fogom. Rette 

netesen. 
HANNA (őszinte részvéttel): Ezt az em-

bert! Szegény drága. (Szünet.) És az urad? 
El fogtok válni? 

ETA: Nem fogunk elválni. 
HANNA: Tessék? 
ETA: Nem az uram. Az uram nem az 

uram. 
HANNA: Az enyém sem. De én — hozzá 

fogok menni. 
ETA: Miért? 
HANNA: Mert el fog venni. Nagyon jó em-

ber. Most örülök, hogy nem csaltam meg. 
ETA: Hidd el, én még jobban . . . 
HANNA: Tessék? 

H Ó C I P Ő K 
megérkeztek. Javítások 24 órán beiai készülnek 

V A D Á S Z I S T V Á N , K e r t é s z u t c a 5 0 . 
(Király utcánál.) Telefon: J. 434-14 
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ETA: Én még jobban örülök annak, hogy 
te nem csaltad meg az uradat. 

HANNA: És te? 
ETA: Én sem. (Pici szünet. Lehajtja fejét.) 

Én nem csalhattam volna meg. Még ha akar-
tam volna sem. mert . . . 

HANNA: Mert? 
ETA: M e r t . . . Ezt most nem tudom neked 

megmagyarázni. (Igen pici szünet.) 
HANNA: Hozzá fogsz menni? 
ETA: Szeretem. 
HANNA: Nem okos dolog. Nem szabad 

túlságosan a férfit. 
ETA: Tudom. 
HANNA: És? 
ETA: Szeretem. 
HANNA: Nagyon? Jobban, mint bárki 

mást. 
ETA: Nem tudom. Sosem szerettem előtte 

senkit 
HANNA: Én fordítva. 
ETA: Tessék? 
iíANNA: Én azt hiszem, sosem fogok utá-

na senkit. Egy kicsit szomorúbb eset, mint 
a tied. (Mosolyog.) Ez az. Szeretni fáj . Nem 
szeretni szomorú. Hidd el, nem könnyű do-
log nőnek lenni. (Egy könnyet töröl le.) 

ETA: Drágám . . . Ne haragudj. Nem 
akartam elvenni tőled. 

HANNA: Csacsi. Ne vigasztalj. És már 
nem fáj. Hiszen szerencsére . . . Én olyan, 
de olyan szívtelen vagyok. 

ETA (rémülten): Te! Én i s . . . És azt hi-
szem, ez a legborzasztóbb. 

HANNA: Tessék? 
ETA: Kezdek rájönni: nekünk, szívtelenek-

nek van a legtöbb szivünk. A többiek, azok 
szerencsések . . . Azok megmutatják másnak. 
Kiadják a szivüket. Mi megtartjuk magunk-
nak. Nekünk (Keblére.) idehaza fáj. 

HANNA: Te! Vigyázz! 
ETA: Tessék? 
HANNA: ö meg ne tudja. Titkolni. Mindig. 

Férfi sose tudja meg, hogy szivünk is van. 
Mert akkor — végünk . . Játszani velük. 
Mint ők mi velünk. 

ETA: Játszani? Lehet? Mindig? 
HANNA: Muszáj. 
ETA: És megéri? Ha . . . csak játék? 
HANNA: Megéri. Mert az a játék — ez 

minden. (Középen lassan el. Az ajtóban meg-
áll, Péternek, aki kint a folyosón.) Siessen! 
Várják! 

13. JELENET 
Eta, Péter 

PÉTER (középről jön): Eta! 
ETA: Péter! (Azután hirtelen nagyon 

könnyen, nagyon vidáman.) Gyáva! Szöktél! 
Előlünk! 

PÉTER: Szeretsz!? 
ETA: Nem! 
PÉTER: Te! (Megfogja csuklóját.) 
ETA: A csuklóm! 
PÉTER: Miért szöktél el hazulról? 
ETA: Nem tudom. Nő vagyok. Ostoba. 

Semmit sem tudok. Vagy te talán tudod? 
PÉTER: Mit? 
ETA: Hogy miért szeretsz annyira? Te 

engem! Olyan nagyon — nagyon . . . Sze-
retsz? 

PÉTER: Még jobban . . Ugy-e nem? . . . 
Nem voltál az övé? 

ETA: Csacs i . . . Hiszen tudod, hogy nem. 

Hotel national st. moritz (Engadln) 
Kitűnő családi otthon. Télen—nyáron üzemben 

Mérsékelt árak Tulajdonos: 
Wissel Fr igyes HrUkOsei 

S A V O Y « H O T E L e t S t . G E O R G E S 
M E N T O N . Családi szálloda — Gyönyörű kilátással a tengerre. 

Modern komfort — Elsőrangú konyha — G a r a g e . 

Elismerten H I R E S A K O N Y H Á J A az egész R I V I É R Á N a 
W I E N E R R E S T A U R A N T W E I D E £T»rEKR Ï V î 
Választékos, kitűnő étlap. — Magyar, bécsi és francia specialitások. — Menü 11 frank. 

MAJESTIC HOTEL JUAN-LES-PINS Ä ^ Ä Ä Ä 
T e l j e s e l l á t á s s z o b á v a l 40 f r a n k t ó l 

Hotel Pension Gloria Nizza 63, Promenade des Anglais a legelőkelőbb 
fekvéssel — Régi ismert családi báz — 

Kitűnő konyha — Német levelezés 

Bristol et Majestic Hotel Montecarlo 
Közvetlen a tengerparton fekvő, modern komforttal felszerelt 200 szobás szálloda — Magyar levelezés — Arak a 
főszezonban 75 franktól kezdve — Április 15-étől lényegesen olcsóbb árak — D é l u t á n i é s e s t i t á n c 
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Iis ha nem h i s z e d . . . (Fejét lehajtja.) meg 
fogod ludni. Olyan bula voltam. Megőriztem 
magam le neked. 

PÉTER: Angyal! 
ETA (sóhajt): Kétségbe vagyok esve. 
PÉTER: Mii 
ETA: Mert hogyan foglak ludni megcsalni 

a házasságban, ha nem tudtalak megcsalni a 
házasságunk előtt sem . . . Nein menti El-
szöktem egy fiúval, mert azt hittem, hogy 
magamat szeretem. Hiába volt. Kiderült, 
hogy nem m a g a m a t . . . Téged szeretlek. 

PÉTER: Boszorkány! (Meg akarja csó-
kolni. ) 

14. JELENET 
Eta, Péter, Ernő 

ERNÖ (középről): Hát mégis! 
ETA, PÉTER (együtt vidáman): Ni! Ernő. 
ERNÖ- De kérem! Én . . 

15. JELENET 
Eta, Péter, Ernő, Hilda 

HILDA (középről, ugyancsak pizsamában): 
Endlichl (Ernő nyakába veti veti magát.) 
Mann! Männchen! Männecke! Süsses! 

ERNÖ: Aber b i t t e . . . Fräulein! 
HILDA: Endlich, dass ich dich habe. Süs-

ser! Schöner! Holder! (Megöleli.) Meiner! 
ETA (Ernőhöz): Uram, 'gratulálok. 
PÉTER: Szivböl. 

ERNÖ (tehetetlen): Ez a kis vadállat ello-
pott. Birtokába vett. 

16. JELENET 
Eta, Péter, Ernő, Hilda, Endre, Hanna 
ENDRE, HANNA (középről bejönnek). 
PÉTER: Tessék? Ti is? 
ENDRE (kihúzza a zsebéből a könyvet): 

Bocsáss meg, csak Goethe miatt . (Hannára 
néz boldogan.) Ugy érzem, ma nem olvasok 
tovább. 

PÉTER (gratulál): Neked is, szivböl. 
ETA (középajtóhoz megy. Kinyitja): Ká-

roly! (Ajtó innen végig nyitva marad. Szere-
nata is erősen végig.) 

17. JELENET 
Eta, Péter, Ernő, Hilda, Endre, Hanna, 

Károly 
KAROLY (középről jön): Parancs? 
ETA: Nyittasson nekem egy szobát. (Az 

ámuló Péterhez.) Ez a ragyogó olasz éjszaka. 
Szeretném még egyszer élvezni magamban. 
Még egyszer egyedül lenni Velencével. Mert 
holnap reggel úgyis . . . (Legyint.) 

PÉTER (szájtátva): Csak nem? 
ETA: De igen. A Márk-templomban. 
HÁROM PÁR (összeölelkezik). 
KÁROLY (előlép, fanyarul ki a közönség-

nek): Happy end. 

Karácsonyi számunk megfejtéseit legköze-
lebbi számunkban közöljük. 

Megfejtési határidő 1939 január 1!. A postán be-
küldött levelek cimoldalán feltűnően kell jelezni 
„Fejtorna"; a szerkesztőségi (Erzsébet-körut 43. II.) 
és a könyvesbolti (Erzsébet-körut 29) levélládába 
boríték nélkül is bedobhatók a fenti határidőig. 

Heti ajándékot nyerhet lapunk minden ,,olvasó"-ja 
kivétel nélkül, ki legalább egy helyes megfejtést küld 
be, vagy pedig rejtvényét, vagy pályázatát közöltük. 
Leközölt keresztrejtvény beküldője választhat a heti 
jutalmak között. 

Minden megfejtő jutalmat kap, aki legalább eg> 
helyes megfejtési kfild be és az utolsóelőtti oldalon 
levő rrjtvényszetvényt s a jutalmak mellett felso-
rolt összeget pénzben, vagy bélyegben mellékeli s 
a jutalom sorszámát is közli. 

JUTALMAK: 
1. H. Ewers—D'Albert: Holt szemek, zenés szín-

játék az előjátékkal 40 fillér. 2. Hevesi—Mikszáth: 
Régi jó világ. Három egyfelvonásos komédia 50 fil-

lér. 3. Papp V.: Hajdú József élete és müvei £0 fillér. 
4. Faragó—Nádor: Offenbach daljáték, 3 felv. Képes 
kiadás, 60 Qllér. 5. Boross M.: Jóslatok könyve (II. 
rész) 60 fillér. 6. Papp V.: Bach János Sebestyén 
élete és müvei a szerző arcképével 60 fillér. 7. Arató 
E.: Elkésett emberek (regény) 80 fillér. 8. Nagy Ist-
ván: A Jeritza, a Saljapin, meg a Biller 80 fillér. 9. 
Hevesi—Jókai: Egy magyar nábob (színjáték 5 felv.) 
80 fillér. 18. Lajta A.: Filmművészeti évkönyv (1920. 
év) 80 fillér. II. Színházi Élet művészeti alnnnacb 
(1919 év) 80 fillér. 12. A 25 éves mozi, a kinemato-
grafia negyedszázados története 225 rajzzal 1 pengő. 
IS. 2 darab népdalkotta 40 fillér. 14. 2 darab tánc-
kotta 50 fillér. 15. 2 darab vegyes előadási darabok 
50 fillér. 16. Uj színdarab árjegyzék ingyen. 

Átszámítási táblázat: 
40 fillér = 4 dinár = 15 lei ~ 7 Ké 
50 fillér = 5 dinár = 18 lei = 8 Kc 
60 fillér = 6 dinár = 20 lei = 10 Kí 
80 fillér = 8 dinár = 28 lei = 14 Ki 

1— pengő = 10 dinár = 35 lei = 17 Kí 
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HETI AJÁNDÉKOK: 
(Az ajándékokat postán és k ihordó u t ján küld jük el.) 
DREHER-MAUL legkitűnőbb luxuskeverék 

díszdobozban: 
LÁSZLÓ ZSUZSI, Guőr. Korvin-u. 10. 
SZENES: „AVASI" arckrém és szappan, 

(Baja): 
WENETIÁNER SÁNDOR, Zákány. 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan», fogassal: 
FARAGÓ MÁRTONNÉ. Tótszentmárton. 
B O O N ' S kakaókülönlegesség, fél kg.: 
FARKAS GYULÁNÉ, Izsák, (Népbank). 
HALMI (Kecskeméti-u. 19.) 6 művészt fény-

képe: 
Dr. BENDECZ MÓRIC. Bpest. Klauzál-u. 31.. II. 17. 
Klein és fla: „VIOLETTES CARPATHES" 

NAGY KAZETTA (szappan, arckrémek, pouder) 
a világhírű Violette Carpathes illatban: 

P. NÉMETH JOLÁN. Bpest, Ráth Guörgg-u. 6.. II. 1. 
tiRÉ kozmetikai intézet szépségápolása: 
DARÓCZY ÁRPÁD, Jibou. jud. Salai (Románia). 
Egy nagy üveg ZWACK-UNICUM: 
Ili. PONGRÁCZ JÁNOS. Budapest. Retek-u. 53. 
KLEIN ÉS FIA: Kozmetikai doboz: 
REICHER LÁSZLÓNÉ. Bpest. Kádár-u. 10.. I. 10. 
L'FA filmszínházba 2—2 jegyutalvány: 
BONDY K. ISTVÁN és PASKAY LUCl. 
MEISTER terpentines szappan, 5 doboz: 
FEKETE GYÖRGY. Vecsés. Aranu János-u. 28. 
Klein és fia: ROSE d'ORIENT nagy kazetta 

(szappan, száraz és zsíros krém. pouder) a világ-
hírű Rose d'Orient illatban: 

BRAUNSTEIN JÁNOS, Bpest, Podmaníczkg-u. 8. 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappana, fogassal: 
fíONÁTH ANDORNÉ, Bp. Szinngeu Merse-u. 19.. 1. 15. 
Klein és fia: ROSE d'ORIENT kis kazetta: 
WEISZ VIOLA. Zürich. Schönlein str. 16. (bei Frau 

Wgss). 
Palace filmszinházba 2—2 jegyutalvány: 
WtLLERT ANDOR és KESZEY PAULA. 
VÁRADINÉ Pataki Aranka, kozm. ápolása: 
SPITZER IMRÉNÉ, Budapest. Conti-u. 15.. I. 9. 

REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY 
jutalmait amerikai mintára ugy osztjuk ki, 
hogy mindenki azt válaszhat, amire 
szüksége van. Tehát a következők tudassák 
velünk, hogy melyik dijat küldjük nekik. 
Választani lehet rádió, fényképezőgép, cso-
koládé, turistafelszerelés közt. Az első husz 
jutalom értéke egyforma, mert evvel is do-
kumentálni akar tuk azt a tényt, hogy a 
rej tvényfejtő gárdánk beküldői között nem 
tudtuk az elsőség kérdését eldönteni: 

BUDAPESTI NYERTESEK: Bánhidy Osz-
kár, Huszka József, Babochay Kálmán, 
Pongrácz E. Erzsi, Goldberger Szerén, Dei-
lusz Lili, Schorr János, Kvassay Rudolf, lo-
vag Rombay Ferenc, Erzberger Dusi. 

VIDÉKIEK: Berecz Ilonka, Kronberger 
Lili, Kmetty Ferenc, Tarapcsik Ilonka és 
Genál Lotti. 

ROMANIA, CSEHSZLOVÁKIA, JUGOSZLÁ-
VIA: Greguss Vilmos, Botos Vali, Klucsik 
Eszter, Barcsay Babi, Payzs V. Dezső, Kom-
lóssy K. Jenő és Lusztig István. 

A névsort következő számunkban folytat-
juk. 

A JÉGTÖMBBE FAGYASZTOTT EMBER 
(Harry Houdini legutolsó trükkje) 

Az amerikai varieté színpadokat szenzációs bűvé 
szeti illúzió tartja izgalomban; a jégtömbbe fagyasz-
tott ember. A nemrég elhunyt magyar származást! 
bűvészkirály, Harry Houdini találta fel az izgató 
mutatványt, azonban már nem élte meg, hogy maga 
mutathatta volna be. így özvegye mutatja be ezt az 
illúziót, melynél izgalmasabbat talán még soha sem 
látott a közönség. A szinpadon acél tartály ált, a 
közönség felé fordított üvegablakkal. Megjelenik a 
szinpadon Mrs. Hondini és asszisztensei, továbbá az 
áldozat, egy sioux indiánus. Az utóbbi meleg ruhá-
zatban, aminőt északsarki utazók viselnek. Houdi-
niné rövid előadással kezdi a mutatványt. Elmondja, 
hogy hypnózis áltat képes az ember életfunkcióit 
rövid időre felfüggeszteni. Hypnotizálja az indi-
ánust. Ez látszólag álomba merül, átló helyzetben. 
Ekkor kötetekkel és csigákkal a levegőbe emelik 
és besülyeztik a tartályba, melynek ablakán át arca 
látható. Most a tartályt jégdarabkákkal töltik ki és 
és gumicsövén át annyi vizet bocsátanak a tar-
tályba, hogy a jéggel kevert viz egészen elborítja 
a benne álló embert. Ezután a csövön át folyékony 
szénsavat bocsátanak a tartályba, mely óriási hide-
get fejlesztve a keveréket egy-két perc alatt tö-
mör jégtömbbé fagyasztja. 

A nézők az ablakon keresztül eleinte láthatták az 
indián arcát. Majd azt látják, hogy az arc előtt 
jég képződik. Ekkor az acéltartály falait szétbont-
ják és a nézők előtt óriási tömör jégtömb áll a 
színpadon. A legtöbb néző azt hiszi, hogy az em-
bert előzetesen valami süllyesztő segítségével ki-
csempészték a tartályból. Azonban rögtön meggyő-
ződhetnek, hogy a szegény indiánus benne van a 
jégben. Ugyanis baltákkal kitördelnek egy darabot 
a jégtombből. Láthatóvá válik az ember arca. 
Houdininé felébreszti hypnótikus álmából és az in-
diánus megszólal. Beszél a közönséghez. A nézők 

(Folytatása a 156-ik oldalon) 
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VÍZSZINTES: 
1. Rákosi Viktor könyvének 

cime 
17. Világnyelv 
18. Tolsztoj-regény 
19. Petőfi vers címe 
21. Cini rövidítve 
22. Vissza: bálna 
24. Fizikai fogalom 
25. Német kérdő névmás 
26. Szellemi munkás 
28. A nóta szerint a zsemlye 
30. Bessenyei alakja 
31. Attila 
34. Mássalhangzó fonetikusan 
35. Van ilyen lap 
38. Egyiptomi város 
37. Szemlél mássalhangzói 
38. Rózsája hires 
41. „Szőkék előnyben" írója 
43. Forditva: kettősmássalhangzó 
44. Pavillon 
45. Egy szin franciául (fon) 
46. M . . . a charta 
47. Ut — klasszikus nyelven 
48. Forditva: ruhaanyag. 
4». Allai 
50. Villamos ismert íáblája 
52. Marshall szigetek egyik cso-

portja (I = II) 
54. Latin névmás (fon.) 
56. Forditva: a kutya 
57. Kőlapban van 
58. Római hadvezér 
60. Afrikai tő, ékezetfölösleggel 
62. Vízi jármű 
64. Azonos magánhangzók 
66. Úszóbajnok keresztneve 
67. A klasszikus skála hangja 
68. Abesszínia egykori fővárosa 
69/a. Lőszerszám 
71. Mutató szó 
73. Az Esterháziak hires vára 

Sopron vm.-ben 
74. Van ilyen unoka 
76. Rag 
77. Középkori bünletőeszköz 
80. Pohárköszöntő 
82. Több .község nevében szerepel 
83. Van ilyen iz 
84. Idegen névelő 
85. Francia város, egykor Ala-

rich gót király székhelye 
86. Hpsszmérték röviditve 
87. Pesti színésznő 
01. Szögecs 
93. Indulatszó 
94. Operette cime 
95. Finnország jelzője 
97. Német regényíró vezetékneve 
99. Szerves szövetek folytonos-

sági hiánya 
101. Ismeretlen 
102. A szultán udvara 
103. Források nimfája 

(DEÁK EMMA, Pestújhely) 

Megfejtésül beküldendő a víz-
szintes 1 és a függőleges 1, 7 és 16. 

104. Gabonát szállítanak benne 
106. Sziget franciául 
107/a. Nitrogén vegyjele 
108. Hindu költő 
109. Filmszinésznő egyik neve 
l i t . Hires költői verseny tárgya 

volt 
115. Forditva: Csak — idegen 

nyelven 
116. Kártyajáték. 
118. Nagy pesti filmszínház 
119. Van ilyen fog 
120. Sakkmiiszó 
121. Rimes hexaméter 
122. Artoisban készült az első 
125. Aratás — idegen nyelven 
126. Idegen névelő 
127. Forditva! király — franciául 

(fon) 
128. Forditva: tetszelgő 
129. Grófi család 
130. Kutyafai 
133. Ök — franciául 
135. Divatos szin (fon) 
137. Bibliai alak 
138. A vér vezetéke 
139. Gyümölcs neve — nénicsen 
140. Névelő 
141. Esetlen 
143. Az utolsó budai pasa (ékezet 

fölösleg) 
145. Betegség tünete 
146. Csont — latinul 
147. T i . . . 
148. Mássalhangzó fonetikusan 
149. Teve 
155. Forditva: rag 
156. Hires ez a palaek 
157. Sokat tud 

FÜGGŐLEGES: 
1. Arany ismert költeményének 

egy sora 
2. Európai folyó 
3. Francia regényíró 
4. Névmás 
5. Angol természettudós ( i ) 
6. Három — idegen nyelven 
7. Arany ismert költeményének 

egy sora 
8. P I . . .ta 
9. Gyógyszer 

10. Mássalhangzó (Ion.) 
11. Két népszerű pesti komikus 
12. S t . . .in 

13. Ón kémiai jele 
14. Cink kémiai jele 
15. Autómárka 
10. Minden nacionalizmus jel-

szava 
20. Szemirámisz 3 mássalhang-

zója 

23. Azonos magánhangzók 
27. Ravasz állat 
28. Korong-korong 
29. Isten 
32. Ilyen alkohol is van 
33. Folyó Afrikában 
34. Északi nép 
37. Amor 
39. Tagore-regény 
40. Forditva: figyeli 
42. Pesti színésznő 
47. Pestmegyei község az aszódi 

járásban 
51. Pesti tizinésznő vezetékneve 
53. Mohammedán méltóság 
59. Sir 
61. Angol hosszmérték 
83. Angol női név az egyik Gish 

keresztneve 
65. Hitelezőnek van 
69. 16 tanács (két szó) 
70. Angol város 
72. Allati hang 
7». A tüz 
78. Fenyőfajta 
79. Idősebb — közismert szóval 
81. írószer 
84. Cimrövidltés 
85/a. Folyó — idegen nyelven 
88. Enni kíván 
89. Zuhanni 
90. Írország régi neve 
92. Hitbizomány egyik neme 
96. Közismert rövidítés 
97. Növény lesz belőle 
98. Fordítva; Középázsiai terület 

100. Pesti színésznő 
103. Rag 
105. Kizudit 
107. Idegen pénzegység 
108. Ékezettel a Zagyva mellék-

folyója 
110. Drávamenti város 
112. Forditva: kerék idegen nyel-

ven 
113. Aminek nincs neve 
114. Pesti színigazgató vezetékneve 
117. Letesz 
120. Állati hung 
123. Férfi név 
124. Félsziget 
126. Mohammedán pap 
131. Ésszel 
132. Óra része 
134. Forditva: cipész teszi 
136. Ver 
139. Forditva: olasz pénz 
140. Szárit 

142. . . . reito 
144. Lehorgonyozzák 
150. Nevek előtt látható rövldités 
151. Névmás 
152. Két ókori nép mássalhangzói 
153. Kötőszó 
154. Rajz vége 
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(Folutatds a 153-ik oldalról) 
tnegkönnyebülve sóhajtanak fel. Végül baltákkal le-
verik a jégtömb tetejét és ismét köteleket erősíte-
nek a jégbefagyott ember vállai körűi. Meleg vizel 
öntenek a tömbbe és csigák segélyével nagy nehe-
zen kiemelik az indiánt és szűnni nem akaró taps 
jutalmazza a mutatványt. Houdininí megköszöni az 
űnnepeitetésl, az Indián sajátos nemzeti mozdulatai-
val Üdvözli a közönséget és távozik, valószínűleg a 
buffelbe, ahol forró itallal melegíti fel magát a ki-
állott megpróbáltatás után. 

Nehéz elképzelni, hogy az emberi szervezet ki-
bírja, hogy légtömbbe fagyasszák, ahol a hideggel 
még az a kellemetlenség is velejár, hogy nem lehel 
léiekzetet venni. Hozzá még a mutatvány nap-nap 
ulán szinpadra kerül; vasárnap kétszei is. Ennél-
fogva kétségtelen, hogy ügyesen kieszelt trükkel ál-
lunk szemben, melyet a bűvészek igy próbálnak meg-
magyarázni: 

Az acéltartályban vastagfalu Uvegtartály van. A 
külső tartály üveg ablakán átnézve a belső üvegtar-
tályt nem veszi észre az emberi szem. A belső üveg-
tartálynak légmentesen záródó ablaka van arc-

magasságban, mely befelé letolható. Az iivegtartálj 
felül nyitott, ugy, hogy az indiánt kötelekkel felül-
ről beleereszthetik. Mikor a külső acéltartályt felfii 
egy acéltetővel elzárják, egyúttal az flvegtartályt is 
elzárja egy belső üvegtető. Ennélfogva az indiánus u 
külső tartályon belül egy belső Qvegtartályban telje-
sen elszigetelve áll és a léggel közvetlenül nem érint-
kezik. Hogy ne fulladjon meg, alulról friss levegő-
höz jut egy csövön keresztül. Ezzel minden lénye-
ges meg van magyarázva. Az indián nagyon melegen 
van öltözve. Minthogy a jéggel közvetlen nem érint-
kezik, nem kell félnie a megfagyástól. Nagyon való-
színű. hogy a szűk cellában még melege is van. A 
közönség a belső tartályról mit sem sejt. Az illúzió 
teljesen az. mintha közvetlenül a jégbe fagyna. Mi-
kor a jégtömbön arcmagasságban léket ütnek, le-
huzza a belső üvegablakot és arca láthatóvá válik. 
Mikor pedig a jégtömb tetejét verik le, a leválasz-
tott jégdarabbal együtt leemelik a belső üvegtetőt. 
Ekkor feje szabadon áll kl a jégtömbből. Meleg vi-
zet öntenek a tömbbe, hogy a jeget meglazítsák. Ez-
által ruhája is nedves lesz, ugy. hogy mikor végfii 
kötelekkel kiemelik, teljes az illúzió, mintha közvet-
lenül be lett volna fagyva a jégbe. 

K l i l í j I Y t * 

í. 
(Plusquamperfectum) 

I. 
(Kiss Juliska. Nagykanizsa) 

(Futurum, Európa) 

(„Palya") 

(Brenner Klári, Budapest) 

7. 
(iteseb Viktor, Bras^bj 

s. 
(Pap Andor. Tihany) 

TŐ TŐ N A 
A 

». 
(Csapó Sándor, Subotica) 

(Ur. l'ospischil Rudolf, Médias) 

(Krausz József, Eger) 

II. 
(Argyován Lili. Calatele) 

1. 
(Futurum. Európa) 
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Î. 
(Pilászy György. Budapest) 
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(Slurmné Gaál Ellus. Eger) 
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4. (Pilászy György. Budapest) 
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SZERKESZTŐ 
K O W / t I V E K E l t ; 

HU ifju. 
Levelét szószerint ide iktatom, hadd lássák a inai 

romlott világban, hogy ilyen fiatalemberek is van-
nak. íme a levél: Négy éve szerelmes vagyok egy 
kislányba, gyakran találkozunk és egymásra te-
kintve megér t jük , hogy szeret jük egymást, de még 
nem volt bátorságom megszólítani. Nevét és lakása 
címét tudom. Hogyan vegyek bátorságot a megszó-
lítására? 

Uram, sajnálom, nem adok tanácsot. Azt akarom, 
hogy ilyen üdén, épen őrizze meg ezt a nagy nő-
tiszteletét. Nem venném lelkemre, hogy rám is azt 
mondják, amit a nagy Szokráteszre, hogy megron-
tom az ifjúságot. 
W. S., Budapest. 

KÉRDÉS: Évek óta ideális barátság füz egy szel-
lemes, temperamentumos, ünnepelt lányhoz. A lány 
szívesen fogadja mások udvarlását , de mindig hoz-
zám tér vissza, ragaszkodik társaságomhoz, noha 
nem szeret. Viszont csak hozzám bizalmas. Mi a 
véleménye erről? 

VÁLASZ; Ez a legszebb és legértékesebb barátság, 
amelyet platóinak szoktak nevezni. Sokkal gyako 
ribb, mint képzeli. Különösen szellemes, művelt 
nőknél mindennapos eset, hogy kiválasztanak ma-
guknak egy magas műveltségű férfit, alfélé gyón 
táti barátot, akinek mindent elmondanak, akit 
tanácsadóul tartanak, aki szilárd, megbízható bázist 
ad nyugtalan é l e t ü k n e k . . . akit azonban valóban 
nem éreznek férfiak, csak semleges, drága, nélkü-
lözhetetlen barátnak. Ez az a férfi, akivel már azért 
sem kötnek bensőbb barátságot, mert amint mond-
ják: nem akarják őket elveszíteni! 

Mia. 
KÉRDÉS: Halálos nagy kétségbeesés gyötör, mert 

szemeim várat lanul gyengülni kezdtek és az orvos 
azt rendelte, hogy állandóan szemüveget ho rd jak . 
Ez persze előnytelenül változtat meg, a múltkor is 
észrevettem, hogy férfi ismerőseim milyen hidegen 
köszöntöttek. 

VÁI.ASZ: De kedves kis MJácska. ma a pápaszem 
viselése egyenesen divat, rengeteg széplány és szép 
asszony hordja. Gondoljon arra, hogy hány híres 
primadonna rövidlátó! Ne legyen szomorú és ne 
idegeskedjen. Eljön magáért is az a férfi, akit a 
végzet magának szánt és akkor a maga helyes női 
érzéke megfogja sugnl, hogy melyik az a pillanat, 
mikor le kell vennie a pápaszemét . . . nehogy 
összetörjön. 
Nemes lélek. 

KÉRDÉS: Hát nem kell kérem megbolondulnia a 
szegény lánynak? Az a flu, akit én szeretek, csak 
az okosságomat dicséri, de ugy látom, hogy nem 
tetszem neki. Akinek meg tetszem, abba nem va-
gyok szerelmes. Mind a kettő derék ember. Mit 
csináljak? 

VÁLASZ: Vegye fel a harcot. Azt a fiút bódítsa 
meg, akinek maga nem tetszik. A fiatalemberek 
többnyire maguk sem tudják, hogy ml és ki tetszik 
nekik, egyszerűen szuggerálja nekf, hogy maga az, 
aki minden tekintetben hozzá illik. Ügyes nő egy 
kis öltözködéssel, kozmetikai fogással olyan renge-
teget lud változtatni külsején, hogy a> Ifju egy-
szerűen elszédül és ha már az eszét amúgy Is cso-
dálja, megfogja szeretni egyébként is. 

Píldányonkinti vásárló. 
KÉRDÉS: Vágyom a társasélet után, de hát ho-

gyan tegyek szert jó társaságra? Vágyódom kultur-
életre, imádom a zenét, magam is hegedülök. 

VÁLASZ: Lépjen be a dolgozó nők klubbjába 
vagy valamelyik zenebarát körbe, ahol bizonyára 
találni fog kellemes barátnőket. Kossz hangulata 
csak a gyászév alatt összegyűlt keserűség, amelyet 
fiatalsága rövidesen le fog győzni. Az is helyes 
megoldás lenne, ha valamelyik turista vagy más 
sportegyesületbe kéri felvételét. Majd meglátja egy-
szerre milyen nagy társasága lesz. 
Reménytelen 23. 

KÉRDÉS: Arvalány vagyok, nem tar tom magam 
szépnek, pénzem sincsen, céltalannak látom hát az 
é l e t e m e t . . . 

VÁLASZ: Nincsen igaza. Minden lány szép, ha 
ugy viselkedik, olyan önérzetesen és bátran, mintha 
szép lenne. Igen sok csúnya nőnek példátlanul nagy 
szerencséje van a férfiak közölt, mert szépségét 
temperamentummal, kedvességgel, műveltséggel pó-
tolja. Vannak lelki kincsek, melyeket a férfiak ma-
gasra értékelnek és a feleségnél fontosabb, mint a 
szépség. Célja pedig minden életnek van. Abban a 
kis körben, melyben ön inozog, bizonyára sok al-
kalma van tanácsot adni, segíteni, örömet árasztani. 

Boldogtalan. 
KÉRDÉS: Érettségi után egészen fiatalon fér jhez 

mentem. Fér jem igen derék ember volt, de nálam 
17 évvel idősebb és ha tá r ta lanul féltékeny. Az élet 
tűrhetetlen lett. Elvál tunk. És két évvel utóbb 
megint összekerülünk és ú j r a megkérte a kezemet. 
Én pedig habozom, hogy hozzá menjek-e? 

VÁLASZ: Vannak emberek, akik sem egymással, 
sem egymás nélkül nem tudnak élni. Sajnos a há-
zas életben mindennapi eset a „gyűlölve szerelés". 
Az ilyesminek a gyökerei egészen mélyen lenyúlnak 
a lélek litkos kamrájáig, ahol megtaláljuk a beteg-
ség csiráit és magyarázatát. Az ok mindig valami-
lyen kényszer neurózis, amely — sajnos — erősebb 
minden akaratnál, belátásnál, józan észnél. Ezeket 
ma már néhány idegorvos és pszihiáfer pszihoana-
lizissel gyógyítja. Amig azonban ez a kikurálás meg 
nem történt, nem tudok lelkesedni az újból való 
összeházasodás ötletéért. Két nap múlva élőről kez-
dődne a régi áldalan civódás, mert hiszen azt nem 
a féri durvasága vagy tudatos akarata idézi fel, 
hanem a betegsége, melynek ő maga is áldozata és 
mely alatt ő szenved legjobban. 
Tanácstalan 24. 

KÉRDÉS: Jómódú fiatalember vagyok, aki bele-
szerettem egy fiatal, vagyontalan uri lányba. Ezt a 
lánynak meg is mondtam, de mikor kezét megkér-
tem, nem kaptam tőle határozott választ. Most, 
néhány hónappal utóbb a szülők kerülő uton köz-
lik velem, hogy nem volna kellemetlen nekik, ha 
újra közelednék. Tehetem ezt? Nem sértő el járásuk 
rám nézve? 

VÁLASZ: Sem a szülők, sem a leány eljárása önt 
egyáltalában nem sértheti. Hiszen az csak termé-
szetes hogy mielőtt valaki egy életre leköti magát, 
alaposan tájékozódik jövendőbelijének jelleme, meg-
bízhatósága, magánélete felől. Ha tehát az érzelmei 
egyébként változatlanok, ugy semmi akadálya nem 
lehet az Ismételt leánykérésnek. 
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Október 1. 
KÉRDÉS: Évek óta szeretek egy férfit, sokat 

küzdtem érte, de szívesen szenvedtem abban a tu-
datban, hogy az övé leszek és a boldog jövő sok 
mindenért fog kárpótolni. Most rövidesen üzleti 
ügyei más országba szólítják. Borzasztóan kétségbe 
vagyok esve, remegek attól, hogy elveszítem. Ezt 
a csalódást nem viselném ell Hogyan biztosithat-
nám hűségét? 

VÁI.ASZ: Az egyetlen biztosíték: a férfi szerelme 
és Jelleme! Szerelmét ébren tarthatja okos, szép, 
kedves, élénk levelekkel. Végül ha üzleti okok miatt 
távozott a férfi, ugy reménykedjen abban, hogy az 
üzletek sikerülnek és így vőlegénye hamarább fogja 
feleségül vehetni, mint tehetné akkor, ha továbbra 
is otthon maradna. 

Szőke, 19 éves fiu. 
KÉRDÉS: Rémes helyzetben vagyok. Menyasszo-

nyom és édesanyja két évvel idősebbnek tar tanak, 
mint amennyi vagyok. Ha megtudják, hogy én is 
csak 19 esztendős vagyok mint a menyasszonyom, 
kiadják az utamat. Mit tegyek? 

VALASZ: No látja, miért akarta magát öregnek 
feltüntetni? Most meg van a baj. Még szerencse, 
hogy nem halálos baj. Mert aki egy 21 éve8 urat 
már komoly férjjelöltnek tart, ugyanilyen logikával 
odaadhatja leányát egy 19 évesnek is. Az a kérdés 
tehát, hogy ön ama kivételes férfiak közé tartozik-e. 
aki 19 éves korában már el tud tartani egy lányt? 
Ha igen, ugy az utolsó pillanatban meg fognak ön 
nek boesájtani. 

Sissic. 
KÉRDÉS: ö t éve ismerek egy flut, akit szeretek 

és aki engem is szeretett. Most megtudtam, hogy 
bogy már nem szeret, de a barátok ugratására fo-
gadásból ugy tesz, mintha szeretne és még jobban 
meg akar hódítani. Mit tegyek, hogy tette jellemte-
lenségéről felvilágosítsam és őszinte szerelemre 
bírjam? 

VALASZ: AZ olyan férfi, aki ilyen éretlen és 
csúnya dologra vállalkozik, nem méltó arra, hogy 
vele komolyan foglalkozzanak. Az efléle fogadás na-
gyon mulatságos valamely operettben, de az élet 
nem operett, önérzete és leányi büszkesége tehát 
azt követeli, hogy soha többé ezzel az úrral ne áll-
jon szóba. t 

Szegedi Klári. 
KÉRDÉS: Három éve ismerek látásból egy szép 

lányt, de csak háromszor láttam mindössze, ö Sze-
geden lakik, én Kispesten.. Nagyon szeretem, de ő 
erről mitsem tud. Húszéves diák vagyok . . . A sze 
relem már majdnem eszemet veszi . . . 

VÁLASZ: Kedves húszéves barátom, ez a szerelem 
mindenképpen céltalan és tragikus. Mert ha meg-
ismerné azt az előkelő és szép lányt, ugy — mert 
feleségül fiatalsága és diáksága folytán amúgy sem 
vehetné — fájdalma csak növekedne. A fiatal lányok 
férjjelöltet keresnek és nem rajongó diákokat. l e -
vele után Ítélve, ön túlságosan visszavonult, nőkkel 
szemben félszeg és félénk. Csak az ilyenek szoktak 
olyan nagyon halálosan beleszeretni . . . rögeszmékbe! 

TÖKÉLETES ÉS MÉGIS OLCSÓ A 

FOGPÉP ÉS SZÁJVÍZ, 
mely a Magyar Fogorvosok Egyesületének 

kipróbált receptje szerint készül. 

löá 

Mert higyje el. nagyon sok bűbájos lány kacag és 
jár-kel mindenfelé, akik egy cseppel sem maradnak 
a szegcdi Klárika mögött. Nézzen csak körül! Húsz-
éves korban az ilyen szemle ritkán eredménytelen 

Magda, Zsuzsi 15. 
KÉRDÉS: Ketten vagyunk lelki jóbarátnők és 

és mind a kettőnket egyszerre hagyott el az ideá-
lunk. Hogyan büntessük meg őket? 

VÁLASZ: Nem kell fáradniok. Máris meg vannak 
büntetve azok a fiatal urak azzal, hogy maguknál 
értéktelenebb lányokhoz pártoltak. A szerelmi bosszú 
egyébként a legellenszenvesebb dolog. A szerelem 
csak boldogságot vagy fájdalmat adhat és aki iga-
zán szeret, az csak megbocsátani tud. Aki bosszút 
liheg, önmagát fokozza le és valóiában . . . soha-
sem szereteti, vagy . . . ez lesz az önök esete . . . 
még igen fiatal! 

Boldogtalan kislány, Kecskemét. 
KÉRDÉS: A fiu, akit szeretek és aki viszont sze-

ret nem vehet el feleségül, mert szegény vagyok. 
Közben egyre-másra jegyzi el magát, de minden 
eljegyzését felbontja, mert az utolsó percben 
visszatér hozzám Én is elszalasztottam miatta né-
hány férjhezmenési alkalmat. Mit tegyek? 

VALASZ: Ha ideálja képtelen ugy elhelyezkedni, 
hogy megnősülhessen, ugy semmi értelme ennek a 
ie>i. letten viszonynak, amely megakadályozza 
mindkettőjük révbe érkezését. Különben sem talá-
lom nagyon ideálisnak az olyan férfit, aki percen-
kint eljegyzl magát és azután felbontja eljegyzését. 
Ez határozatlanságra és bizonyos mértékben iel-
lemgyengeségre vall. 

Vénlány. 
KÉRDÉS: Kérem mondja meg, hogy lehet-e jós-

lásban bizni? Nekem ugyanis beküldött tenyérraj-
zom alapján egy újságban jósló valaki az jöven-
dőle, hogy sohasem megyek fér jhez és azóta egé-
szen le vagyok sujtval 

VÁLASZ: Ugyan, ugyan kedves kisasszony, mi-
csoda dolog ez? Hát persze, ha maga elveszti az 
életkedvét, bátorságát, lemond mindenről, sava-
nyodni akar, akkor valóban nem fog iérihez menni. 
De ha szemébe kacag az ilyen csacsiságnak. Jó-
kedvű és temperamentumos, ahogyan az 18—18 éves 
lányokhoz iliiK, akkor nincsen baj és a tisztelt jós 
legfeljebb azzal fog mentegetődzni a maga lako-
dalma napján, hogy rossz volt a rajz és nem tu-
dott benne jól kiigazodni. Tehát csak azért is men-
jen lérjhez. Tudja mit? Megiósolom, hogy férjhez 
fog menni és én az ilyesmihez Jobban értek, mint 
a tenyérjósok! 

Barna kislány, 1928. 
KÉRDÉS: Beleszerettem unokallvérembe, akire 

pedig eleinte ügyet sem vetettem. De féltékenysége 
folytán összeveszlünk és most nagyon szenvedek, 
mert szeretnék vele kibékülni. 

VÁLASZ: Nagyon kérem, ne béküljenek ki. A 
törvény nem hiába tiltja az elsőfokú unokatestvé-
rek házasságát. Az ilyen házasságból majdnem 
mindig korcs gyermekek születnek, örüljön léhát, 
hogy ennek az értelmetlen szerelemnek vége van 
és keressen 18 évéhez illő méltóbb és praktikusabb 
romantikát. 

Elza, kisváros. 
KÉRDÉS: Úrilány vagyok, egy előkelő család fia 

udvarol nekem. De közben értesültem arról, hogy 
egy könnyelműnek ismert lány társaságában látták 
moziban, cukrászdában. Álljak még szóba vele ezek 
után? 

VÁLASZ: Ez az eset önmagában még nem elég a 
szakításra. De ismerje ki alaposan a flu Jellemét és 
szerelmének mélységét, mert mindenesetre gyanús, 
ha valaki az udvarlás — tehát a szerelem legszebb 
és legideálisabb — szakában kalandokba bocsát-
kozik más lányokkal. A szabály az, hogy aki való-
ban szerelmes, az ilyenkor szakit. De azért mon-
dom, az eset egyáltalában nem sulyoa és nem kell 
felesleges módon elmérgesltenl. 



Tókió. 
KÉRDÉS: Vidéki városban élünk, búgomnak egy 

azelőtt könnyelmű hirben álló most azonban — a 
szerelem hatása alatt — megkomolyodott flu udva-
rol, akit csak egy év választ el attól, hogy önálló-
sítsa magát . Hugóm nagyon szerelmes, de én aggó-
dom, há tha mégsem lesz semmi a házasságból? És 
akkor húgom kompromit tálva van, mert naponta 
hazakíséri . 

VALASZ: Semmi oka nincsen az aggodalomra. 
Hiszen, amint iria, szülei is jónéven veszik az il-
lető féri) közeledését, ők pedig óvatosak és szigo-
rúak. Az, hogy a 26 éves férfinek azelőtt flörtjei 
vagy kalandjai voltak, semmitsem jelent, hiszen 
ilyen korú férfinak mindnek van már múltja. Az 
idill, ugy amint ön beállítja és megfesti, nagyon 
kedves és minden valószínűség szerint házassággal 
fog végződni. De őszinte legyek? Nekem az a gya-
núm, hogy maga is férjhez akar menni és ez az 
aggódás nem más, mint az ön szerelmi vágyának 
Muton való megnyilatkozása. Nem mondom, hogy 
éppen a húga vőlegénye tetszik magának, de min-
denesetre partnere szeretne tenni húgának a szere-
lemben is és ezért egyet ajánlok: nézzen jól körül 
a férfiak között a farsangban. Hátha kettős esküvő 
lesz egy év múlva? 

Kacagó Márta. 
KÉRDÉS: Kis faluban élek apa bir tokán, ahon-

nan csak r i tkán rándulok be a közeli városba tán-
colni. Anyuskámmal vidáman élek, mini jó barát -
nőmmel. Mégis mindenki csúfol, azt kérdezik, ho-
gyan élhetek boldogan egy olyan Istenhátamögötti 
helyen? Kérem Szerkesztő ur , mit feleljek én er re? 

VALASZ: Felelje azt, hogy ön a legboldogabb és 
legkivéteiesebb emberek közé tarozik, akik nem a 
társasélet pletykáiban és izgalmaiban elégülnek ki, 
hanem a nyugodt, dertts magányban, a háztartás-
ban. Sajnos, a legtöbb agyonhajszolt, csak külső-
ségeknek élő ember ezt meg sem érti. De ezeknek 
gúnyjával ne törődjön. Ne haragudjon rájuk, ha-
nem sajnálja őket. Mert ők sohasem lesznek olyan 
egész emberek, mint maga. 

K. E. O. 
Levele, megható emberi sikolyt Élni akarok! 19 

éves vagyok! Szőke, karcsú, párducos mozdulatu I 
Szép! Minden idegem a színpad felé vonz. Film-
színésznő akarok lenni. Merre menjek? Hová in-
dul jak? 

VÁLASZ: Szenvedése minden emberi szenvedés 
között a legnagyobb, mert nincsen nagyobb kin, 
mint a ki nem élt vágy. Egészen magával érzek 
és sajnálom, mert sorait nagy intelligencia fűti át, 
látszik, hogy érettségizett és hogy jó gyermekszo-
bája volt. Ez biztosíték amellett is, hogy valószínű-
leg jól Ítéli meg tehetségét is. De gyakorlati taná-
csot adni nagyon nehéz. Mert sajnos, mint min-
den, ez is pénz kérdés. Berlinbe kellene utaznia és 
ott megostromolni a filmgyárakat. Talán ha na-
gyon jók a fényképei, fénykép után is megpróbil-
kozhatik. De akkor nagyon szépek legyenek azok 
a fényképek! 

W. E., (Emlékvers): Az emlékvers — amely bi-
zony elég gyenge — tele van izzó szerelmi képek-
kel, érthető, hogy a fiatal lány azt nem akar j a em-
lékkönyvében megőrizni. — Auróra: A kövérség 
rendszerint emésztési vagy szervi rendellenesség-
nek a következménye. De éppen, mert igen sok-
féle oka lehet csakis orvos á l lapi that ja meg, hogy 
miféle kúrá t kell alkalmazni. Nem minden torna 
fogyaszt, csak speciális gyógytorna és lehet, hogy 
az őn esetében étrendet i rnak elő, vagy különféle 

A 2 » szám rejtvény-szelvénye 

Az -es számú jutalomra 
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fürdőket . Fogyásra tehát nincsen generális szabály, 
ezt kizárólag specialista orvosokra kell bizni. Min-
deneseire vigyázni kell, mer t a rohamos fogyás 
végzetes betegséggel j á rha t ! — H. Bözsi, Arad: Az 
előbbi üzenet önnek is szól. — Vadrózsa: í r j a n a k 
udvar ias levelet az illető férfinek, amelyben kérik, 
hogy ne jöjjön többé önökhöz. Magyarázzák meg 
neki, hogy ön már nagy lány és csak olyan férfiak 
látogatását fogadha t j ák , aki mint férj jelöl t számba-
jöhet. Ha ennek ellenére mégis eljönne, ugy ne 
fogadják. Az ilyen dologban erélyesnek kell lenni. 
— Elkeseredett lány: Azt i r ja , hogy el van kese-
redve, mer t aki megkérte a kezét közönséges mo-
dorú. Hátbizony ez igen nagy ba j és nehéz is az 
ilyen embert megváltoztatni. De ha a férfi nagyon 
szereti magát és maga fáradságot vesz magának és 
neveli, igen sokat lehet a dolgon javítani . — Ba-
raespuszta; A küldött kedves üdvözletet köszönöm, 
a beígért levelet érdeklődéssel várom. — B. József 
és S. László: önök mint i f jú diákok közösen sze-
retnek egy lányt, ami megbontja barátságukat . 
Hallgassanak rám, ne harcol janak a lányért , ha-
nem marad j anak jó barálok és érettségi után kár-
pótolják magukat azzal, hogy mindegyik önálló 
ideált választ. 

Z. H.: Kér jük, hogy a jelzett képet mielőbb küldje 
be. — Hii olvasó, Románia: Minden ország külön 
rendezi a választást, tehát a ,..Miss Magyarország" 
címre csak magyarországiak pályázhatnak. — Töb-
beknek: A Színházi Élet szívesen közli ugy a pesti, 
mint a vidéki hölgyek képét a „Társaság" rovat-
ban, de csak abban az esetben, ha az illető hölgy, 
vagy hozzátartozója küldi be hozzánk. — Dr. Sz. 
L: Tömegesen érkeztek levelei, tehát ké r jük , hogy 
haladéktalanul tudassa címét. — G. I., Budapest: 
1. Szász Ilának az utánzásairól ismert színésznőnek 
címe: Jókai-u. 40., III., 2. Rövidesen közölni fog-
juk. 

KOZMETIKAI ÜZENETEK: 

Orbis pictus. Egészséges, jó teintü asszonynak, az 
ö n korában semmi szüksége sincs semmiféle arc-
masszázsra. Ápolja tovább ugyanolyan módon az 
arcát ahogy eddig tette, mert hogy jó utakon j á r , 
annak jele, hogy mindeddig jó állapotban őrizte 
meg bőrét. Puder t nyugodtan használhat , mert az 
r u h á j a az arcnak, csak ne ólmot tar talmazót vásá-
roljon A rúzs napi használata nem ár ta lmas ak-
kor. ha lefekvés előtt megfelelően lemossa arcát . 
Ha nem akar rúzst használni, használjon nappalra 
piros szőllőzsirt, estére pedig borvazelinnel kenje 
be ajkai t . Ez üdén és puhán ta r t ja . Hajhullása el-
len, amig szakszerű kezelésben részesíteni nincs 
alkalma, hetenként egyszer mossa meg fejét jó 
forró vízben, jól habzó szappannal , mosdás után 
törölje le és tiszta alkohollal dörzsölje be fejbőrét . 
Ezután a következő mosásig, naponta, este lefekvés 
előtt csak alkohollal dörzsölje be fejbőrét , ma jd 
megint a fentiek szerint mossa meg ha já t . Ha há-
zilag gyógyítható a ba ja , ez feltétlenül segit, ha 
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nein, akkor kénes kúrá l kell használnia, amit csak 
szakorvos végezhet. A kérdezett szer nem gyógyít. 

Temesvár 17. Kétségtelenül serdüléskorabeli belső 
kiválasztásos mirigy zavarok az okai arca tiszlát-
lanságának. Ezt bizony kezelni lehet, de Temesvá-
ron nem nagyon. Addig is, mig alkalma lesz erre, 
tessék a következőket betartani. Mosdás naponta 
háromszor jó melegvízben, házi mosó szappannal . 
Letörölközés után alkohollal dörzsölje arcát , azu-
tán puderezze be. Ne nyomkodja és ne piszkálja, 
mert minden házilag kinyomkodott pa t tanás forra-
dással gyógyul. Ezenkívül ne egyen, illetve ne igyon 
savanyu, fűszeres ételeket, érett saj tot , alkoholt, 
ellenben sok főzeléket, gyümölcsöt, tejet és gondos-
kodjon a napi emésztésről. 

Budapesti lány. A bokáját otthon is vékonyít-
ha t j a egy speciális géppel. Ez semmiféle káros kö-
vetkezményekkel nem já rha t , mert hideg uton tör-
ténik az egész e l járás . Körülbelül, — levele után 
ítélve meg állapotát , — 6—8 hétig fog el tar tani s 
az eredmény meg is marad . Tessék kérdését meg-
ismételve válaszborítékot beküldeni, hogy abban 
részletesen láthassuk el tanácsainkkal. 

FILMÜZENETEK 
(Film-rovatvezető: Hevesi Endre) 

Olvasóinknak szívesen válaszolunk őf filmtárgyu 
kérdésre. Beküldölt kéziratok, szcendriumok, film-
témák, fényképek megőrzésére nem vállalkozunk, 
ajánlatos ezekről másolatot késziteni. 

Dr. Antal: Berlin. Hotel Adlon. Magyarul i rhá t . — 
Colleen Moorr-rajongó: 1. Frist National Pictures. 
383 Madison Ave, New York. 2. Mc. Cormick, fog-
lalkozása: filmproducer. 3. Mi nem foglalkozunk ez-
zel, szíveskedjék a művésznőtől kérni. 4. Fővárosi 
Operettszínház, Budapest, Nagymező-utca. — 18í cm: 

Magyarországon nincsen filmgyártás, itthon tehát nem 
lehet elhelyezkedni. Egyetlen megoldás Berlin. Ehhez 
azonban sok pénz kell, mert számítani kell azzal, 
hogy ha t hónap is eltelik álláskereséssel. A magunk 
részéről nem tanácsoljuk, hogy biztos foglalkozását 
felcserélje a bizonytalan jövőjű filmezéssel. — Harry 
Glasz, Szene: Ernst Lubitsch ne mmagyar ember. 
Cime: Paramount Studio, Hollywood. Calif. Korda 
Sándor cime: Alexander Korda, Firs t National Studio. 
Burbank, Calif. — ök hárman: 1. Berlin. Pfalzburg-
strasse 75. 2. Rex Ingram Studio, Saint Augustin, 
Nice, Franciaország. 3. Fox Studio, Hollywood, Ca-
lif. — Olga és Natália: 1889 márc ius 3-án született. 
Cime: Berlin, Pfalzburgstr . 75. — Ilráom hűséges: 
1927 szeptemberében az Omnia és Capitol mozikban 
lépett fel a Lyon Lea-film színpadi jelenetében. — 
Rax: 1. Metro Goldwyn Mayer Studios, Culver City, 
Calif. 2. Warne r Bros. Studio, Hollywood, Calif. 3. 
Berlin W 8. Maurers t rasse 83—84. — Kiskunfélegy-
házai olvasó: 1. 2710 Santa Monica Blv., Los Ange-
les, Calif. 2. Berlin W, Xantners t r . 18. — B. Róbert, 
Siklós: Azt tanácsoljuk, vegye fel ú j ra a kontaktust 
a berlini filmgyá- igazgatójával. — Többeknek: A bí-
rá la t ra beküldött kéziratokat szíveskedjék írógépen 
irai , ez nagyon megkönnyíti és meggyorsít ja az el-
intézést. M. S., Nagykanizsa: A témáknak nincsen 
olyan kvalitása, amely alkalmassá tenné a filmesi-
tésre. — K. Bözsi: Berlinben filmezik, de nem tudjuk 
a cimét. — L. és S. 1. Metro Goldwyn Mayer Studios, 
Culver City, Calif. 2. United Artists, 7200 Santa Mo-
nica Blv. Los Angeles, Calif. 3. 7210 Santa Monica 
Blv., Los Angeles, Calif. 4. Universal Studio, Uni-
versal City, Calif. 5. Paramount Studio, Hollywood, 
Calif. — Egy mozilátogató: 1. 7210 Santa Monica 
Blv., Los Angeles. 2. Hotel Adlon, Berlin. 3. Fox 
Studio, Hollywood. Calii. IV. Paramount Studio, 
Hollywood, Calif. V. W a r n e r Bros Studio, Holly-
wood, Calif. 

Tekintse meg a legmodernebb berendezett és újonnan át-
alakított UNGÁR-léle soffőrlskolát, ahol már kizárólag uj 6 
hengeres és négykerékfékes Buick és 520 Fiat rendszerű 
autókon tanítanak, igen mérsékelt árakért. UNGÁR, Budapest, 
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Az óra intését fogadd 
Elmédbe, fia gondolkodol: 
Újévben is lesz szép fogad, 
Mert a jelszó most is: ODOL. 

Rendszeres szdjöblités Odo\~lal: megőrzi a fogait egész-
ségét, szépségét és üde, illatos lehelletet biztosit. 


