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K ö t - s z ö v ö t t o s z t á l y u n k ú j d o n s á g a i : 
Jantzen amerikai fürdőruha 

P 28.—, 31.—, 35.—, 38.— 
Bradley amerikai fürdőruha 

P 32.—, 42.—, 52.— 
Hazai gyártm. amerikai szabású női és 

férfi la gyapjú fürdőruha 
P 14.50, 20.30, 22.—, 28.50 

Gyapjú flór fürdőruha . P 12.50, 13.50 
(kazakos) P 17.— 

Cérna flór fürdőruha . . . P 7.50-től 
la cloth és puplin fürdőruha 

P 7.70—14.50 
Frottier fürdőkabát, rövid P 18.50, 26.50 
Frottier fürdőköpeny és cape 

P 19.50, 34.—, 39.— 

Specialitásunk „Aliga" női strandkabát 
P 9.80 

„Aliga" férfi-strandkabát 
lenvászonbői . . . P 13.80 

la gumizott vászon fürdőcipő . P 2.20 
gumi fürdőcipő . P 3.—, 3.80, 6.50 

Eredeti amerikai gumi fürdőcipő, 
sarokkal P 8.50, 11.50 

Eredeti amerikai gumi fürdőcipő, ma-
gas aluminium sarokkal . . P 21.— 

Amerikai fürdősapkák P —.90, 2.50, 3.90 
Fürdő-övek P 1.30, 1.40, 2.—, 2.70, 3.50 
Gumi fürdőtáska P 3.60, 3.80, 10.50, 14.50 
Tenniszmellény pulloverek . . P 9.20 
Kötött mellény, pullover, kabát s ruhák 

nagy választékban. 
Női mosóselyem-nadrág . P 2.90, 3.90 
Női combiné P 4.50 
Habselyem nadrág (hibátlan) . P 6.80 
Habselyem combiné, finom csip-

kével (hibátlan) P 17.50 

la Bemberg selyemharisnya 
P 4.20, 4.90, 5.40 

Női flórharisnya, legjobb minőségű 
P 3.60, 3.90, 4.10, 4.30 

„Bas de Guy" tiszta selyemharisnya 
P 14.90 

Gyermek félharisnya . . . . P 1.90461 
Női cérnakesztyű . . . . P 2.70, 3.20 
Férfi kesztyű, svéd utánzat . . P 2.90 
Francia lavable bőrkesztyű . . P 10.60 
Valódi őzbőr női bőrkesztyű P 8.80, 11.50 
Francia női antilop bőrkesztyű P 10.50 
Szarvasbőr férfi bőrkesztyű P 14.50 

Itt fel nem sorolt kötszövött áruk nagy választékban versenyárakon 
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î f f l r a m a r e Pernio, Luss inpiccplq 
Közvetlenül a tengerparton » Salât strandfürdő » KitQng magyar konyha » P r o s p é r a s 

Hotel AUGUSZT Penzió, Abbazia 
Teljesen közp. lekvés. Kurpark, hajóállomás, térzene tgszomszédságában. I. rendű magyar, francia konyha. 

m m + m 1_ vásárolhatja a legfinomabb francia sely-
A l f A l P P A n l l í H l meket és fürdőcikkeket Abb az i á b a n 

LCUUltSUUl ia i l SZAUY dlvatílzletében 
LIDO-VELENCE, Hungária Palace Hotel 

Minden komfort, mérsékelt árakon. Nagy kert. Saját kabânok. Dancing. 

LIDO-VENEZIA + H O T E L V I L L A U R A N I A 
Elsörangu nemzetközi családi ház. 100 szoba folyóvízzel, összes komfort Központi fekvéj. BÉCSI KONYHAI 
Pensió 35 UrátóL 15-napos tartózkodásnál hajószabadiegy Lidó—Márkustér kozótt. — X. Gábor Em», igazgató. 

+ PENSIONS IJLJIS A + Egyetlen ^ h f e . F o £ ó rfz.^^Motorcsónak. 

L l l P Q - V E i y E Z I A T n l a j d o n o s ; P Á L L Á S Z L Ó 

|flfifl ,uijien«jTHotel Manier Villa marina 
A st rand me l l e i t Folyóviz. Bécsi konyha. Penzió 28 l i rá tó l .—Igazga tó : K e n d a T . 

H O T E L C O R N O D ' O R O VEENCE-LIDO 
Családi ház. Folyóviz. ' Lift. Árnyas kert. Tennisz. Mérsékelt árak. Magyar levelezés. 

Santa Margherita Ligure Hotel Regina Elena H F 
111 = 111 Appartementek fürdővel. — Sa]ât tengeri Hlrdg. - Mérsékelt árak. — Németül beszélnek. | | | 111 |[l 

u m u m a s a s - " ^ » ^ B l ü M E l l 
Grand Hotel SaVOÍa & H l i n g a i í a Rimini 
Közvetler* a strandon. — A legelsőrendü ház. — Ultramodern. — 150 szoba. — (300 ágy) 
Meleg, hideg folyóvízzel — Lakosztályok fürdővel. Posta- és sürgönyhivatal. — Bar. — 
Zene. — Danzing. — Hatalmas kert. — Saját tengeri fürdő kabánokkal. — Garage boxokkal. 
Prosp. gratis. Igazg. tulajd. : GROSSI TESTV. 

HOTEL VITTORIA RIMINI 
Közvetlen a tengerparton. — Hideg, meleg folyóviz. — Minden kényelem. — Penzió 30 lirától. 
Bécsi konyha. — Gratis kirándulás autón San Marino köztársaságba. — P r o s p e k t u s . 

I Hotel Pensió S E E uiLLfl Riua 
m N A • n • I* rendit ház a promenádon, a tó mellett. 

M 1 M I I A T a I I I l l T A P&lmokert-Restaurant. — Minden szobában 

i i r . H o t e l H í v a 
' * í ' í. I • • I : ' ! I ' 
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Miss llunudria — olíl io:i {Uuzlo telv.) 
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MISS HUNGARIA 
Irta: MÓRICZ ZSIGMOND 

Szép lány, szép lány ... de ugy vagyok én ezzel, mint a többi öreg 
ember: . . . Hát még az anyja! 

A szépség nagy érték s nagy haszon. Ugy látszik, a mai idők szelle-
mében pálya is lett. Vannak, akik megélhetnek belőlf. Ha volna statisz-
tika róla, meg volnánk lepve, hogy milyen óriási terc van a női szépség 
érvényesülésének ... legitim uton! 

Mikor Berlinben voltam tavaly, furcsa felfedezést tettem. Husz évvel 
ezelőtt azzal jöttem haza Berlinből, hogy mulatságosan csúnyák a berlini 
nők. Már azok a nők, akik a nyilvánosság előtt szerepelnek. Mind, még a 
színésznők is. S tavaly álmélkodv a néztem, hogy a hires nagycipőjü német 
nő eltűnt a föld színéről. Mind szép. Egytől-egyig. Az üzletek tele vannak 
szebbnél szebb elárusító lányokkal. Voltam egy roppant nagy áruházban, 
ahol százszámra voltak lányok, a selymek és iparművészeti cikkek közt s 
a kislányom, — Studentin, a berlini egyetemen — maga figyelmeztetett, 
hogy milyen szépek a berlini lányok. 

Igen, a német ezt is elvek alapján csinálja. Felfedezték az elvet, hogy 
szép lányok nagyobb forgalmat produkálnak az üzletben s erre terv-
szerűen kiválasztják az életből a szépeket. Csak csodaszép nő kap állást 
mindenütt. Mindenütt, ahol a nyilvánossággal érintkezik az üzem. A ber-
lini boltok zsúfolva vannak szépségekkel. 

Nem tudom, hogy hol szedik, de ugy látszik, az egész német faj neki-
látott s ma már csak szép lányokat termel. 

• 
A magyar fajnak nem kell ehhez üzleti elv: a magyar nők mindig 

szépek voltak. Szép faj. 
Szép faj. Nem tudom, a klima teszi, vagy hogy az Isten erre a földre 

kedvenc fajtáját teremtette ide, de a magyar história mindig a szép 
asszonyok világa volt. Van egy történelmi dokumentum is rá. Mikor a 
kunok betelepedtek, az asszonyaik csúnyák voltak. Alacsonyak, feketék, 
lapos orruak s nagy szájuak: a kun legények szakadatlan leány rablással 
foglalkoztak. A szomszédban élő magyar nők sohase voltak biztonságban 
felőlük, úgyhogy országos törvényeket kellett hozni ellenük, hogy hagy-
janak békét a magyar lányoknak s menyecskéknek. Addig-addig, hogy 
ma már a kunsági nők is szépek. 

Egyáltalán Magyarország sok furcsát produkál. Amilyen kicsi ez az 
ország, olyan gazdag. 

A testi szépség a görög művészetben volt a legnagyobb szempont. 
A mai művészet egész furcsán elfordult a széptől. Reakció van éppen a 
testi szépséggel szemben. Már a rómaiak, szinte ellenmondásból a görög 
szépségkultusszal szemben, felfedezték a csúnyát. Nem keresték többé 
a kiválasztás díszeit, hanem az élet véletleneit, az esetlegest, az élet 
közönséges vonásait. 

Most aztán elértünk újra egy uj pogány korhoz. 
Az egész életet át meg áthatja az élet nyers ösztöneinek uralma. 
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Ma a technika és a sport korszaka van. 
A technikának csak egészséges egyedekre van szüksége s mintha a 

sport hallatlan fellendülése ösztönszerű védekezés volna a technika ver-
senyével szemben. Az emberiség regenerálni akarja magát. Egészséget, 
eröt, testi tökéletességet akar kiválasztani. 

Mert ez is akarat s belső célkitűzés kérdése, 
Olyan fiakra van szükség, akik helyt tudnak állani a munkapiacon, 

a gépek versenyében. Akik urai tudnak lenni az életnek. 
Ilyen fiakat pedig csak olyan nök tudnak e világra hozni, akik 

maguk is tökéletesek, egészségesek és szépek. 
Itt van tehát a magyar nők ideje. 

Szívesen köszöntöm hát Miss Hungáriát, aki véletlenül zsenge gyer-
mek kora óta szemem előtt fejlődik s aki a magyar fajnak legszebb ágá-
ból. a szilágyságiból ered. Apja, anyja szépek voltak s hozták ezt a szép-
séget a magyar múltból, a magyar faj hamisítatlan tiszta ősiségéből. 

Isten éltesse a kis szépségkirálynői, övéivel együtt. 

A lizenkét éves Szaplonczay Eva az édesanyjával 
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Virágesőben haladt végig Szaplonczay 
Egész Debrecen ujjongd szerelettel 

(A Sz. É. kiküldött munkatársától.) 
Szoboszló. Az utolsó megálló Debre-
cen előtt, Miss Magyarország, aki a 
társaságbeli urileány nyugalmával je-
lent meg az ismeretlen pesti zsiiri előtt, 
zavar nélkül fogadta a főváros ünnep-

lését, vitézül állta az újságírók ostro-
mát, most nagyon elfogódott. Vájjon 
hogy fogadja Debrecen Magyarország 
legszebb leányát? 

És ami a legjobban érdekli Szap-
lonczay Évát: 

Bclutolt Miss Hungár ia vonala a debreceni pá lyaudvarra 



bevonulása Debrecenbe 
Éva kocsija a pályaudvartól a lakásáig 
logadta a legszebb magvar lányt 

ünnepélyesen fogadják Miss Hungáriát a pályaudvaron 
(Ldtzló /eh.) 
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— Eljönnek-e a leányok, iskolatárs-
nők a vonathoz és ha Jönnek, tud-
nak-e örülni pajtásuk, játszótársnőjük 
győzelmének. 

Vele drukkolunk mindannyian A 
szépségkirálynő kisérete: édesanyja, 

aki mindig talál leánya frizuráján iga-
zítani valót, udvarhölgye Horváth 
Rózsi, aki azt a kivételes poziciót biz-
tosította Debreceninek, hogy két kikül-
döttje került a legszebbek közé, Far-
kas Lajos, a Debréceni Független Uj-



Ezrekre menő tömeg a pá lyaudvar előtt 

ság főszerkesztője, aki Miss Debrecent 
kisérte Pestre, hogy Miss Hungáriát 
kisérhesse haza . . . 

* 

A gyors élesen fütyül és hirtelen 
lassítani kezd. Kinézünk az ablakon. 
A hatalmas állomási csarnok zsúfolá-
sig tele van. Ezrek állnak a sinek kö-
zött. A vonat csak lassan, lépésben ha-
ladhat előre. 

És a következő pilla-
natban felzug ia kiáltás: 

— Éljen! Éljen Miss 
Hungária! 

Megbomlik minden csa-
tarend. A rendezőség igye-
kezete hiábavaló. A kö-
zönség áttöri a kordont. 
Mindenki a vasúti kocsi-
hoz igyekszik, amelynek 
ablakából egy kipirult 
arcú fiatal leány integet. 
Hol vannak a rokonok? 
Hol vannak a barátnők? 

Ki tudja megmondani? A tömeg ellen-
állhatatlanul sodródik a vonathoz. 
Mindenki egyenlő, mindenki boldog, 
aki egy pillanatra Miss Magyarország 
közelébe kerülhet. Külön fenntariott 
hely az előkelőségeknek? Hol van az 
már? Rég áttörte az ujjongó, ünneplő 
közönség. És jól van ez igy, Szaplon-
czay Éva nemcsak az előkelőké, pajtá-
soké és rokonoké imár, hanem egész 

így várták Szaplonczay Évát a Ferenc Jó2Scf-uton vígesvégig 
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Debrecené, amely magáénak vallja és 
szereti az ország legszebb leányát. 

* 

Szelid és tapintatos eréllyel csinál 
utat a debreceni rendőrség Miss Hun-
gáriának. Lassan indulunk meg az ál-
lomási ki járóhoz. Most m á r utat tör-
hetnek az ismerősök, barátok is. Jön-
nek Ady Lajos tankerületi főigazga-
tóék. Adyné csókkal köszönti kedven-
cét. Itt van Demjanovich Miklós járás-
bíróság! elnök és felesége, Szlabej 
csendőrkerületi parancsnok feleségé-
vel, dr. Benkő Géza vármegyei fő-

ügyész, gróf Almássyné Klebelsberg 
Margit, Miskolczy v. főispánné, Lábass 
Béla táblabiróné, Szuhányi táblabiró-
né, Olcsváry Ilonkia, Kunce huszár al-
ezredesné, Szlávy Józsefné, Dömsödy 
főispáni titkár, dr . Balogh Sándor vá-
rosi tanácsnok, dr. Pongrácz Elemér 
törvényszéki jegyző, Havass Gábórné 
huszárezredesné leányával, Nedecky 
Babu és még rengeteg ismerős, bará t , 
ki tudná mind felsorolni? 

Aranyos kis ötéves magyarruhás 
leányka lép elő, ha ta lmas csokrot ad 
át Miss Hungár iának. 

* 

Dr. Ady Lajosné, k i r . tanfelügyelő neje, Miss Hungária , F lohr János ny. al tábornagy, d r . Szaplonczay 
Gyuláné í s Horvá th Rózsi 

(László felu.) 
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Barátnők és osztálytársnők veszik körül a pcr ronun Miss Hungár iá t 

Hegedűs Sándor vezérigazgató be-
Szél: 

— Budapest lakossága ünnepelte 
Miss Hungáriát, de ez mégsem hason-
lítható ahhoz a bensősé-
ges öröm és dicsőség 
érzéséhez, amely eltöl-
tötte Debrecen lakossá-
gát annak a hirére, 
hogy Magyarország leg-
szebb leányát Debrecen 
adta, 

— Azt kérem Szaplon-
pzay Évától, hogy kül-
földi utján minél több 
dicsőséget szerezzen szü-
lőföldjének és mint ál-
mainak álmát kívánom 
neki azt, hogy amerikai 
útjától mint Miss Uni-
verse térjen vissza hoz-
zánk. 

A beszédet nem lehet 

folytatni, mert három kisleány áttöri 
a kordont és nyakába borul Miss Ma-
gyarországnak: Reverán Márta, Lábas 
Edith és Derényi Margit, Szaplonczay 

Akik az clsű virágokat szórták Miss Hungár ia elé 
(László felv.) 



Éva iskolatársnői és egyben legjobb 
barátnői. 

* 
Megindul a menet. Tiz percig tart, 

amig a kocsi a széles Piac-utcába ér. 
Itt látszik meg igazán, hogy mit jelent 
Miss Hungaria szűkebb pátriájának. 
Végig az egész útvonalon ember ember 
hátán tolong. Kalap- és zsebkendő-Jen-
getve üdvözlik Szaplonczay Évát, aki 
boldogan köszöni meg jobbra és balra 
az ovációt. Debrecenben ma senki sem 
maradt otthon és aki a Piac-utcán la-
kik, lakása ablakában és balkonján 
látja vendégül ismerőseit. 

A Hegedűs és Sándor rt. palotája 
előtt megáll a virágos kocsi. 

Talán itt a legnagyobb az ember-
tömeg, amely koradélután óta hűsége-

sen várakozik Miss Hungáriára, mert 
tudja, hogy itt fogja fogadni a debre-
ceni zsűri a két hét előtt választott 
Miss Debrecent. 

Szaplonczay Éva kiszáll a kocsiból 
és a palotába tart. És most jön a meg-
lepetés. Az elsőemeleti hatalmas erké-
lyen felsorakozott asszonyok és leányok 
virágesőt szórnak Miss Magyarország-
ra, akit teljesen elborit a sok illatos 
rózsaszirom. 

* 

Az újságpalota tágas tetőterrasszán 
a zsűri asztalához lép Miss Hungária. 
Ugyanahhoz az asztalhoz, amelynél 
nem is régen egyhangúlag Miss Debre-
cent választották. Itt vannak mindany-
nyian. Itt van Flohr János altábor-

Siaplonczay Eva a debreceni Déry inuzcum dő l t 



ahol Szaplonczayék lak-
nak. A cukrászdánál Rá-
bolth 'Gusztáv latin pro-
fesszor köszön Miss 
Hungár iának, ö volt a 
kedvenc t aná r j a . A Vár-
megyeháza ablakánál dr. 
Rázsó István alispán 
integet. Miss Hungar ia 
mély fővetéssel köszöni 
meg a szimpátiát . 

Még csak egy erkély 
éljenző közönségét kell 
köszönteni — Trocsányi 

tisztiorvosék és leányai lengetik zseb-
kendőiket — és már otthon vagyunk. 

Kossuth-utoa 29. Szaplonczay Éva 
hazaérkezett. 

Dr. HEUMAN KAROLY 

Most m á r szabadabb 
az ut a Kossuth-utcán, A két éves Szaplonczay Éva édesapjával és édesanyjával 

(László felv.) 

Miss Hungár ia rajzol 

nagy, akinek szívélyes gratulációját 
mély meghajlással fogad ja a legszebb 
magyar leány és előlép Toroczkay 
Oszvald festőművész, hogy örömét fe-
jezze ki afelett, hogy tanitványa, akit 
kisgyermek kora óta ta-
nit a szépség szeretetére, 
nyer te el a Miss Hun-
garia cimet. 

Szaplonczay Éva mé-
lyen meg van hatva. 
Küzködik a könnyeivel. 
Még egy pillanat és el-
törik a mécses. Szeren-
csére a vonóhoz kap a 
terrasszon elbujtatot t 
pr ímás és belevág a 
cimbalom. Miss Magyar-
ország ismét nevet. Ne-
vet ugy, ahogy csak a 
tizenhét éves leányok 
tudnak nevetni. 
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Miss Hungaria vizitben 
Miss Európánál 

Szaplonczay Éva, az u j Miss Magyar-
ország még Miss Debrecen volt, amikor 
Balázs Árpád, a diaiköltő, régi jó ba-
rá t ja a Szaplonczay-családnak, telefo-
non felhívta rá Brammerné, Simon 
Böske figyelmét. Simon Böske az urá-
val és az ura rokonaival Keszthelyen 
töltötte a pünkösdi ünnepeket és igy 
nem vehetett részt a Miss Magyaror-
szág választás zsűrijében. Amikor aztán 
Brammerné hazaérkezett és értesült az 
eredményről, első dolga volt, hoigy az 
u j Miss Magyarországot és mamájá t 
meghívja magához teára. 

A találkozás kedden délután bat óra-
kor történt meg Brammerók Petőfi-
utcai lakásán. Simon Böske azzal a ked-
ves közvetlenséggel fogadta szépséges 
utódját , ami Európaszerte megszerezte 
neki az emberek szimpátiáját . A két 
fiatal 'hölgy viharos gyorsasággal barát-
kozott össze és Szaplonczay Éva rög-
tön elpanaszolta, hogy az újságok 
mennyi mindent összeírtak róla. 

— Képzeld, — mondta — azt irták 

hogy nagyon szeretem a csokoládét, 
meg hogy kénytelen leszek kimaradni 
az iskolából. 

Simon Böske a derűsebb oldaláról 
fogta fel a dolgot. 

— Az ilyesmi m á r együtt já r a Miss-
séggel — mondta mosolyogva. — Én-
rólam is sok minden semmiséget meg-
írtak, de az ember okosabban teszi, ha 
mindannak, ama körülötte történik, 
csak az örömteljes részét veszi kj. 

Majd megforgatta az u j Miss Magyar-
országot és igy szólt: 

— Igazán megérdemelted a győzel-
met. Nem ismerem ugyan a többi pá-
lyázókat, ds meg vagyok róla győződve, 
hogy a zsűri szerencsés kézzel válasz-
tott. Most azt mondd meg nekem, mi-
nek örülsz a legjobban? 

— A hajóutnak — felelte az u j Miss. 
— Mindig nagyon szeretteim volna 
utazni és mint festőnövendéket rend-
kívül érdekel a trópusok színes világa. 
Apropos, ami az újsághírekre vonat-
kozik, úgyis magánúton akar tam elvé-

gezni a nyolcadikat, 
inert az volt a szán-
dékom, hogy Pestre jö-
vök és itt folytatom rajz-
tanulmányaimat . 

Simon Böskéék társa-
ságában teljesen feloldó-
dott az a kedves elfogult-
ság, amely megválasztása 
óta iktissé kivetette őt régi 
énjéből. Ehhez persze 
nagyban hozzájárul Si-
mon BösJce természetes 
vidámsága, aki a mamát 
ál landóan Anyamiss-nek 
szólitja. 

— Meg kell állapítani, 
— mond ja Böske, — 
hogy ilyen szép mamá-
hoz csak szépségkirálynő 
leány illik. 

Mindjár t munkába 
vette Szaplonczaynét ís 
és tavalyi tapasztalatai 
alapján elmagyarázta neki, 
hogyan kell . reprezentálni 
egy Miss mamájának. 

Egy óráig tartott a 
A három éves Szaplonczay Eva — leghűbb pa j tásával 
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tea, utána Szaplonczayék hazamentek 
a Royal-szállóba átöltözni, mert ké-
sőbb ismét találkoztak a Vígszínház 
páholyában. Simon Böskén gyönyörű 
bordó selyemruha volt, Szaplonczay 
Éva azt -a fekete ta f t ruhát vette fel, 
amelyben megválasztották. A ruha 
felső része és u j j a recés tüllből ké-
szült, derékban teljesen 
szük, alul nagyon bő. A 
Vigszinház közönsége 
azonnal fölismerte a két 
szépségkirálynőt és disz-
krét formában, de na-
gyon melegen ünnepelte 
őket. 

Színház u tán a Szige-
ten vacsoráztak Bram-
merék és Szaplonczayék. 
A közönség itt is hódolat-
teljes kedvességgel vette 
körül a tavalyi Miss 
Európát és az idei Miss 
Hungáriát. Miss Éva és a 
m a m á j a kijelentették, 
hogy a választás óta ez 
volt az első este, ami-

kor zavartalanul tudtak örülni, inert 
hiába, idő kell, amig az u j helyzetbe 
beletalál ják magukat . 

— No és a Missiből mikor lesz Mrs? 
— kérdezte Brammer Pál mosolyogva. 

— Ugy érzem, felelte Szaplonczay Éva, 
hogy komoly művészi hivatás vár rám, 

még sokat kell látnom 
és még többet tanul-
nom. 

Komolyan és minden 
póz nélkül mond ja ezt 
az u j Miss Magyarország. 
Akik régebben ismerik, 
azt mondják , hogy min-
dig ilyen volt. A szépség 
és fiatalság-adta termé-
szetes temperamentumon 
tul érett tudatossággal és 
fegyelmezett lélekkel ké-
szül az élet komoly fel-
adataira. Szaplonczay Éva és unokafivére 

a — világháború idején 

Végre megpihenhet Kivirágozott leányszobájában . . . 
(László lelv.) 
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Oh I o n n a m i a . . . 

Irta: SÚS FEKETE LÁSZLÓ 
Amikor az ember kijön a Budai Szín-

körből, a fülében, a szivében, a szemében, 
a bőre alatt, az ereiben .szóval mindenütt, 
egy édes, mézes, érzéki melódia duruzsol: 

Oh donna mia légy enyém, 
Oh csak teérted élek én ... 

(Zárójelben: a tangó az uj Brodszky-
darab slágere. A darab cime: Első tavasz, 
librettóját Anday Ernő irta, verseit Har-
math Imre, bemutatta Sebestyén Géza a 
Budai Színkörben.) 

Oh donna mial Talán 
mindjárt ide is írom, hogy 
az ilyen operett-sláger vers-
sorát nem volna szabad le-
irni muzsika nélkül. Divat 
Pesten bánlani Harmat Im-
rét, aki ezeket a slágere-
ket irni szokta. Es amikor 
bántják, kikeresik a mu-
zsika kottái alá irt versei 
nek egy-egy furcsa sorát, 
ami zene nélkül lenyom-
tatva és az egészből kira-
gadva bizony sokszor ér-
telmetlenül hangzik. De ha 
valaki énekelni kezdi, arra 
a melódiára, amire készült, 
abban a ritmusban, ahogy 
megszületett, azonnal szár-
nyakat kap, szint, izt, ér-
telmet a verssor és „slá-
ger" lesz belőle. Ez a 
„donna mia" is közhelynek 
tűnik muzsika nélkül, de 
az édes melódia tüzében 
felgyúlva és a ritmus hul-
lámaihoz szerelmesen hoz-
zásimulva az esztendő leg-
szebb és bizonyára leg-
népszerűbb slágere. 

(Zárójelben: egyébként 
Harmath kitűnő és sok-
szor költői verseket irt az 
Első tavasz muzsikájához! 

Bemutató a Budai Színkörben! Ahogy 
Magyarország a honfoglalással, a Budai 
Szinkör operett-ciklusa az Árvácskával 
kezdődik. Egy kis szerénytelenséggel 
megállapíthatom ezt én is, akinek némi 
része volt ebben az Árvácskában. Aztán 
meg már hat esztendő: elmúlt azóta és 
ennyi idő még az operettek világában is 
történelem. 

Oh donna mia! Hat év! Sebestyén Géza 

> • , 

„Te vagy az én dalom, 
Tc vagy a fá jdalom . . ." 

Ilonthy Hanna t's Nádor Jenő 
Budai Szinkör: „Az első tavasz' (László felv.) 
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akkor próbált először Budán „pesti ope-
rettet bemutatni. Nyáron „téli" darabot 
prezentálni a budaiaknak. Sőt a pestiek-
nek is! És sikerült. Az Árvácska száz 
táblás háza óta az év legnagyobb sikerű 
operettjei majdnem mindig Budán kerül-
nek színre és a Horváth-kerti színpad, 
amely eddig csak olyan „nyári" színház 
volt, sóvárgott és alig-alig elérhető terü-
lete a magyar operett szerzőinek. Mert 
ide mindig az kerül, aki a legjobbat írja. 
Sebestyén Géza egész esztendőben válogal 
a felkínált és hatalmas anyagban és a sok 
jó közül a legjobbat választja ki*És hogy 
jó szeme van, azt a hat esztendő bizonyitja. 
Az Árvácska óta csak siker volt Budán. 
És micsoda sikerekl Nóta véget (Oh ál-
dott szerénytelenség, ezt is én irtam!) 
Százhuszonöt előadás, három színpad! 
Muzsikus Ferkó! Borcsa Amerikában! 
Zsazsa hallatlan diadala! Százötven elő-
adás! A réiji nyár! Honthy rediviva! Tom-

boló siker. És tavaly a Szökik az asszony. 
amely a sikerekre rátette a koronát. Már 
nem is siker, hanem tömegőrület, nép-
gyűlés a színházban egy esztendőn ke-
resztül, mindén este, zenekíséret melleit. 
És itt álljunk meg egy percre. Mert ez a 
zenekíséret volt a darab sikere. Brodsziky, 
az uj zeneszerző, akit a bar zongorája 
mellett fedezett fel Sebestyén Géza s 
egyik napról a másikra, mint valaha a 
fiatal Zcrkovítz, a város kedvence lett. És 
most újra itt van Broctszky, megizmo-
sodva, megerősödve, teli melódiával, teli 
tehetséggel és bájjal — (persze a muzsi-
kájában!) — és az ember jön ki a szín-
körből és élandalodva fújja, hogy: 

Oh donna mia légy enyém, 
Oh csak teérted élek én ... 

Oh donna mia! Én is igy jöltem ki a 
színkörből, de egy kicsit a szülő büszke-
ségével is, akinek a gyerekéből ilyen gyö-
nyörű fickó lett hat év alatt! A színház 
is megváltozott, vasfüggöny, bctonfalak 
és a Horváth-kert is. Gondozott park, tej-
csarnok! Micsoda haladás hat esztendő 
alatt. Csak a rántott csirke nem változott Húlkau Márton és Zilahi) Irin 

Budai Szilikor: „Az első tavasz" (László /elv.) 

„Imádom u világjáró művészeket . . . 
' Nádor Jenő és Karátsony Pi r i 
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..Valamit a lás fùlébc súgok..." 
Honthy Hanna és Dclly Ferenc 

Budai Színkör: „Az első tavasz" (László lelv.) 



Y ii'ift u aL ai M.I u> iiniiumiu uaïuiju u 
slágert: 

Oh donna légy enyém ... 
Persze ezenkívül is \.an muzsika a da-

rabban. De micsoda muzsika! Te vagy az 
én dalom! Legyen a Margithidon ... (Zá-
rójelben: valahol kell lenni mindig a pesli 
operettben. Egyszer, ahol a hatos megáll, 
másszor a Budai Szinkörben, harmadszor 
a magy. kir. Operánál. Az idén a Margit-
hidon. Ez se rossz!) Aztán a Nef elejts 
nóta És a Mondja már... És a Talkie-
szám. És a Szeretek, szereted, szereti... 
És a Turista • szám . . . És last not least 
az Oh donna mia ... 

Oh dormo mia légy enyém ... 
A könyv ikedves, kellemes, Ízléses, mu-

latságos, romantikus. Dicséret jár érte 
Anday Ernőnek. A legfőbb erénye ennek 
a librettónak, hogy semmi sincs benne az 
operettek sablónjából, épkézláb vígjátéki 
mese sok zenealkalommal. 

Tartalma dióhéjban: fiatal házasok 
(Honthy és Delly) Velencében nászuton 
vannak. Megjelenik a világhírű hegedümű-

llonthu IIantul 
Budai Színkör; „Az első tavasz" (László felv.) 

Zitahy Irén 
Budai Szinkör: ,,Az első tavasz" 

(Foto Angeto) 

vész (Nádor), lapozójával 
f fiátkai) és zongorakisérő-
jével (Zilahy Irén). A he-
gedűművész régi ismerőse 
a fiatalasszonynak és a 
hangverseny után nincs 
többé nászút, az asszony a 
féltékeny férjét otthagyva 
a lagúnák városában, haza-
utazik. Aztán a két férfi 
harcol a nőért. A fehér-
arcú, dekadens, világhírű 
hegedűművész és a lesült-
képii, keménynyakú ma-
gyar földbirtokos. Hogy ki 
győz? Méltóztassék elfá-
radni a Budai Színkörbe! 

Oh donna mia légy 
enyém ... 

Az előadás kitűnő. Hon-
thy, Zilahy, ftátkay, Nádor, 
Delly ötösfogata ugy repiti 
az operettet, mint egy szép 
Packard-kocsit a remek 
amerikai motor. Elegán-
san, zajtalanul, finoman, 
előkelően, defekt nélkül. 
Sikerrel. És a többiek: Ka-
rátsony Piri, Simon Marcsa, 
Sik Bezső, Horthy, Gallay 
Nándor, Kertész Kálmán 
kifogástalanok. 

Bendezés: Loránth Vil-
mos egyes. Zenekar: Ker-
n er Jenő egyes. Táncok: 
Gallay Nándor egyes. 



(László lelv.) 

„Week-endrc jöjjön el ! . . •" 
Zilahy Irén és Rátkay Márton 

„Az első tavasz" Budai Színkör: 



Biller Kitty csak a kánikula 
Captain Barker , a gavallér házigazda úrnőjével, Titkos Ilonával miatt panaszkodik 

Nem mondhatni, hogy sokan dicseked-
hettek Pesten a fönti meghívóval. Captain 
Darker ugyanis, mint a nevéből is lát-
ható, igen előkelő valaki. Kitüntetése Is 
van. Champion lett a Magyar Ebtenyész-
tők most vasárnap megtartott országos 

kutyakiállitásán. (Azonkívül arról neveze-
tes, hogy Titkos Ilona kutyája. 

A kapitány nagy családból származik. 
Jelenleg öt Barker él Titkos Iloná sváb-, 
hegyi villájában és ö a majoresko. A gar-
denpartyt magas kitüntetésének örömére 
határozták el. A meghívottak névsora is 
mutatja, hogy nem mindennapi urak és 
hölgyek tisztelték meg látogatásukkal a 
gyönyörű svábhegyi nyaralót. 

Meghívót kaptak: 
Relie Boby, — Relie 

Gaby hófehér pincsiku-
tyája, Bill er Billy és Kitty 
•— a Biller Irén két fran-
cia bulija. 

Gombaszögi: Mókus, Be-
tyár és Szuszkó, — a Gom-
baszögi Frida három ked-
vence, akik három külön-
böző raszi képviselnek. 
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terelőpuli, 
drótszőrü 

Mókus színfekete orrú, 
ökölnyi pekingi csin, Be-
tyár fekete 
Szuszkó pedig 
foxterrier. 

Gaál: Karcag Móric — 
Gaál Franci ugyancsak 
Derby-dijjat kitüntetett fe-
hér terelőpulija. 

A meghívást lemondták: 
Péchy Erzsi japán pincsije 
és Bársony Rózsi kutyája. 
Utóbbi most esett át bizo-
nyos családi örömökön és 
nem akarta egyedüt hagyni 
öt neveletlen gyermekét. 

Hogy ki jött legkoráb-
ban, azt az olvasó fantá-
ziájára bizzuk, de hogy ki 
jött legkésőbben, az egy 
percre sem lehet vitás. 
Természetesen Karcag Mó-
ric, a Gaál Franci kutyája. 
Délután fél ölre azonban 
ő is befutott és a nemzet-
közi társaság nemsokára 
vidáman hancúrozott a 
nagy kert zöld pázsitján. 

Az ismerkedés persze 
nem ment egészen simán. 
Billor Kittv ugyanis né- Mikir i-n kapitány; a l íarker-esatád két szemefénye 

Szuszkó megsértődött mert nem volt névjegy » terítéke mellett 



Tilkos Hona és a meghívott előkelőségek 

hány harapós megjegyzést 
telt a társaság több tag-
jára, mire Gombaszögi Be-
tyár morózusan megje-
gyezte: 

— Kérem, larlsa pórá-
zon a nyelvéti 

Gombaszögi Szuszkó, 

A. kapitány eleszi Mókus elől az uzsonnát 

foxterrier, aki skót származású, kijelen-
tette, hogy már régóta spórol egy 
jó uzsonnára. Captain Barker termé-
szetesen elértette a célzást és intézke-
dett, hogy minden vendég megkapja a 
mjiga bőséges porcióját. A vendégek 
nem hagyták magukat kétszer kinálni. 
Neki estek a bögréknek és olyan si-
mára nyalták őket, hogy öröm volt 
nézni. Ezután a vendéglátó kapitány kí-
vánsága szerint egy üveg eredeti francia 
pezsgő került a teritékre. Az üveg tény-
leg eredeti volt, csakhogy pezsgő helyett 
kitűnő, friss tej folyt belőle. A kutyák 
azonban nem tudták ezt és abban a hit-
ben, hogy pezsgőt ittak, vidám foxi-
trottra kerekedtek. 

A garden partynak csak a közelgő este 
vetett véget. Akkorára Gaál Karcag_ Móric 
alattomban lerágta a Derby kék szalag-
ját Captain Barker nyakáról. A vendégek 
mégegyszer megtekintették a Barkerek 
előkelő családfáját és a jövő nyárig el-
búcsúzlak egymástól. Szuszkó és Betyár íoxitrottot já rnak 
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Szem-grafológia 
• 

Az ógörög hasonlat szerint a szem nyitott könyv, amelyből mindenki olvashat. 
A szem a lélek tükre: a tekintet sohasem hazudhat. Mindig elárulja, amit gondolunk. 

Szemgrafológiával már az ókori népek is foglalkoztak. Az úgynevezett „szem-
jósok" mindent kiolvastak a „médium" tekintetéből. Valóságos tankönyveket állítot-
tak össze a tekintetből való jósolás szabályairól. Azóta is, se szeri, se száma a 
szemgrafológia ujabb tantételeinek. 

Az az u j módszer, amit most mutatunk be, egy amerikai lélekbúvár kutatásai-
nak az eredménye, ö már nem a tekintetből, hanem magából a szemből, a szemhé-
jak formájából, a szemöldök növéséből, egyszóval a szemtipusból következtet az 
egyéniségre. 

Tizenhat különböző szemtipust mutatunk itt be olvasóinknak. A magyarázatok 
alapján mindenki megtanulhatja, hogyan lehet az u j módszer szerint a szemekből 
„olvasni". 

Hosszúkás, szabályos szemnyilás, egyenes 
. /empillák, Ritkaság, hogy a szemöldökök kö-
zött lévő távolság iával nagyobb, mint a belső 
szemszögeké. A szemöldök ive merészen fet-
szökell. Szemszín; kék, zöld és szürke keveréke. 

Élénk temperamentumu; közvetlen, de mind 
a melleit számitó. Intelligens, minden iránt fo-
gékony. Szereti az életet kihasználni, gyorsan 
határoz, szívesen mulat és ésszel szeret. Típusa 
azoknak, akik érvényesülnek az életben. 

Szénfekete szem, siirfl, ugyancsak fekete 
szemöldök. Keleti t ipus. A szemnyilás kissé 
ferde. A szemgolyó vakitő fehérségétől erősen 
elüt a fekete szembogár. 

Nyugodt, öntudatos, jóságos, nagy áldozatokra 
képes. Érzései állandóak, hangulatok nem be-
folyásolják cselekedeteiben. Amellett, hogy fel-
tétlen érzéki, végtelen hűséggel ta r t kf válasz-
to t t ja mellett. Rajong a gyerekekért , a sa já t ja i t 
egjenesen bálványozza. 

Ovális, rövid szemnyilás, bársonyos, duzzadt 
szcmpárnákkal . A szemöldök egészen keskeny, 
középen kettétörik. A szemöldök és a felső 
szemhajlás között feltűnően nagy távolság van. 
Szemszin: világoskék. 

Naiv, egyszerű, nagyon őszinte ka rak te r . A 
világ minden kincséért sem hazudna vagy mon-
dana valakiről rosszat. Igénytelen, jószirü, szor-
galmas; mindig mosolyog a r r a . akivel beszél. 
Mindenki szereti. 

A szernek mélyen a szemüregben ülnek. A 
szemkifejezés mongolos. A szemöldökök fölfelé 
szöknek. Ha a szemhéjak csukva vannak, a szem 
teljesen mandulaalaku. 

Hlu, kétszínű, ravasz. A rosszban jó cinkos. 
Agyafúrt , éleseszü; f r appáns válaszaival, szelle-
mességével, sokakat meghódít s bámulatba e j t . 
Aki egyszer rab ja lett, az csak nagyon nehezen 
szabadulhat tőle. 

(Révész—Iliró felvételei) 

26 



Kettös-ivelésü, markáns felső szemhéj; az alsó 
szempárnak »Ii« észrevehetőik. A szemöldök 
szabályos köriv. Szemszin: barna , sötétszinü 
fényjátékkal . 

Zárkózott, maradi , minden új tól Irtózik. Min-
den perce be van osztva, rendkívül takarékost 
m é í magára sem szeret költeni. Brátnóí nin-
csenek, mindenkitől fél. örökké bizalmatlan. 
Általában senki nem szivell. 

Nagy, barna szembogár, tipikusan kerek szem-
vonalak. A szemöldök közvetlen a szemgödör 
fölött húzódik. A szemhéjak egészen szabadon 
hagyják a szembogarat. 

Őszinte, komoly, nyílt természet. Nagy céljai 
vannak az életben, amelyekért szivesen küzd; lel-
tétlen hisz abban, hogy a céltudatos munkának 
mindig meg van a gyümölcse. A barátságot 
meggyőződésből a szerelem fölé emeli. 

A szemhéjak Ívelése lefelé haj l ik . A szem-
golyó feltűnően erezett. A szemöldökök a szem-
vonallal parallel vonulnak. Fekete szem. barna 
tónussal. Az alsó szemhéjakat sok apró rán-
coeska bor í t ja . 

Erőszakos, semmivel meg nem alkuvó egyéni-
ség. Típusa azoknak, akik a hivatalokban addig 
beszélnek, alkusznak az alkalmazottakkal , ainig 
csak el nem érik céljukat. Önmagával megelé-
gedett; á l talában senkivel sem törődik. 

Kis szemnyilás. kis szembogár. A szemöldök 
egyenes vonalba húzódik a szem fölött, barnás-
szürke, zavaros szemszin, nem tiszta fehér szem-
golyó. A felső szempárnak kétoldalt ráhuzódnak 
a szemhéjakra . 

Aggályos, pesszimista, mindenben baj t lát. 
Mindig attól fél. hogy kellemetlenség szakad rá . 
Hypochonder és babonás. Legszívesebben otthon 
Glne mindig. 

Nagyon r i tka , különös szemtipus. A felső szem-
h é j csaknem a fél szembogurat e l takar ja . A 
szemnyilások kétoldalt lefelé húzódnak. A szem-
környékén rengeteg apró ránc van. 

Hihetetlenül befolyásolható. Bárkivel beszél, 
okvetlenül a ha tása alatt áll. Egyetlen önálló 
gondolata vagy cselekedete nincsen. Egyébként 
szerencsés természet: nem csinál magának 
problémákat . 

Buba-szem. A szemhéj sima, rózsaszín, kes-
keny. A szemöldök keskeny, nagy Ívelésű, ma-
gasan van a szem fölött. Szemszin: világoszöld 
kék tükrözéssel. 

Érzékeny. Hnomlelkü, de egyszerű teremtés . 
Mindent ugy vesz, ahogy van. Hamar sir , ha-
mar nevet, végtelen ragaszkodó. Amit monda-
nak neki; készpénznek veszi. Családját nagyon 
szereti, ot thonát nem adná oda semmiért . Még 
meglett korában is anyás. 

(Révész—Bíró felvételei) 

27 



Fekete, villogó mem. Éles kar lka árkol ja ke-
rül . A (első (»cmüregcsont az orrnyeregből 
egyenes vonalban szökik fel a homlokcsontra. A 
szemöldök jóval a felső Uregesont fölé nőtt . 

Csupa temperamentum, intelligencia, életkedv. 
A művészetekért él-hal, több művészi ággal inten-
z i \en foglalkozik. Megértő ba rá t j a mindenkinek. 
Élete csupa fény, siker, boldogság. 

Finoman rajzolt szemvonalak, szimetrikus 
szemöldök, sötétszürke, fénylő szembogir . A felső 
szemhéj félköralakban illeszkedik az egyenes 
alsó szemhéjhoz. 

Ábrándozó, romantikus, mélynézésB. Könnyen 
fellobbanó szerelme sokkal nehezebben száll tova, 
mint amilyen hamar megszületett. Olyan Ideálért 
ábrándozik, amilyet sose érhet el. 

Húsos, vastag szemhéjak, zöldesbarna szem, 
dus, rendszertelen növésű, kusza szemöldök. Az 
alsó szempárnak nagyon erősen kifejlődtek. A 
szemöldökök majdnem összenőttek. 

Nehéz felfogású, a lapjában jólelkű, egyszerű 
természet. Mindenkihez alkalmazkodik, minden 
munkát szívesen vállal. Társalgásban nehezen 
tud ja megállni a helyét; ezt érzi is és éppen ezért 
többnyire hallgatag. 

Tökéletesen szabályos, félköralakn, húsos szem-
héjak. A szemöldök r i tka , a jobboldali maga-
sabbra nőtt , mint a baldoldall. A szempillák sző-
kék. 

Megállapodott elvei szerint élő személy, akit 
scmini sem léri thel el a kijelölt kerékvágásból. 
Kitűnő, szellemes társalgó; a férfiakkal Jól tud 
bánni. Mint háziasszony is elsőrendű. 

Macskaszemek; mindig nevetnek. A felső s az 
alsó szemhéjak is ráhajolnak a szembogárra. A 
szemöldök feltűnően hosszú, rendszeres növésű 
és keskeny. 

Vidám, mulatnlvágyó. A holnappal nem törő-
dik, de a inának azután szívvel-lélekkel él. Sosem 
zsörtölődik, szeret flörtölni, de a férfiakat még 
sem engedi közel magához. Barátnői nincsenek. 

Démoni szemek. A felső szemvonal megtörik, a 
szemhéj be takar ja a szembogarat. A szemöldök 
közvetlenül a szemfiregesont a l jában kezdődik, 
merészen felszökik, majd nagy szögben lefelé 
haj l ik . A szemnyilás kissé ferde . 

Rejtélyes, titokzatos ka rak te r . Szenvedélye nem 
Ismer ha tá r t . Az életet könnyedén veszi, a halált 
kineveti. Szerelmét rabszolgának tekinti. 

(Révész—Biró felvételei) 
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Vannak szavak, amiket elég kiejteni: 
máris hozzájuk kapcsolódik valami em-
lék, valami visszakisértő szin, mintha 
csak fellebbent volna hirtelen egy lenge 
függöny s a fantázia mindig készenálló 
forgó színpadán már előtünk is a Kép ... 

Cassata Siciliana... olvasom hang-
talanul az uj olasz Gelateriák, Fagylalt-
szalonok rikitó tábláit s ugy érzem, hogy 
ebben a dallamos két szóban maga Itália 
jött el hozzám látogatóba, hogy vissza-
adja a viziteket, amiket annyi éven át 
hűségesen halmozgatok nála... 

• 
Cassala Siciliana... tulajdonképpen ve-

gyes fagylaltot jelent, illetve sárgadinnye-
szeriien felcikkezett fcgylaltszeletet, 
ami belül tejszínhabbal, vagy piskótával 
van töltve s pörkölt mandulával, sok-sok 
cukros déligyümölccsel megspékelve... de 
én, 6, én annyival többet érzek ki belőle 
egy hirtelen elolvadó kulináris élvezetnél!' 

Nekem szimbólum, rádió, távolbalátás, 
hangosfilm, vagy cassata siciliana. 

Nekem az első, elámult sétát hozod 
vissza, az Arno partján, napernyős osté-
riák zsivaját a napsávozta Assisi-i ország-
úton ... Capri vörhenyes szikláit, böclc-
lini ciprusalléit... Pompei megbolygatott 
Csipkerózsika-álmát s a nápolyi kiskocs-
mát, melynek egyetlen pincére, hóna alá 
szorított szervetával, buzgón mászott fel a 
citromfára, mikor a félnapos kóborlástól 
eltikkadva, limonádét kértem ... 

Csokoládéval zebrásra csíkozott, tej-
szelíd, mézsárga vaniliarétegeidben egy 
csöpp nesz se rejlik — mégis, tőled szok-
tam a legveszedelmesebben berúgni... 
részegre habzsolni magam az emlékezés, 
a visszavágyás alkoholjával, hogy a ki-
józanodás katzenjammerjével ébredjek rá 
aztán, hogy becsaptál, megcsaltál, cassata 
siciliana... hogy ahol rámmosolyogsz, 

álmatag cseresznyeszemeiddel, nem Róma 
esernyőjének, a Biffi-nek márványos ar-
kádja, nem a világ legrégibb művész-
kávéházának, a Caffé Graeco-nak füstös 
homálya, ahol még Liszt Ferenc, Wag-
ner, Goethe és Schopenhauer szelleme kí-
sért; nem a palermói kis bár, amelynek 
tulajdonosa a leghűbb Puccini-karrika-
tura; nem Taormina, nem Genova, még 
csak nem is Velence, hanem egy fele-
más körúti cukrászda, ál-olasz, ál-magyar, 
ahol hiába lézeng egy-egy „renommé-
olasz", a fehérkabátos „tulaj"-nak rend-
szerint annyi köze van a szicíliai roman-
tikához, mint a pesti lokálok argentínai 
táncosnőinek Argentiniához. 

Belluno, így hívják a Velence—Milano 
közti városkát, amelynek ősrégi házi-
ipara a fagylaltkészítés. Mint valamikor 
a mi drótostótjaink, tavasszal felkereke-
dik az egész község és elszélednek, világ-
szerte, keverni a gelati-t, a pezzi duri-t, 
a granité-t s az összes fagylaltfélék ki-
rálynéjét, a cassata siciliana-t. 

Furcsább iparágak is vannak a világon! 
A Riviérán jártam egyszer, egy pici kis 

faluban, melynek apraja-nagyja lavendula-
gyűjtéssel foglalkozott. Oly valószínűtle-
nül vad, festői és különös volt az egész, 
mint egy kasírozott-sziklás Lubitsch-film; 
— Lavendulaország, Lavendula-F óváros 
az egész világ Eau de Lavende-jének 
termőhelye-

ik 
Egyszer... vagy három évvel ezelőtt, 

otthagytam egy cassata-t a syrakusai 
Grand-Hotel terraszán, mert sietni kel-
lett: indult a hajóm Afrikába. 

Igen, ez a félszelet kellene most!. Ép-
pen csak ez! Hiszen .., ha utána lehetne 
menni a dolgoknak, amike^íiegytzer fél-
ben hagytunk!... 

Cassata Siciliana... ^ L -4 , 
Nagyszerű!... mégis! nem jó ... Túl-

ságosan sok nosztalgiát eszik belőle az 
ember... 
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AMERIKA 
A CSENDES TANÚ, szinmü 3 felvo-

násban, i r ta : Jack Celestin, előadták a 
newyorki Comedy Theatreben. 

Ernest , rokonszenves fiatal ember, 
aki szüleinek szeme-fénye, ha ta lmába 
keriil egy démonnak . A lány nem elé-
gedett meg azzal, hogy anyagilag 
tönkre tette, hanem még ir tózatos lelki 
k inokat is okozott neki azzal, hogy 
egész csomó más férfival kacérkodot t . 
Szinte gyönyörűséget talált imádójának 
féltékenységében. 

— Megöllek, — figyelmeztette pedig 
ismételve a flu — ha hűt len leszel hoz-
zám. 

Amikor aztán a nő a legnagyobb hi-
degvérrel mesélte neki, hogy délelőtt 
egy tengerésztiszt ba rá t j á t látogatta 
meg a lakásán, annyi ra felkorbácsol ta 
a fiu féltékenységét, hogy ez, eszét 
vesztve, r á rohan t és megfoj tot ta . Haza 

Taírufí, 
a világhírű orosz rendező, aki mosl társulatával 

a párizsi Thea t re Pigalle-ban vendégszerepel 

érve, a p j á n a k s a n y j á n a k kétségbeesé-
sére, elmondta a történteket. A szeren-
csétlen apa hősi tettre ha tá roz ta el ma-
gát: ő fogja vállalni a gyilkosságot. A 
fiu semmi áron sem a k a r j a ezt megen-
gedni, de amikor édes a n y j a is rábe-
szélte, sőt kijelentette, hogy különben 
férjével együtt öngyilkos lesz, beleegye-
zett. Az apa körülményesen tudakozó-
dott a gyilkosság részletei felől, aminek 
folytán, a mesterileg megirt törvény-
széki jelenetben, megdöbbentő élethű-
séggel tudta e lmondani azokat . Hiába 
volt védőjének minden igyekezete, aki-
nek logikus következtetései pedig egy 
pil lanatra még az ügyészt is m i n t h a 
megingatták volna. 

— Én öltem meg, esküszöm! — kiál-
totta ekkor közbe az apa. 

Ügyvédjének minden érvelését, melly-
lyel ár ta t lanságát bizonyította, egy-egy 
súlyos ellenérvvel rontot ta le s a tár-
gyalás hul lámzásai után végeredményé-
ben maga ellen tudta i rányí tani a han-
gulatot, ugy hogy, amikor a biróság 
visszavonult, biztosra volt vehető, hogy 
elítélik. De a szünetben meglepő for-
dulat történt . A rendőrség az utolsó 
pi l lanatban ráakad t a meggyilkoltnak 
vélt lányra, aki a foj togatás következ-
tében nem halt meg, de gonoszságból 
nem adott életjelet magáról . Apa, anya 
és a mél ta t lan szerelméből kigyógyult 
fiu boldogan ölelik át egymást. 

(A közönségnek tetszett a darab. A 
kritika, bár a mesét nem találta túl-
ságosan eredetinek, szintén barátsá-

gosan ir róla.) 

ANGLIA 
MAGASABB ÁLLAMI' ÉRDEKEK, 

vígjáték 3 felvonásban, irta Cyril Cam-
pion, szinre került a Iondoni Dominion 
Theatreben. 

Beverly, külügyminiszteri t i tkár, azt 
a megbízást kapta főnökétől, hogy láto-
gassa meg Sir Bowdent, a gazdag ban-
kár t és beszélje rá, hogy i r jon alá na-
gyobb összeget az u j kórház alapítá-
sára. Szívesen vállalta ezt a megbízást, 
mivel m á r régen szeretett volna megis-
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merkedni a bankárral , akinek lányával 
t i tokban találkozni szokott. Felkereste 
a klubjában a bankárt , aki ridegen el-
utasította, majd hátat fordított neki s 
elhagyta a szobát. Beverly a sarokban 
beletemetkezett egy magas támlájú ka-
rosszékbe, úgyhogy amidőn a bankár 
egy idegennel visszatért a szobába, 
nem vette észre. Beverly kihallgatta be-
szélgetésüket, amely egy nagyszabású 
panama körül forgott. Az idegen egy 
Londonban tartózkodó exotikus köztár-
sasági elnöknek volt a kiküldötte. A 
köztársaság azon a ponton volt, hogy 
a külügyminisztériummal szerződést 
kössön, amely szerint olajforrásai t 
bérbe ad ja az angol kormánynak. Az 
idegen arról tárgyalt a bankárral , hogy 
nem a kormánynak, hanem neki ad-
ják bérbe az olajforrásokat , ha a köz-
társaság elnökének titokban külön ad 
tizezer fontol. 

— Meglesz a kórház pénze! — uj-
jongott Beverly. Elraboltat ja az elnö-
köt, annak maszkjában megjelenik a 
kastélyban és ő fogja átvenni a csek-
ket. A következő szombat délutánján 
izgatottam várták a bankárnál az elő-
kelő vendéget. Jelzik autójának köze-
ledtét, amire megindít ják a rádiót, 
hogy zeneszóval fogadják. A zene azon-
ban hirtelen megszakad s a rádió azt a 
szenzációt közli, hogy a Ritz-szálloda 
kapujából autón elrabolták az elnököt. 
Ebben a pil lanatban lép be Beverly 

exotikus maszkjában , impozáns álsza-
kállal. Asztalhoz ülnek. Rövid idő eltel-
tével megjelenik Roberts rendőrfel-
ügyelő, aki sürgősen beszélni kiván az 
elnök úrral . Beverly igazolja magát 
előtte és bizalmasan e lmondja neki, 
hogy fontos államérdekből játssza az 
idegen ál lamfő szerepét. Már ugy lát-
szik, mintha elmúlt volna minden ve-
szedelem, amikor egyszerre csak betop-
pan a valódi elnök. Igen mulatságos je-
lenetben mindkettő bebizonyítani igyek-
szik a másikról, hogy szélhámos, mig a 
vitát el nem dönti a rendőrfelügyelő 
azzal, hogy Beverly az igazi elnök; a 
másik, az csaló; mingyárt le is tartóz-
tat ja . Ekkor közbekiáltott a bankár 
lánya, aki felismerte udvarlóját , majd 
általános elképedésre letépte Be-
verly álszakállát. Beverly erre utasí t ja 
a rendőrfelügyelőt, hogy a háziúr ki-
vételével távolitson el mindenkit a te-
remből. Négy szem közt megfenyegeti 
a bankárt , hogy leleplezi az egész olaj-
panamát, h a nem teljesiti kívánságait. 

— Mik azok? 
— A tizezer fontos csekk a kórház-

alapé. 
— All right! És a másik? 
— Feleségül ad ja hozzám a lányát. 
— De ha nem akar magához 

menni? 
— Azt csak bizza rám! 
(A publikum sokat nevetett a vígjá-

tékon. A sújtó is.) 

„Lc jour et lu nui t" , Lecocqu darabjának előadása Tairolt rendezésiben a Thea t re 1'igalJe-ban. 
TairbÜ nem ismeri a sztárrendszert : aki ma egyik darabban főszerepet játszik, az holnap egy 

másik darabban — statisztál 
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Dodiból Dezső lett 
Mindenki Dódinak hivja, csak az édes-

anyja Dezsőm-nek. Nem Dezsőnek. Bir-
tokraggal: Dezsőm-nek. Gyerekkorában, 
ha rákiabált valamiért az édesanyja, a 
kiabálás szórói-szóra igy hangzott: De-
zsőm, azonnal agyonverlek. Akkor is De-
zsőm volt, ha rossz fát tett a tűzre. De 
ez kevésszer történt meg. Nagyon rendes 
gyerek a Dezsőm. Ma harmincnégy esz-
tendős. ő a legfiatalabb pesti szinház-
direktor. És ő a legfiatalabb gyereke Se-
bestyén mamának. 

Szőke, kékszemű, harmincnégynek sem 
látszik, az élettörténetét igy adja elő: 

— A iNefelejts-utcában születtem. Az 
István-uli gimnáziumban 
végeztem tanulmányaimat. 
Hat éves koromban, futbal-
loztam. Tizenegyéves ko-
romban láttam először szín-
házat, a városligeti kis szín-
körben a Hullám Ádám 
cimü látványos revüt. Ti-
zennégy éves voltam, ami-
kor bátyámat, Gézát, elő-
ször láttam színpadon. Vi-
dékről jött fel vendégszere-
pelni a Nemzeti Színház-
hoz. A Biboros-l játszotta. 
Nálam nagy sikere volt. Ti-
zenhatéves voltam, amikor 
az első gólt ruglam. Bécs-
ben a WAC kapujába. Mint 
az MTK első csapatának jobbösszekötője. 
Én vollam a Sebestyén III., Béla bátyám 
volt az I., boldogult Gyula bátyám a II. 
Amikor lematuráltam, bankhoz mentem. 
Rémes volt. Pont én legyek a Sebestyén-
családban egyedül civil? De anyám akarta 
a bankot. 1919-ben, a kommün bukása után, 
mivel Géza nem tudott hazajönni társulatá-
val nyárra Temesvárról, a főváros rámbizta 
a gazdátlanul maradt Budai Színkör ve-
zetését. Voltam ekkor összesen 23 éves. 
A szezon olyan anyagi eredménnyel vég-
ződött, hogy Géza, amikor végre haza-
érkezett, anyámmal való hosszas tárgya-
lás után, mint legnagyobb tekintély a 
családbau, elrendelte, hogy ott kell hagy-
nom a bankot s kizárólag mint szinliáz-
direktor kell működnöm. Igy több, mint 
tiz éve vagyok szinházdirektor. Nagy do-
log ez ma Pestenl Legnagyobb hatást 
Wells William Clisotd élete cimü könyve 
tette rám, legszebb emlékem: szüleim 
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Dúdi 

aranylakodalmán reggel ötkor anyám és 
apám csárdást táncollak. Amikor alá-
irlam most a szerződést, Géza bátyám 
megölelt és nem is túlságos vidámsággal 
azt (mondta: Na te szegény Dódi. Dezső 
lett belőled. 

• 

Az életrajzhoz következő hozzátenni-
valóm van. Fészektag, de nem jár se 
klubba, se semmiféle mondain helyre. 
Kedvenc cigarettája a parafásvégü Mir-
jam. Szopókásvégüt nem bír szívni. Szü-
letése óla az édesanyjánál lakik. Garszon 
sose volt. Amikor fenti in tervjut csinál-
tam vele, minden mondatába legalább 
egyszer belecsengetett a telefon. Nagyon 
meg volt hatva, amikor az édesanyjáról 

beszélt nekem, ugyanak-
kor a telefonba ilyeneket 
mondott: 

— A tizenkétezer pen-
gőt holnap le fogjuk tenni. 
Kérem, tessék holnap este 
8 óra 30 perckor felke-
resni, stb. 

Más telefon: 
— Még nem olvastam el 

a harmadik felvonást. A 
második jó. Az elsőben a 
tánckomikus tul öreg. Hu-
szonöt, huszonhatéves le-
het, stb. 

Más: 
— Kezét csókolom, mél-

tóságos asszony. Nagyon 
köszönöm, de kérnem kell, hogy a jövő 
hétre kegyeskedjék eltenni a meghívást. 
Üdvözlöm a méltóságos urat, stb. 

Más: 
— Kedves ügyvéd ur, téved. A hely-

rajzi szám nem stimmel. Sziveskdjék 
utána nézni, hogy stb. 

Más: 
— Kedves szerkesztő ur, ne kívánja, 

hogy már most programmot adjak. Ké-
rem, ha muszáj, talán annyit, ambicio-
nálom, hogy csupa fiatal és friss dolgot 
adjak rendezésben, társulatban, darabok-
ban, csupa fiatalságot és frisseséget, stb. 

Telefonálás közben, amikor azt 
mondta: boldogult Gyula bátyám volt a 
Sebestyén I. — könnyes volt a szeme. • 

Ez Sebestyén Dezső a Fővárosi Operett-
színház uj direktora. 

(1. gy ) 
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A laiisanne-i diákkisasszony . . . 
Egy fiatal és csinos kis müvésznőjelölt, akinek hosszabb ideig ,igen niagy gon-

dokat okozott, hogy életpályául a színpadot vagy a filmet válassza-e, végül is —-
a gyáripar mellett döntött s abban a pillanatban megszűntek természetesen nemcsak 
művészi, de anyagi gondjai is, ami a mai nehéz világban mégis csak igen nagy 
dolog. Minden rendben lett volna, az élet gyönyörű lett volna .ha nem merül t 
volna fel bizonyos fejcsóváló aggodalom aziránt a mód iránt, ahogy a művésznő 
például a csirkét tranchirozza, vagy a halat szeleteli, arról nem is 
beszélve, hogy idegen urakat, akiket egy perce mutattak be, nem szokás például 
oldalba boxolni. . . Mindezek megtanulása végett — o dei immortales! — őnagy-
sága a napokban határozott felsőbb óhaj ra bevonult — egy lausanne-i leányka-
nevelő intézetbe . . . 

A fogyó -cock t a i l . . . 
Molnár Ferenc egy u j hall and half cocktail! kreált, receptje a következő: 

félig Femet Branca, félig francia vermouth. Első pi l lanatra . . . ihogy is mondjam 
c s a k . . . de aztán igen. Határozottan. Pláne, hogy az a legfőbb tulajdonsága, 
hogy az ember félóra múlva olyan éhes lesz tőle, mint a farkas és menthetet-
lenül élőiről kezdi a vacsorát. (Tarján a Szigeten már mindenkinek ajánlja.) 

Amerikai zsurnalizmus . . . 
Egy miagyar újságírónő, — meg is mondom a inevét: Pongrác: Jánosné 

(Jacobi Viktor nővére), egy nagy amerikai újságnak két magyar riportot aján-
lott. Az egyik egy roppant finom, magyar Írónőről szólt, a másik pedig Pach-
hoffer Helláról, arról a kis német moziszinésznőről, aki fogadásból beugrót! né-
hány hét előtt a Dunába. Mind a kettőt fényképekkel persze. Azt felelte neki 
az amerikai újság, hogy mind a kettő nagyon szép, nagyon jó, de ő csak ugy 
használhatná, ha a két riportból egyet lehetne csinálni: ha t. i. a riport végén 
az irónő ugrana be fogadásból a Dunába . . . 

Aki jól szeret ebédelni, rossz ember nem l e h e t . . . 
Egy h a j d a n nagynevű pr imadonna, aki m a bizony nyugdíjacskájából ten-

geti életét, a napokban odament egy körúti étteremben egy operettsziliház igaz-
gatójához és igy szólt hozzá: ,,Direktor ur, ma nincs ebédem" . . . Az igazgató 
szó nélkül helyet mutatott a lízomszéd asztal mellett: „Parancsoljon az én költ-
ségemen ebédelni, szívesen látom.'" Az ebéd végén prezentál ják a direktornak 
a két számlát, az övét: öt pengő negyvenről s a művésznőét — huszonkét pengő 
hetvenről.. . Aki jól szeret ebédelni, rossz ember nem lehe t . . . 
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.ezd me^ az iiaào/n 

éd mondd m e^ /ici^t/- Ál oa^i/üÁ / 

Tizenegy kiváló magyar iró kéziratát közöljük itt; mindegyik néhány sor egy-egy 
klasszikus magyar költő verséből. 

A kéziratokat Bcndetz Móric dr., az ismert kitűnő grafológus grafologizálta. A 
tizenegy jellemrajz — egy-egy iró egyéniségének a tükre. 

Tessék ezeknek alapján kitalálni: ki az a tizenegy iró, akiknek kézírását közöljük. 
Azok között, akik a jellemrajzok alapján valamennyi iró nevét kitalálták, három 

értékes könyvet osztunk ki. 

Rendkívül sokoldalú ember. Mindenből 
problémát csinál és minden problémát 
többfélekép képes megoldani, de ritkán 
elégíti ki akármilyen megoldás. Filozofi-
kus elme, mindennek a mélyére hatol és 
bámulatos éleslátással lát meg rejtett ösz-
szefüggéseket és fejlődési lehetőségeket. 
De gondolkodása mentes minden pedan-
tériától és merevségtől, bravúros köny-
nycdséggel játszik a gondolataival, szí-
porkázóan szellemes, gúnyolódásában sok 
megértés és szeretet van. Nagyon közvet-
len ellensége minden formaságnak és 
nagyképűségnek és nagyon szereti a gye-
rekeket. 

Fiatal korától kezdve tudatosan, rend-
szeresen és kitartással küzdött érvénye-
süléséért, ami nagy képzettségének, sok-
oldalú irói kvalitásának és céltudatossá-
gának segítségével sikerült is. Komoly 
történelmi és művészettörténeti tudása 
van, írásai finoman stilizáltak, kitűnő em-
berábrázoló. Írásai komoly érdeklődést 

Nagy ku l tu rá j a van. Minden élménye 

intenziven átélt és szinte á l landóan az 

alkotás lázában ég. Igazi költői lélek, aki 

hivatását , az érzések és gondolatok mű-

vészi kivetítését, rendkívül sokra t a r t j a . 

Fölényes mestere a nyelvnek, m u n k á j á b a n 

sohasem felületes, vagy lelkiismeretlen. 

Fiatalos és rendkívül bizakodó, k i tűnő elő-

adó és szuggesztív erejű, ö n m a g á v a l és a , 

világgal megelégedett, keresi a békét és 

harmóniá t . Családi élete nyugodt és ki-

egyensúlyozott . 

É le tmódja mentes minden bohémségtől 

és könnyelműségtől . Lelki nyuga lmának 

és irói tevékenységének nélkülözhetet len 

es fejlett kuliurat igenyelnek. Mint em-
ber előkelő társadalmi pozíciókra vágyik 
és szereti a nagystílű életet. 



feltétele a családi élet. Nagyon világosan 
gondolkodó, polgári hajlamú, rendszere-
sen munkálkodó és jó szervező erő, ke-
rüli a feltűnést és a kalandos lehetősége-
ket, abszolút komoly és lehiggadt, tollát 
is szuverénül kormányozza, nehéz felada-
tokat könnyed biztonsággal old meg. 

£e j o-

•x lAyfrúU W-lU'l-outfacj 

Elsőrangú koponyája van és nagyon 
széles látókörű. Gondolatai rendkívül 
gyorsan érnek közlésre alkalmassá, ép-
pen ezért kitűnő előadó, talpraesett és 
ötletei kifogyhatatlanok. De szellemi ér-
lékeit tul könnyen szórja, ezt tudja s 
ennélfogva elégedetlen önmagával, többre 
hivatottnak érzi magát, mint amit eddig 
produkált. Bízik kvalitásaiban és erejé-
ben. de gyenge fizikumu és nagyon ide-
ges, terveit csak részben képes megvaló-
sítani. Jó gyakorlati érzéke van, a gaz-
dasági életben is jól tudja ötletességét 
érvényesíteni. 

VcJC Újfivhí+Í* s^HMA** 
Ittbxdt, ^ajdcLfui •&>tXL4nuJC/  

l^êt^ùSlt ú t-rvou^ot 

JjolrcJ* àMUx YCoudx>z*s*JC. 

Nagyon képzett ember. Ugy érzi, hogy 

képességeit még nem érvényesítette kel-

lően. Állandóan uj fejlődési lehetőségeket 

keres, nagy szorgalommal, komoly céltu-

datossággal és S Z Í V Ó S energiával törekszik 

kitűzött céljai megvalósítása felé. Jó meg-

figyelő és gondos gyűjtő, semmit sem sze-

let elnagyolni és el! »markodra csinálni. 

Óvatos és nagyon pedáns, energikus és 

fizikailag is erőteljes. Kitűnően ludja ma-

gát fegyelmezni, hangulatainak és érzései-

nek mindig ura tud maradni. Merész ál-

mai vannak, de nem nagyon közlékeny, 

mindig számol a realitásokkal. 

M 

X T / ' A 

Elete örök álmodozás, egyénisége át van 
itatva költészettől, lénye csupa ritmus és 
harmónia. Más foglalkozásúnak el sem 
képzelhető, mint költőnek. Szenzabilis és 
finomlelkű, szerény és halk, végtelenül 
megértő és szinte örömmel szenvedő. Ér-
zései abszolút őszinték és tiszták, rajon-
gásában semmi álpáthosz, modorában 
semmi póz. Mint egy szerzetes, olyan 

' egyszerű és mint a szeizmográf, olyan a 
lelke, mindenre élénken és természetesen 
reagál. Boldogtalan, hogy nem minden 
ember boldog. 

a.. ^ f 

sí^-ya* A. 

írásából imponáló nyugalom, kellemes 

derii és irigylésreméltó megelégedettség 

árad. Nagyszerűen tudja tehetségét érvé-

nyesíteni. Egészséges fizikumu, nagyon 

munkabíró, rendkívül termékeny, élní 'á-

gvó és intenziven élőember. Jól tud szóra-

koztatni és aminthogy ö szereti az életet 

épugy ért ahhoz is, hogy másokkal meg-

szerettesse azt a maga teljes valóságában. 



fejlett kritikájú, fanatikusan meggyőző-
déses és meg nem alkuvó, gúnyolódó és 
erősen szatirikus, de végtelenül jóindulatu 
és megértő. Anyagiakért és társadalmi 
előnyökért való küzdést szívből megveti, 
sok hasonlatossága van Diogenessel. Csak 
intim közelségben lehet igazán megis-
merni emberi értékeit. 

! 

Fáradhatatlanul műveli magát, tudása 
nagyon sokoldalú, az ember életének és 
kultúrájának minden mozzanata érdekli, 
de különösen a nemek viszonyának örök 
problémája és a társadalmi fonákságok 
izgatják fantáziáját. Nagyon éleseszü és 

Eletében sok sikert aratott, kiváló em-
beri kvalitásai mindig előbbre vitték. Vi-
lágfelfogása konzervatív, arisztokratikus 
hajlamai vannak, modorában sok tartóz-
kodás van, nem szívesen láncolja magát 
máshoz. Nem lehet fiatal, bizongára ma-
gányos életet él. írásaiban nem hajszolja 
a komplikált problémákat, de kitűnő el-
beszélő, kifinomult ízlésű és tisztult gon-
dolkodás és imponáló lelki nagyság jel-
lemzik. Nagyon jómodoru és minden vo-
natkozásban biztos és fölényesen elegáns 
életet él. 

ZÖLD SZIN ELŐTT 

Állva a lombok zöld szine előtt, 

amig a nap kelő l á rmá ja zsongott, 

mondtad-e már te is: „íme, csoda!" 

uj ja l muta tva a mély-zöld fa lombot? 

LÁNGÉSZ ÉS NAPSUGÁR 

Kisuj jadon átsüt a napsugár — 

s átlátszó bőrödön át csillog a rózsaszin vér, 

mintha bortól piroslik a vékonyhéju pohár . 

T E J 
Zöld levéifröccsök az ég kék a lap ján , 
Be szép e kék. 
Napsütöt t levélkék a fa gallyán, 
mint zöld lepkék. 
A kékség hüs nyugalmat hint feléd, 
s a napsugártól megtelsz jó meleggel. . . 
Olyan e kép, 
mint egy pohár édes, meleg lej. 

TAVASZI ZAVAR 
Virágzó lombok, ti fehér szavai 
a földnek! Ti a dombok csengő dalai! 
Itt a lmafa kur jan t , olt orgona énekelgel. 
Ó mit feleljek r á juk , mit feleljek? 

KOMLÓS ALADÁR 
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Fiatalos és deriis hangula tu , az élet ki-

tűnő ismerője , vállalkozó szellemű, lova-

gias gondolkodású és elsőrangú társas 

lény. Környezetébe életet és emelkedet t 

hangula to t visz be, nem ismeri a fá rad tsá-

got és csüggedést. Bensőleg ugyan tépe-

lődő, sokat izguló és nagyon lelkiismere-

tes, de kifelé mindig nyugodtságot és meg-

elégedettséget és kissé tettetett könnyed-

séget és felületességet sziinlel. A virágnak, 

a da lnak és a nőnek örök szerelmese. 

Plein-air 



Flegma Pis ta kijon a sodrátó l . . . 
NOVELLA 

Irta: P É K Á R G Y U L A 

No csakhogy elválnak végre! Igaz, a mi évek óta sajnált komoly szép Ida asszo-
nyunk hát mégis csak megszabadul attól a brutális Mord (von Loewenmord) kapi-
tánytól . . . denikve a kaszinóban örömmel fogadták a hírt, főként én, ki jól ismertem 
a kapitányt, hogyne, hisz hadnagya voltam a 17-es huszároknál. Puffadt, vörösképii, 
igazi Sauf-Baron, — még a századtrombitás se tudott rá jobb nótát csinálni, mint azt, 
hogy: „sárga rigó, darázsfészek, — kapitány ur mindig részeg!" Végre egy szimpatikus 
válópör! Mord kapitány következetes maradt a nótájához, mert még a békéltetési 
kísérletekre is mindig holtrészegen jött el s mindenkit meg akart verni. Ez döntött. A 
tek. kir. törvényszék féltette a becses egészségét s hamarosan kimondotta a válást. 
Ida elvált asszonnyá avanzsált, ami szép cim s női pályán kétségkívül a legérdekesebb 
állás. Épp ezért álljunk meg itt egy szóra. 

Az elvált asszonyok kétfélék. Vagy azért válnak el, mert férjük képében mind-
örökre megutálták a szerelmet, vagy azért, mert a kellemetlen kezdet épp ellenkezőleg 
egy másik férfival való kellemesebb folytatásra tüzeli őket. Rothadt almába haraptak, 
de azért nem mondják balgán, hogy „minden alma rothadt", hanem ellenkezőleg csak 
annál nagyobb gusztust kapnak az egészséges friss almára. Hamar ide egyet, hogy az 
előbbinek a rossz ize m ú l j é k . . . Ez a helyes, józan és praktikus világnézlet, de sietek 
hozzátenni, Idának cseppet se volt ily sietős a vigasztalódás. ö csak épp Pestre jött s 
egyelőre örült a szabadságának. Végre kedvére járhatott, kelhetett s mindenekfelett 
békén pihenhetett szobájában. Járt ő azért társaságba is, szakértően nézte barátnői 
fürtjeit, de inkább csak ugy, mint ahogy a hadviselt katona nézi a békelétszám manő-
vereit. Ha az udvarlók nagyon szorongatták, mosolygó fölénnyel intette le őket: 
„köszönöm, de én most szabadságon vagyok és ohne Wartegebühr, igen, uraim, nem 
várok senkire, — adieu!" 

Ekkorra azonban több aktiv hóditó már komoly szemet vetett Idácskára. A jó ég 
tudja, mi érdekel bennünket annyira ezekben a frissen elvált fiatal asszonyokban! 
Szó, ami szó, a művészetben is a vázlat gyakran jobban érdekel minket a kész fest-
ménynél . . . az elvált asszony Is Ily megkezdett, félbehagyott (vagy otthagyott!) vázlat, 
melynek sokat sejtető bizonytalansága élénken csiklandozza a férfikezet, már hogy 
t. i. kiki a maga saját külön miiizlése szerint fejezze be azt a skiccet a maga áhnai 
tökélyévé. Sajnos, szerelemben örökké dilettáns marad mindenki . . . Könnyű a más 
munkáját kritizálni, de biz' annál nehezebb egy ily félbehagyott rajzba belejavítani, 
pláne, ha (inint rendesen!) utóbb kisül, hogy rosszul volt elkezdve. Ida? íme, ő alakja, 
jelenése szerint asszony már, de szemében mintha még mindig az ijedt, süldő leány 
szégyenkeznék. . . Hej, de szidtuk is azt a „fuscher" Mord kapitányt, — a pályázók 
viszont csak annál több kedvet kaptak az „aranyszőke vázlatba" való belejavitáshoz. 
Rajta, fiuk! Először is kiradírozni azt a multat a tekintetéből! Nem sok volt az a mult, 
— csak épp annyi borongott belőle az Ida merengő, hamvas arcán, amennyi épp a leg-
kivánatosabbra fűszerezte a vele való j ö v ő t . . . No, de a dologra hamar! 

Ida hát habzsolva örült a szabadságának. „Mit csinál vele?" faggattam évődve, 
— „Tartogatom."' — „Kinek?" — „Magamnak." — „Kamatoztatja?. . . vigyázzon, nő-
nél a szabadság mindig csak terhet kamatoz: belebukik, csődbe kerül s meglássa az 
árverésen valami ravasz hiéna veszi meg potom olcsón a maga drága szivecskéjét. 
Érdemes?" Nevetett, én meg hétről-hétre csak annál szorgosabban lestem őt a zsuro-
kon. Majd hanyatt estem, — pont hétkor mindig összerezzent az ajtó nyílására s pont 
hétkor mindannyiszor a szép Pista, a szép Flegma Pista lépett be a szalonba. Pista?! 
A legfenségesebb ázsiai nyugalom s a leghumorosabb kényelemszeretet tulajdonosa a 
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földön, ő, akit semmi se hozhat ki a sodrából . . . Kaeaj, diszkrét taps és én újból 
fejcsóválva ültem le a piruló Ida mellé: 

— Az Isten áldja meg, kis méltósága, mit akar maga ezzel a Flegma Pistával? A 
legjobb flu, a leggavallérabb barát, igazi Bayard lovag, de egy szörnyű hibája van: 
szép, tulszép, olyannyira, hogy már magamagának is terhére van ez az ő Adonisz 
volta! A inasamódok megállnak utána az uteán, a színinövendékek kosárszám irják 
neki a szerelmes leveleket . . . denikve, bármennyire szolgálatkész is, tán épp a sok 
tulkönnyü siker folytán, Pista sohse jöhet lendületbe s hovatovább már egyre blazír-
tabban unja a komédiát. Szerelemlusta . . . Mondják, egyszer szólított ineg egy hölgyet 
az uteán s ennek is esak ennyit tudott mondani: „izé . . . nagysád is Pesten lakik?" 
Tudja, az ily tulszép embereknek rendesen van valami obskurus és kényelmes szerel-
mük, akihez ők, hozzá még hiiek is. 

Ida összerezzent: 
— Tehát csakugyan van valakije? 
Hohó, gondoltain, már ennyire vagyunk? Ain nem nagyon értem rá csudálkozni, 

a barátnők avatkoztak bele az ügybe, ők heccmesterkedtek s addig ölték Idát, amig 
esak becsületbeli üggyé nein lett szániára. hogy Pistát meghódítsa. Beugratták: „Rajta, 
drágám, lássuk a medvét, mi eldöntöttük, a Flegmának bomlania kell, — kezdd el!" 
A kis méltósága pirult, kacagott, mérgelődött s igy akaratlanul is lejátszotta a kacér-
kodás egész skáláját Pista előtt. És ő? Ö jóakaratú mosollyal tűrte a manővert s bár-
mennyire tüzeltük is, a világért se jött ki a flegmájából. Részvéttel vont vállat: „majd 
elmúlik!" és kényelmesen tovább csevegett Idával. Itt volt a baj. Az ellenőrködő barát-
nők egyszer a zsúr nyílt színén támadtak rá Pistára: 

— Ejnye, hallja maga, hát maga mégse akar beleszeretni Idusba? Illenék . . . 
Ida a zsebkendőjét tépte. Pista ártatlanul nézett fel mellőle: 
— Ha a kis méltósága parancsolja ? 
— Ejnye, mondjon már neki valami kedveset! Annyit legalább, hogy „maga is 

Pesten lakik?" 
A kis méltósága majd elsülyedt. Én utána futottam a másik szobába. Sírt, topor-

zékolt, esküdözött: hagyjuk békén, sohse néz rá többet Pistára stb. Én esititottam: 
— Nézze, nem hagyhatja itt vereséggel a csatateret . . . Holnap felnézek magához 

s megbeszéljük az uj haditervet. 
Másnap gerbeaudval és bölcs tanácsokkal megrakodva ültem le melléje a boudoir-

jába. Ida szeme még mindig vörös volt a mérgelődés könnyeitől. 
— Lássuk csak — kezdtem —, hogy is áll ez a maga szívbeli becsületügye? 

Magát beugratták s maga nem tudja Pistát beugratni, ez az eset, ugy-e? Hát ezen 
lehet segiteni. 

— Hogyan? — nézett rám szerelmes reménykedéssel. 
— Egyszerű mathematika: a két beugratásra egy ugratással kell rátromfolni. 
— Hogy érti ezt? 
— Nézze, még a leglustább kutya is önkénytelenül ugrik egyet, ha a sétapálcái 

közvetlenül a lába elé tartják s csak intenek neki. 
— És ki legyen ez az én ugrató pálcám? 
— Akárki. Mondjuk: Aladár . . . tudja, az a Frech Aladár, ö a legszemtelcnebb 

közlünk. A leghasználhatóbb outsider. Ö à la minute udvarol mindenkinek s bármely 
pillanatban ki lehet dobni. Nem veszi rossz néven. Csak egyre vigyázzon: tuigyors a 
karja. Mesés training je van a hirtelen ölelésben . . . 

— Nem félek, — nevetett Ida s pofont markírozott a légben. A többit én intéztem: 
harmadnapra Freeh Aladár már rikácsoló garral állt be harmadiknak a játszmába. Én 
Pistát lestem a szalon túlsó sarkából: no ugrik-e végre a Flegma? Dehogyis ugrott. 
Kényelmesen félreállt. Mi viszont a barátnőkkel elámultunk azon a tüntető kacérságon, 
mellyel a fejét vesztő Ida Freehet a játékba vonta. Persze ő esak Pistát látta, neki 
játszott s észre se vette, mily mélyre mászik bele ennek a ravasz harmadiknak a háló-
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jába. Bánta is Aladár, hogy Ida őt csak pacemaker-nek szánta, neki a kihasználandó 
pere volt a fő. Nos, a dolognak kenyértörésre kellett kerülnie, — bajos a hazárdjáték-
ban megállni s a kis méltósága igy merész fordulattal egy utolsó kártyára szánta rá 
magát, ö t órára kérette magához Pistát, de félötre rendelte magához Frech Aladárt. 
Az a kis félóra bőven elég volt Aladárnak arra, hogy kellő merész hangulatba jöjjön. 
— mire a Flegma belépett, bizony kissé ámultán állt meg a küszöbön. Félhomály a 
boudoirban s Ida meg Aladár mintha csak épp akkor rebbentek volna széjjel. Ida 
még azt is megjátszotta, hogy halkan felsikoltott s színlelt zavarral üdvözölte Pistát: 

— Köszönöm, hogy e l j ö t t . . . 
— K érem. . . De nem akarom zavarni magukat. 
— Én kérettem. Üljön le. 
Hál akkor üljünk le, gondolta Pista s le is ült nagy flegmával. Am hamarosan 

ámulni kezdett: nini ezek cseppet se feszelyeztetik magukat! Ida rá se néz, tüntetően 
évődik tovább azzal a másikkal! Frech győztesen kacag s lenézően pislog a g ibicre . . . 
Az ördögbe is, Pista végre is, nála szokatlan tevékenységgel, bosszankodni kezdett: 
hogyan, erre, ennek a végignézésére hivja őt ide a kis méltósága? Hogy Frech előtt 
nevetségessé tegye? Illő méltatlnnkodással kelt fel. Hm, és Ida nem is tartóztatja . . . 
Csak épp kikíséri az előszobába. A kis méltósága támolyogva dőlt a falhoz. „Kezét 
csókolom" . . . Pista már a kilincsre tette a kezét. 

— Hát csakugyan elmegy?! Az Istenért, ne hagyjon most igy magamra! 
A Flegma az egyszer bosszúsan nevette el magát: 

— Jó mutatást . . . 
Ida a becsapódó ajtóra meredt. Vége, elvesztette a já t szmát . . . szerelem, düh, 

kétségbeesés, — veszedelmes mosollyal egyenesedett ki s pirultan, reszketve suhant 
vissza a boudoirba. Aladár ur szakértően nézett rá! Itt a perc . . . 

— No, kis néni, csakhogy kituszkoltuk az öreget: Dehogy is szereti maga ezt a 
Flegmát! Nem szereti. Én mondom, a tanár. No, pacsit szépen, üljön le, ide, ide . . . 

A kis méltósága olyan, mint az alvajáró. Leül, de Pistára gondol s észre se veszi, 
hogy a kezét fogják, sőt már-már a karját csókolják. Csak akkor kap észbe, mikor a 
gyorskaru Aladár egyszerre csak ölelő rohammal veszi be a nyakát: 

— Szeret, kis néni? Én mondom, a tanár: szeret! 
Hihetetlen, de vannak percek, mikor a bosszú gyönyöre annyira hasonlít a szere-

lemhez, hogy az ember szinte összetévesztheti a kettőt. Idában is pillanatra a bosszú 
szédülete győzött, — Pistára gondolt: ő akarta, óh csak l á t n á . . . Csak a csók előtti 
utolsó szempillantásban szökött talpra undorral: 

— Pusztuljon, gazember! 
Frech kacagva kotródott. Bánta is ő . . . Ida annál kétségbeesettebben kapott a 

fejéhez. Leült sécretaire asztalkájához s éjfélre épp a századik levelet irta és tépte 
szét. A százegyediket végre elküldte reggel Pistának. A Flegma épp fütyörészve borot-
válkozott, s a levélre bizony megvágta magát. Nem értette, de gavallér volt s lóhalálá-
ban rohant fel a segítségére apelláló dámához s Ida összetörten, sirva vallott: 

— Még kérdi?! Magáért . . . igen, maga a hibás, maga tegnap rutul itt hagyot t . . . 
vele egyedü l . . . Tehettem én róla . . . bosszút akartam á l l n i . . . Nem tudtam többé, 
mit csinálok és •— 

— És?! . . . 
— . . . . és egyszerre csak a karjában voltam é s . . . pfuj — 

— Megcsókolta? Magát Frech Aladár . . . ? ! 
— Igen. És én még csak nem is ellenkeztem. Valami eszeveszett gyönyörűségem 

telt ebben a szégyenben. Magára gondoltam — 
— Rám? Köszönöm. 
— Mert nfaga a hibás! Igen, maga! 
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— Én . . . ? ! 
Pista csak állt ott. Arca vörösödni kezdett: 
— Hm, megcsókolta? Gazember! 
Ida kezébe temette areát: 
— Én Is ezt mondtam neki . . . De mi haszna? A föld alá bújnék! Ez a hencegő 

fráter dicsekedni fog azzal, hogy engem ölelt — 
— Nem fog, tört ki rekedten a Flegma, — kezét c s ó k o l o m . . . . 
— Várjon . . . Bocsásson meg, hogy irtam, de nézze, nincs senkim . . . Mikor 

látom? 
— Majd ha befogtam a Frech Aladár száját. 
Pista a vizitről egyenesen hozzám rohant. „Jer velem!" Én csititottam, de ő le-

torkolt: „Szót se, igazad van, nem vagyok vőlegénye, de egy dáma fordul egy gavallér-
hoz. Kötelesség!" És mentünk. Fenn a kaszinóban sürü kör közepén Aladár terpesz-
kedett egy bőrszékben és burkolt szóval épp javában dicsekedett legújabb kalandjával. 
A vig cimborák ugyancsak heccelték, „hogy is volt, meséld csak, Alikám?" Frech azon-
ban meglátott minket s elhallgatott. Pista ráförmedt: 

— Igen, rajta csak, halljuk azt a rágalmazó pimasz beszédet! 
A többi hamar ment. Tiszta dolog, mindjárt verekedhettek. Hogy rövid legyek, 

Frech urat bizony lepedőben vitték haza. Senki se sajnálta, mindannyian inkább a 
Flegma csudás metamorfózisán álmélkodtunk. A régi egykedvű pajtás helyett egy 
érzéstől vibráló, szenvedélyes uj ember állott előttünk. Siettem vele Idához: 

— Rendben van, kezét csókolom . . . 
Sikoly, a nő önfeledt aggódással tapogatta a karját: 

— És . . . és magának nem esett baja? 
Csak álltak ott s kezeik reszketve keresték egymást. Ostoba komédia a párbaj s 

mégis van valami rejtelmes erő ebben az élet-halál ostobaságban: a győztes férfi ön-
kénytelenül is valami jutalomfélét vár a nőtől, akiért megverekedett. 

Pislának is nyilt a szeme: minthogy tett érte valamit, imhol becsessé, szerel-
mesen drágává lett előtte a szép asszony. Én az ablakhoz fordultam. Vártam: 

— Megfordulhatok már? 
Egymás karjában voltak még mindig. Pista arcán a gyönyör váltakozott a legkíno-

sabb, a leggyanakvóbb féltékenységgel. Idát vallatta: 
— Tudni akarom! Hogy volt?! Hányszor ölelt meg . . . ? ! 
— De édes Pistám . . . 
— Felelj, mert beleőrUlök — 
— Mondom, egy szó se igaz az egészből. . . 
A nő boldog mosollyal simult hozzá: 
— No, ha a szavamnak se adsz hitelt — 
— Akkor lódította, — a csókjának bizton hihetsz, barátom . . . 
Pista ugy rohant el, mint valami siró-nevető szerelmes gimnazista. Én mosolyogva 

néztem utána: 
— No, gratulálok, kis méltsás: a Flegma hát mégis csak kijött a sodrából! Ugrott, 

beugrott! És maga boldog-e? 
Ida is sirt, nevetett egyszerre: 
— Határtalanul. . . De ugy sajnálom szegényt, hogy annyit szenved attól az ostoba 

tegnaptól! 
— Hagyja. Csak hadd szenvedjen! 
— Dehogy is hagyom. Igazolnom kell magamat . . . 
— Ments Isten! Inkább még tódítsa kételyeit — 
Ámultán nézett rám. Én a fülébe súgtam: 
— Csitt, ugy tegyen, ahogy mondom. Csak igy maradhat Pista bizton a magáé. 

Az ily kétely örökre láncol. Nincs biztosabb szerelein annál, mint ami ekkora bizony-
talanságon épül f e l . . . 
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r g M a q a csak 
— o t u d j a . . . 

INTIM PISTA, hogy megkezdődtek-e 
már a nyaralások? 

— Az első fecskék már elindultak. 
Bucsut mondott Buda-
pestnek Molnár Ferenc is, 
aki igen kellemes heteket 
töltött Budapesten. Bará-
tai körében és egy derűs 
dunaparti kávéház tera-
szán élvezte a szabad ide-
jét mindig derűsen és 
pompás hangulatban. 
Most Karlsbadba utazott 
a szokásos három-négy-
hetes lcurára. 

— Egyedül? 
— Csupán néhány jó-

barátja fogja később kö-
vetni. Darvas Lilit Salz-
burgba szólítja a köteles-
ség, két darabban is fog 
szerepelni az ünnepi já-
tékokon. Aztán Svájcba 
megy egy kicsiig pihenni 
a családjával. 

— Es a pesti prima-
donnák1 

—• Már csomagolják a 
nyári ruhákat és a fürdő-
trikókat. Gombaszög/ 
Frida ezúttal először 
Karlsbadba utazott. Két 
hétig marad ott és a nya-
rat Tahiban tölti. 

— Kongresszisták el-
utaztak? 

— Sőt egy szerzővel 
több ment el, mint ameny-
nyi jött Budapestre. Len-
gyel Menyhért folytatja a 
kongresszust: Varsóba 
utazott a PEN klub kon-
gresszusára. Azt mondta, 
hogy egy Lengyelnek il-
lik megismerni Lengyel 
országot. Egyébként az 

összes színpadi szerzők közül csak 5 
nem vitt ki magával uj cipőt Buda-
pestről. 

» f 
— Régebben a magyar cipó volt a 

híres kiviteli cikk, most a magyar cipő. 
A Budapesten megjelent külföldi szer-
zők rengeteg cipőt vásároltak, mert el-
terjedt a hir, hogy a pesti cipőnek nincs 
párja. 

— Hogy-hogy nincs párja? Pár nél-
kül vitték el a cipőket? 

— Ez a humor alaposan megfelel a 
déli hőmérsékletnek, amely harminc 
fok körül jár. Meg is kezdődtek a gar-

Szépségkirálynő, aki egy igazi királynő leszármazottja 
Pöstyénben az elmúlt héten megtar tot t szépségversenyen Plat t 
Maryt, a pozsonyi zeneakadémia negyedéves növendékét válasz-
tották meg Miss Pöstyénnek. A kisasszony Plat t Alfréd nyugal-
mazott tüzérezredes lánya és egyenes leszármazott ja Stuar t 
Mária királynőnek. A lefejezett skót királynő tizedik unokája 
Stolberg d'Albany grófnő, édesanyja volt Plat t ezredesnek. Miss 
Pőstyén tehát tizenkettedik dédanyjá t tiszteli S tuar t Máriában 
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den partyk mindenfelé. Legutóbb Bu-
dán zajlott le egy ilyen kerti ünnepség, 
a ismert főszerkesztőnél. A jó vacsora 
után, hiába várta a kert a vendégeket, 
senki sem akarta élvezni a természet 
szépségeit. , 

— Hát mi a csudát csináltak? 
— Kártyáztak — a szobákban. Még 

csak meg sem nézte senki a kertet. El 
it nevezte valaki a vendégséget Karten-
parü-nak. Ezen az összejövetelen pat-
tant ki, hogy a színpadi szerzők milyen 
meglepetést tartogatnak Heltai Jenőnek. 

—• Végleges a lemondása? 
— Nagyon kapacitálták a népszerű 

Elnök urat, de ő hajthatatlan. Persze 
a cimet kénytelen tovább viselni, ha 

Magyar lestä sikere Párizsban 
Báró Villani Frigyes párizsi magyar követ és Mr. Maulet állami 
szépművészeti igazgató nyitották meg Párizsban a Galerie Bar-
reiróban Haranglábi Nemes József festőművész kiáll í tását. A 
francia és angol saj tó a legnagyobb elismeréssel ir a kiállítás-
ról . Az itt közölt képet — „Csolnak foldozók" — Villan báró 

követ vette meg 

akarja ha nem, mert nemrégen disz-
elnökké választotta az egyesület. Ezen-
kívül pedig megfesteti a képét és ki-
állíttatja a hivatali helyiségben. Egyik 
előkelő festőművészünk már a jövő hé-
ten kapacitálni kezdi az Elnököt, hogy 
üljön modelt. 

—• Sokba kerül a kép? 
— A kérdés meglehetősen indiszkrét 

és még egy indiszkrétebb feleletet vált 
ki. Harsányi Zsolt indítványozta a szer-
zőknél az arckép megfestését, amit nagy 
lelkesedéssel fogadtak. Amikor Eeiks 
Jenő értesült erről a határozatról, je-
lentkezett, hogy teljesen ingyen meg-
festi Heltai portréját. 

— Bravo! 
— Még arra is vállalko-

zott, hány megnyeri az 
elnököt modelt ülni. Ha 
sikerül neki, akkor ez 
külön művészi teljesít-
ménynek számit. 

— Min dolgozik most 
az Elnök ur? , 

— Fordítja a Vígszín-
háznak a hires Dreigro-
schen-opert, amely ősszel 
kerül színre, Carola Nae-
her szerepét Gaál Fran-
ciska alakítja. 

— Más készülődések? 
— Buttykay szerződést 

kötött uj operettre. Har-
sányi Zsolt egyik regé-
nyéből írják a librettis-
ták. Lesz azonkívül egy 
eredeti premier — Pau-
lini Béla csákvári föld-
műves-társulatánál. 

— Ugyan! Ki a szerző? 
— Egy jónevü magyar 

Írónak visszaadta egyik 
pesti kőszinház a darab-
ját. Az író megharagudott 
( minden író megharag-
szik, ha visszaadják a da-
rabját) és elhatározta, 
hogy memutatja az igaz-
gatónak, mennyire téve-
dett. Műkedvelőkkel, a 
:sákvári gárdával akarja 
bemutatni a darabot, hogy 
bebizonyítsa: még mü-

42-



kedvelő színészek interpretálásában is 
sikert hoz a darabja. 

— Ott leszünk a csákvári „Urauf-
führung"-on. Milyen pletykát tud? 

— Mint kuriozumot elmondom, hogy 
Sugár Flóri, a Royal Orfeum művész-
nője penziót nyitott. Megvásárolt egy 
lipótvárosi penziót, amely nemrégen 
szerepelt a lapokban, mert ott lakott 
Pachhoffer Hella kisasszony, aki foga-
dásból a Dunába ugrott. 

— Sok szerencsét az uj tulajdonos-
nőnek! 

— Végre egy színésznő, aki nyáron 
is dolgozik, ahelyett, hogy szabadságra 
menne. És erről jut eszembe a legjobb 
szabadsági történet, amelynek hőse a 
csinos fiatal művésznő. Őnagysága nem-
régen beugrott egg szerepbe és eljátszta 
en suite, összesen — egyszer. Időköz-
ben meggyógyult az eredeti kreáló és 
át kellett adni a szerepet. A kis szí-
nésznő nagy protekcióval rendelkezik 
és a lapok is meglehetősen foglalkoztak 
vele. Annál nagyobb volt az ijedelem, 
hogy egyetlen egy fellépés után ott kel-
lett hagyni a színpadot, amelyhez olyan 
kitűnően hozzászokott. Protektorával, 

ëgy nagy tparvmiatat vezetojevei iana-
csot tartott és elhatározták, hogy ezt 
valamiképpen meg kell magyarázni a 
közönségnek. A vezérigazgató ur vállal-
kozott arra, hogy a lapokban egy kis 
kommünikét helyeztet el. Másnap min-
den lap jelentette kis hírben, hogy „X. 
Y. kisasszony, a Z. színház művésznője 
nyári szabadságát megkezdte." 

— Mi a különös ebben? 
— Ebben még igazán nem volna 

semmi különös, de mellesleg az történt, 
hogy egy nagy estilap a közgazdasági 
rovatban közölte a kis hirecskét, miután 
a vezérigazgató a közgazdasági rovat 
vezetőjével volt a legjobb barátságban 
és érthető okokból neki küldte be a 
kommünikét. 

— Valami kiadós pletykát tud-e1 
— Olvashatták a lapokban, hogy 

Reinhardt lakásán megjelent egy őrült, 
kiadta magát Reinhardtnak és csend-
ben parancsokat osztogatott. Amikor 
ez a hir Budapesten is elterjedt, az is-
mert iró igy szólt: „Ez csak X. Y. (meg-
nevezett egy rendező-igazgatót) lehetett. 
Ha egy normális ember megőrül, Mózes-

Maovar festő sikert Párizsban 
Ezen a héten volt a Le Portique előkelő kiállítási helyiségeiben Farkas litván vernissx&zsa, 

35 képet állított ki igen nagy sikerrel 
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Egész biztos, hogy igy van ez, Dc egyszer ki jöt t egy csokor Miss, 
B í r ódát nem zengettek róla: Ennyi szép lány nem volt m á r rég Itt 
A friss, ropogós pesti perec S az u jabb nagy at t rakció 
A liget f óa t l r akdó ja . Sürgősen elnyelte a régit . 

Miss Sopron, Miss Szolnok, Miss Gyula, Miss Szeged, Szeged II., Miskolc 11. és Miss Miskolc 
(László felv.) 

nek képzeli magát, vagy legrosszabb 
esetben Napoleonnak. ö az egyetlen, 
aki ilyen esetben is Reinhardt szeretne 
lenni." 

— Nyári flört nincs raktáron? 
— Uj, nagy repriz keletkezett leg-

utóbb egy nagyszabású uzsonnán, ahol 
hetven ember jelent meg. A házigaz-
dák úgynevezett uzsonnát terveztek és 
a meghívottak egy részét, mintegy husz 
vendéget vacsorára is ott marasztaltak. 
A meghívás az úgynevezett és Pesten 
elterjedt „sugási rendszer" alapján tör-
tént. A háziasszony odalépett a kivá-
lasztottakhoz és odasúgta: „Maradjon 
itt vacsorára is." Ebből aztán a legna-
gyobb bajok lettek. Olyanok is meg-
hallották a súgást, akiket nem marasz-
taltak ott és a sértődések özöne kelet-
kezett. Ezenkívül természetes folyamat 
szerint éppen a kapósabb embereket 
tartották ott, azokat, akiknek ilyenkor 
már régen volt esti programjuk. Azok 

szegények, akik szabadok voltak, kény-
telen-kelletlen sértve távoztak. Ezek 
számára legközelebb vigaszvacsorát ren-
deznek. 

— Pletyka1 
— A népszerű művésznő sokat jár 

kettesben egy ismert gentlemannal. 
Elég sokszor mutogatják magukat budai 
kiskocsmákban, Hűvösvölgyben, mozik-
ban. Legutóbb egy budai kocsmában 
összetalálkoztak egy nagyobb iró- és 
művészt ár sasággal, mire őnagysága a 
kalapját mélyen szemére húzva a vész-
kijáraton menekült. Egyik jóbarátja 
másnap csodálkozva megkérdezte 
őnagysága bizalmasát: „Miért szaladt 
el a primadonna egy szerte1 Hiszen 
mások előtt sokszor mutogatja magát 
kettesben ezzel az úrral." A jóbarátnő 
finom mosollyal felelt: „ö nagyon 
furcsa ebben a kérdésben. Van, akinek 
bevallja, van, akinek tagadja." Kezei-
ket csókoloml 

U 



A legújabb hollywoodi szenW k, 
szívügyek és pletykák Vajda Ernő Í, őrője, 

Kertész Kitty két mamája, Bebe Daniels és Ben 
Lyon „próbaházassága' s a filmprimadonna nász-
ajándéka: a hárommillió dolláros beszélőfilm 

Hollywood, junius. 
Néhány évvel ezelőtt indult hőditó 

ú t j á r a Oroszországból a Potemkin 
cirkáló cimü film, amely a filmgyár-
tásban valóságos fo r rada lmat idézett 
elő. A legzajosabb bot rányokkal fű-
szerezve került bemutatásra a külön-
böző országokban ez a hallatlanul ér-
dekes film, amelyet a 
legtöbb országban nem 
engedélyezett a cenzúra. 

A film egy csapásra 
hiressé tette rendezőjé-
nek, Eisensteinnak a ne-
vét. A Potemkin cirkálót 
Amerikában is bemutat-
ták s a bemutató után 
az orosz rendezőt egy-
szerre há rom amerikai 
filmgyár kereste fel szer-
ződtetési ajánlat tal . 

Eisenstein hallani 
sem akart orról, 
hogy otthagyja Orosz-

országot, 
ahol teljesen szabadon 
dolgozhatott. Egy berlini 
újságírónak adott nyilat-
kozatában a kővetkező-
ket mondot ta : 

— Nem megyek Ame-
rikába, mert Amerika 
megöli az egyéniséget és 
semmi körülmények kö-
zött sem vagyok haj-
landó arra, hogy produ-
cerek szóljanak bele a 
munkámba és előzetes 
tanácskozáson határoz- „ „. _ 

, , - j - t n illie Doue 
ZOK meg, mit es llO- wy ismert amerikai ülmgyároshoz megy feleségül. Nászajánc'é-auan riinálhntok ' k u l e g y hárommilliódolláros filmet kap, amelynek ő a fő-y y u i c u u i u i u u i v A . szereplője 

Eisenstein talán élete végéig hü ma-
rad Oroszországhoz, ha közbe nem jön 
a beszélőfilm. Oroszországi beszélő-
filmeket akar gyártani, ehhez azonban 
rendezőinek el kell lesniök a talkie-
gyártás technikáját . Amikor néhány 
hónappal ezelőtt az amerikai United 
Artists nevében 
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Eisensteint, s nem tartják szerencsés 
ötletnek, hogy Amerika a forradalmi 
Oroszországból szerződtet rendezőt. 

* 

Bebe Daniels és Ben Lyon elhatá-
rozták, hogy a jövő hónap elején meg-
tartják esküvőjüket. Ezt a hirt előz-
ményei teszik érdekessé. Bebe és Ben 
már két éve járnak jegyben s azon a 
napon, amikor eljegyezték egymást, 
közjegyzőhöz mentek fel és szerződést 
kötöttek. A szerződés szerint a két 
fiatal filmszínész két évig él együtt 
egymással, úgynevezett „próbaházas-
ságban" s amennyiben bármelyik fél-
nek kifogása lenne a másik ellen, a 
szerződést két heti „felmondás"-sal 
felbonthatják anélkül, hogy bármelyi-
küknek bármilyen kártérítési követe-
lése lehetne. Ezt a különös szerződést 
azért kötötték, mert amint Bebe Da-
iniels egy interjúban kijelenti, okultak 
a többi hollywoodi sztár rossz példá-
ján: nem akartak rövid házasságot és 
hosszú költséges válópert. Most végre 
törvényes férj és feleség lesznek. 

A különös próbaházasságnak az 
lenne méltó poénja, hogyha a törvé-
nyes házasságkötés után — amire 

Douglas ~N^banks ujabb ajánlat-
tal kereste fel Eisensteint, a világ-
hírű orosz rendező hajlandónak 
mutatkozott arra, hogy Ameriká-
ba megy —beszélőfllmet rendezni. 

Nyiltan és őszintén kijelentette: nem 
a dollárgázsi miatt vállalja a meg-
bízást, hanem azért, hogy teljes tech-
nikai felkészültséggel térjen vissza 
Oroszországba s itt rendezzen beszélő-
filmet. Eisenstein, amikor Berlinbe ér-
kezett Generallinie cimü filmjének be-
mutatójára, opciót adott az Uinited 
Artistsnak arra, hogy beszélőfilmet 
rendez náluk. New, Yorkba utazott, 
ahol aztán most váratlanul — szerző-
dést kötött a Paramounttal. A Para-
mount kifizette az United Artists op-
ciós szerződésében kikötött pönálét és 
Eisenstein rövidesen megkezdi első 
amerikai filmjének rendezését Zukor 
Adolf filmgyára számára. 

Az orosz rendező szerződtetési híré-
vel kapcsolatban az amerikai lapok 
hosszú cikkeket irnak. Nagyrészük bol-
dogan üdvözli Eisensteint, akitől az 
amerikai filmgyártás forradalmát vár-
ják. Több lap azonban és köztük a 
Hearst Trust lapjai élesen támadják 

Bebe Daniels 



annyi példa van Hollywoodban — a 
fiatal *pár néhány hét után beadná a 
válókeresetet ... 

* 
Tipikus hollywoodi válóper: a gyö-

nyörű Billie Dove otthagyta fér jét , az 
ismert rendezőt. Azt beszélik, hogy a 
gazdag filmgyároshoz megy feleségül. 
A gyönyörű f i lmprimadonna 

érdekes nászajándékot kap uj fér-
jétől: a producer hárommillió dol-
lár költséggel beszélőfilmet készít-
tet Billie Dove-val a főszerepben. 

A film előkészületeinek tárgyalásán 
amely a rossznyelvek szerint nem a 

gyár hivatalos helyiségeiben, hanem a 
színésznő lakásán zajlott íe — éppen 
a rendezőkérdést vitatták, amikor a 
pr imadonna a producerhez fordul t : 

— Nem értem, miért gondolkoztok 
azon, hogy ki rendezze a filmet. 
„Násza jándékomat" csak — volt fér-
jem rendezheti. Ennyi végkielégítéssel 
igazán tartozom n e k i . . . 

* 
Lucy Dorain Kertész Mihálynak, a 

világhírű magyar rendezőnek elvált 
felesége. Bess Meredith irónő Kertész 
Mihály második felesége. 

Lucy Dorrain körülbelül másfél év-
vel ezelőtt érkezett Hollywoodba és á 
másfél év alatt gondosan elkerülte azt, 
hogy volt férjével találkozzék. Most 
azután várat lan kibékülési fordula t 
történt: Lucy Dorrain, aki közben 
fé r jhezment Hollywoodban, összeba-
rátkozott Mrs. Kertészszel, Bess Mere-
dithtel. 

A barátságot a kis Kitty hozta 
össze, Kertész Mihály és Lucy 

Dorrain kislánya. 
Először Bess és a kis Kitty barátkoz-
tak össze, azután Lucy és Bess, végül 
pedig Lucy és — Kertész Mihály. Ma 
Hollywood legboldogabb bébije Ker-
tész Kitty, aki büszkén meséli kis pa j -
tásainak, hogy neki két mamája van. 

* 
Vajda Ernöéknél egyik este nagy 

vacsora volt. A vacsorán közel ötven 

vendég jelent meg s t i z e i . - a n 
egy váratlan vendég is r aki 
nem a főbejáraton át jele? „ ha-
nem az egyik udvar ra nyiló alakon 
mászott be a lakásba. A várat ian ven-
déget Lukács Pali vette észre, még-
pedig éppen abban a pil lanatban, 
amint a hálószoba szekrényét fesze-
gette. Lukács Pali a betörőre vetette 
magát és formális boxmeccs alakult 
ki köztük. A za j ra természetesen fi-
gyelmesek lettek a vendégeik és a házi-
gazda is, a betörőt azonban nem sike-
rült elfognio'k, mert egy óvatlan pilla-
natban kiugrott a nyitott ablakon. 

A Los Angeles-i lapok másnap ter-
mészetesen nagy cikkben számoltak 
be a várat lan vendég látogatásáról. \z 
egyik lap cikkét szellemes megjegyz. s-
sel fejezi be: „Vajda Ernő olyan ki-
tűnő és ötletes iró és házigazda, i<> gy 
egészen biztos: felbérelt egy filn • a-
tisztát s megrendeztette vele a bet; 'si 
jelenetet. Vajda baráta i legalább "íl-
mondha t ják , hogy az estély kitűnőért 
sikerült, volt minden, ami szem-.v'"j-
nak ingere, sőt a figyelmes háziga. la 
még izgalmas fihnjelenetnek beillő be-
törésről is gondoskodot t . . . " 

Lucy Dorrain 
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Haf premier 
az Operaházban 

Kadnai Miklós, az Ope-
raház igazgatója már ösz-
szeállitolta a színház jtivő-
évi müsortervezelót, amely-
ből megtudjuk, hogy a 
jövő szezonban hat pre-
mier lesz az Operaházban. 
A bemutatásra kerülő mü-
vek a következők: Ermans 
Wolff Ferrari legújabb 
színpadi müve, a: S!y. Az 
operának a milánói Scálá-
ban volt az első bemuta-
tója. Jaromir Weinberger 
fantasztikus operája: Svan-
da, a dudás, amely két év 
alatt száz színpadon ke-
rült színre. A két részből 
álló opera szövegét Kris-
tóf Károly fordította. Be-
mutatják Bartók Béla és 
Lengyel Menyhért táncjá-
tékát, a „Csodálatos man-
darint", amelynek Kölnben 
volt az első előadása, de 
Budapesten teljesen átdol-
gozva keiül szinre. Mii-
sorra kerül a „Csongor és 
Tünde" is, amelynek zené-
jét Weiner Leó szerzette. A 

Wachtel László, a Zeneművé-
szeti Főiskola növendéke nyerte 

az idei Reményi dijat 
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muzsika azonos a Csongor 
és Tünde régi kísérőzené-
jével, amelyet annak ide-
jén a Nemzeti Színház 
számára komponált. A kö-
vetkező szezonban kerül 
szinre Kósa György ope-
rája is: „Árva Józsi három 

Zeriathy Boriska, az Országos 
Színművészeti Akadémia végzett 

növendéke 

csodája". A hatodik pre-
mier Ádám Jenő balettje, 
amelynek még nincs cime. • 

Jaj, de kivagyunk! 
A ligeti szezon most is, 

az elengedhetetlen Feld 
Matyi revüvel indul. Ezút-
tal a legaktuálisabb cimiït 
kapta, aminek megértésé-
hez szükséges ugyan a 
pesti argot ismerete, de 
ami pontosan fedi Pest 
hangulatát: Jaj, de kiva-
gyunk! 

Feld Matyi u j revüjében 
természetesen Czinóber is 
szerepel, akit a revüben 
Kabos Gyula személyesít 
meg. Czinóber cinkosát 
Mály Gerő játssza. Nur-
diegali Curci remek szere-
pét Kmochné alakítja. Fe-

jts Teri egy solymári ró-
zsalányt játszik, de kitűnő 
szerepet kapott a stóp-
hangu Lészai Kató és Keg-
leuich Marietta is. Junius 
26-án lesz a bemutató. 

A szezón két legnagyobb 
eplzóűsikere 

Incze Sándor diját, ame-
lyet minden esztendőben, 
az a két szinész kap, aki 
epizódszerepben a legna-
gyobb sikert aratta, idén 
Keleti Lászlónak és Gár-
day Lajosnak ítélte a zsűri. 
Keleti László, a Belvárosi 
Szinliáz tagja, Karinthy da-
rabjában, a „Földnétküly 
János" dr. Hecsei orvosá-
nak szerepében aratott 
olyan sikert, hogy a zsűri 
méltónak találta a díjra, 
Gárday Lajos, az Uj Szin-
l.áz tagja pedig Földes 
Imre „Égő város" cimü 
darabjának megyefőnök 
szerepében bizonyult érde-
mesnek. Molnár Dezső dr., 
a Szinészszövetség ügyésze, 
ünnepélyes formában nyúj-
totta át a dijat. 

Fehér Ar thur , a ki tűnő szavaló-
müvész országos tu rnéra indult 



Esztendővel ezelőtt határozta el az 
Országos Színész Egyesület és a Buda-
pesti Színészek Egyesülele, hogy meg-
alapítja a Magyar Színész-Szanatóriumot. 
Az elhatározást a színészek lelkesen fo-
gadták, de ezen a lelkesedésen kívül 
egyebük nem is volt, amivel a terv meg-
valósításához kezdhettek volna. Azaz . . . 
volt még egy igazgató főorvosuk is. Dr. 
Klár Zoltán, aki azonnal vállalkozott a 
majdan létesítendő szanatórium vezeté-
sére s felajánlkozott alihoz is, hogy az 
előmunkálatokból is kiveszi a részét. 
És megkezdődött a munka 
a Magyar Színész Szanató-
riumért. Meg kell állapita-
nunk hogy sokkal köny-
nyebben ment, ahogy azt 
feiiéteiezték. A népjóléti 
miniszter, Vass József azon-
íal nyolcvanezer pengőt 
szavazott meg a szanató-
rium céljaira, nagyobb ösz-
szeget adományozott a fő 
város is és ezzel megtud-
ták venni a Völgy-utcában 
Rubinstein Erna villáját, 
amelyet hatalmas park 
övez. Vágó Pál mérnök a 
kórház- és szantóriumépi-
tések specialistája lelkesen 
vállalkozott a tervek díjta-
lan elkészítésére, a Weiss 
Manfréd-gyár, illetve Jun-
ker vezérigazgató az építési 
anyagokat adományozta. 
Ulrich B. J. cég a fürdő és 
vízvezeték felszereléseket 
készítette el, Bruck Andor 
vezérigazgató kályhákkal 

látta el az épületet, ágyakat a Buchwald-
cég adott, a fehérneműt pedig a Frei-
diger r.-t. és a szegedi Len- és Kender-
fonó gyár ajánlotta fel. 

A vállalatok áldozatkészsége a színé-
szek lelkes és odaadó propagandája tehát 
tető alá hozta a Színész-Szanatóriumot, 
amelyet most már néhány napon belül, 
ünnepélyes keretek között meg is fognak 
nyitni. A megnyitási ünnepségek egy 
impozáns garden party keretében fog le-
zajlani, amelynek fővédnökségét gróf 
Bethlen Istvánné vállalta. 

Bárdi Ödön 
Biller Irén, 

A Szinész szanatórium parkjában: 
, Kertész Dezső. dr. Kldr Zoltán, Soniogyi Nu si, 
Vaálu Ilona, Vágó Pál, Molnár Dezső, Hegedűs Guula 

(Beller felv.) 



Nem orvos és nem kozmetikus, mégis percek niait szépit és láj-
dalom nélkül fiatalit. Voronoiluak ezt a veszedelmes konkurrensét 
l.ászló Arnoldnak hívják és — lotogralus. A Ligetben iizi nemes 
hivatását és a fényképezőgépen kivlil olyan boszorkányos eszközök-
kel is rendelkezik, amelyeknek segítségével a leggyávább ifjúból 
vakmerő lovast, zenei analfabétából pompás saxophonost esinál 
l)e »«avak helyett beszéljenek a tények: 

Megy a gőzös, megy a gőzös . . . de egy kis kerülővel . . . 
Bársony Rózsi, Via Miklós, Érczkövy László és Kökény Ilona 

(Foto László Arnolity 

l i r rc a zebrára lalán színházat is Iclictnc alapilani 
(Foto László Am»hl) 



A városligeti derby-nycró, lovagolta: Bársony Rózsi 
(Foto lAszló Arnold fetv.) 

A legelegánsabb női ás férfikalapok dus válasz-
tékban . . . 

Kökény Ilona és Érczköuv László 
Most más táncoljon ugy, ahogy én fütyülök . . . 

Bársony Rózsi 



Tilos a csók a színpadon! 
A Nemzeti Szinház könyvtárában 

most rendezi Péchy Gyula azokat az ok-
mányokat, leveleket, rendeleteket, me-
lyek az első magyar színházi törvé-
nyekre vonatkoznak. Talált egy százöt-
ven éves okmányt, melynek címe A' 
Jdtzó személyeknek Törvényes Tzikke-
lei. 

Megtudjuk ebből az 1792-ből szár-
mazó nyomtatványból, 
hogy a százötven év 
előtti színésznek is 
ugyanolyan erényei és 
hibái voltak, mint a 
mainak, akkor is lekés-
ték a primadonnák a 
próbákat, akkor is vol-
tak nézeteltérések a ku-
lisszák világában, akkor 
is visszaadták a sztá-
rok" a nekik nem tetsző 
szerepeket. A színházi 
törvények tiz .krajcárral 
és hasonló összegekkel 

büntetik az ilyen vétségek elkövetőit. 
* 

Néhány érdekesebb cikkely az első 
magyar színházi törvényekből, amelyek-
nek ,,A' Játszó Személyeknek Törvé-
nyes Tzikkelei" a cime: 

Azoknak, kik a' Magyar Játszó-tár-
saságnak tagjai közé akarnak fel-véte-
lődni, szükséges, hogy erre a' szüleik-
től, vagy rokonyaitól engedelmek lé-
gyen, és tisztességes magok viseleteket 
meg-bizonyitsák. 

Senkinek a' tagok közül meg nem en-

gedtetik a' Rollokban, vagy is a' ját-
szásra által adandó személy-viselésben 
válogatást tenni, avagy azokat, ha a' 
tanulásra ki-osztatódtak, okvetetlenül 
vissza adni; ugy hasonlóképpen a' má-
sik Játszó-társának kötelességébe avat-
kozni. A' ki magát meg-sértetetnek 
lenni véli, a' darabnak elő-adása után 
adgya bé panaszát Írásban a' Fő-Igaz-

giatásnak, kinek köteles-
ségében áll, mihelyest a 
panaszalómak okai által 
meggyőzetletik, előbbeni 
véleményében hátra 
hagyni. E'képpen meg-
gátoltatnak az illy kör-
nyül-állásokban elő-
adódni szokott Ízetlen-
ségek. A' ki mindazon-
által még is ez«n tör-
vényt által hágja, 10 
krajcárt füzet büntetésül 
minden h6-pénzbéli fo-
rintyából. 

A rágalmazó beszédek, akár azok 
valamelly magányos tagját a' társaság-
nak, akár az egész társaságot, vagy an-
nak alkotmánnyát érdekellyék, ártalma-
sok az egésznek. Ki ebben vétkesnek 
találtatik, egynegyed részét veszti él 
hó-pénzének. 

Senkinek sem szabad akkor, mikor 
a' játék darabban hivatallya vagyon, 
a' néző közönség között forgolódni; bá-
tor a' játék még el nem kezdődött is, 
vagy hivatallyát a' Játékszínen el is vé-
gezte. 
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Vizsgaíilm 

akarta mutatni a mester 
ezzel a filmmel, hogy 
mennyi filmtehetség van 
az iskolájában. 

A Start-ot az iskola 
filmtanárnője Sacy von 
Blondel irta és rendezte. 
A főszerepeket maga Ró-
zsahegyi játssza. A proló-
got — még pedig „hango-
san" — Sacy von Blondel 
mondja el nagyon finoman 
és nagyon tehetségesen. 

Rózsahegyi Kálmán szi-
nészískolájában szombaton 
és vasárnap voltak a vizs-
gaelőadások. Érdekes újí-
tással. Nemcsak énekeltek, 
szavaltak, táncoltak a szí-
ninövendékek, nemcsak 
színdarabokból adtak elő 
jeleneteket, hanem bemu-
tattak egg filmet is. A 
film címe Starti 500 mé-
ter, Rózsahegyi Kálmán ga-
vallériájából készült, meg 

Deputdció Rózsahegyi előtt 

Az érettségi baukett 
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A parnasszus szekere 
A bakkon: Rózsahegyi 



Fekete! fekete! fekete! fekete! 
\ Színházi l lcl lolngraiiisa négerré \ará;sol(a liilihi|icshl. még |>nlig iiagvon 

fRyswrit fotografálás! Iliikkel: a iiegalivról i l iapn/iln készült s elthííl leli a kép. 
Hi'niilrn: ami a/ éleiben fehér, az a képen fekete és viszont. 

A fekete Szaplonczay Éva 

Három szerecsen miss 
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A m a t ö r f f é n y k é p p á l y á z a t u n k 

Wonilzcr Málé: Turnaûnnepélji 

Karsay Jkn6: Szajnapart 

II. E.: A levegőben! 

Rriiinnutr Miel: ("i<"n 

Werner István: Gellérthegyi részlet 



Detektívek 
iskolája 
Tizenhárom valóságban megtörténi bűnügyi eset 

a megoldásával együtt 
Összeszedték és megí r ták 

Lassiter W r e n és 
Rändle Mac Kay 

A Színházi Élet egyedüli jogosí-
tott magyar fordítása és kiadása 

A Színházi Élet egymásután következő számaiban tizenhárom bűnügyi 
problémáit közöl. Minden történet magában foglal .minden adatol, amely a 
megfejtést lehetővé teszi. Minden egyes probléma helyes megoldói között három 
huszpengős dijat, azok között, akik mind a tizenhárom problémát megfeji élték, 
három százpengős dijat sorsol ki a szerkesztőség. A százpengős dijiat az is 
megnyerheti, aki huszpengős dijakat nyeri. A Színházi Élet a problémák meg-
fejtését mindig a számozott probléma megjelenését követő héten közlii. A pályá-
zatokban tehát csak azok vehetnek részt, akiknek levelén a postabélyeg kelte 
a Színházi Élet megjelenési napja (rendszerint szerda) előtti napokat mutat ja . 
A jutalmazottak névsorát a problémát 'követő második számban közöljük. 

2. A báróné szerelme 
(A második számú feladat megoldása) 

1. A bárónő a cigányprímással szökött 
meg. 

2. A detektív ezt abból a kopott folt-
ból állapította meg, amelyet a szürke 

kabát gallérján fedezett föl. A kopás 
helye (a balváll magasságában a gallé-
ron) karakterisztikusan mutat a hivatá-
sos hegedűsre. Megerősítette ebben a föl-
tevésben az a különös vonzóerő, amelyet 
éppen ez az egyetlen éjjeli mulató a 
bárónőre gyakorolt. 

Az uj feladat 
A Mont-Joy-gyémánt titka 

A üavson és Blumengartner ékszeresboltjában megesett szenzációs 
betörés zsákmányának legértékesebb holmija volt a rózsaszínű Mont-
Joy-gyémánt. A rendőrség megállapította, hogy a betörés, amely az év-
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tized legvakmerőbb büntette volt, mindössze há rom percig tartott. Amel-
lett olyan óvatosak voltak a rablók, hogy a legparányibb nyomot sem 
hagyták maguk után. Az egésznek nem lehetett más magyarázata, mint, 
hogy a betörésben az üzlet egyik alkalmazott ja is részes volt. 

Két nap mult el és a rendőrség még semmivel sem volt közelebb a 
titok megoldásához, amikor a detektivfőnök a reggeli postával a követ-
kező levelet kapta: 

„Ha-meg akarja találnia Mont-Joy-gyémántot, forduljon mr. Cortez-
hez. ö holnap óhajtja eladni a drágakövet egy európai orgazdának." 

Közönséges levélpapir, kezdetleges irás, semmi nyomravezető. 
A névtelen följelentéseket a rendőrség megszokta. Irigység és félté-

kenység, az osztozkodás körüli perpatvar, bosszú és sok egyéb motívum 
diktálja ezeket az Írásokat. Ebben az esetben a dolog azonban egy kissé 
kényes volt, mert Cortez egyike volt a Davson és Blumengarten cég leg-
becsültebb és legmegbízhatóbb alkalmazottainak. A rendőrség egyszerűen 
nem merte ezt az embert egy szimpla névtelen levélre letartóztatta. 

Amikor másnap reggel Cortez elhagyta a lakását, az utca túlsó olda-
lán — látszólag elmélyedve egy kirakat kincseibe — két ur már várla. 
Két detektív volt — Heggins és Cartvvright, — akik azt a megbízást kap-
ták, hogy kövessék föltünés nélkül egész napon keresztül az emberüket. 
Letartóztatásról azonban csak akkor lehet szó, ha Cortez viselkedése erre 
okot ad. 

Cortez kényelmesen sétálgatott. Egy rikkancstól vett egy reggeli la-
pot, egy tekintetet vetett az újságba, zsebretette és ugyanolyan lassú séta-
tempóban ballagott tovább a gyönyörű, langyos juniusi reggelen. A sar-
kon intett egy taxinak, de azután látszólag meggondolta magát s ott 
hagyta a káromkodó sollort s gyalog indult lovább a Centralpark felé. 
A detektívek fölfigyeltek. A Centralpark ebben az időben rendesen üres 
szokott lenni. Vájjon mi vonzza ide mr. Cortezt? Az üldözött látszólag 
semmit sem csinált, hosszú ideig a tóban játszadozó kacsákat, aztán 
meg a levegőben röpködő galambokat figyelte. Végül leheveredett 
a fűben, amely a nagy obeliszket körülveszi, s elkezdte nagy figye-
lemmel olvasni az újságját . 

A két t i tkosrendőr már régen megállapította, hogy Cortez észrevette 
őket s egész különös viselkedése az ő ugratásukat célozza. Letartóztatni 
még sem merték, mielőtt kisérletet nem tesz arra, hogy valakivel érint-
kezésbe lépjen. Egy negyedóra múlva fölállt Cortez, az órá jára nézett, 
kisietett a parkból, egyenesen egy nyilvános telefonbódéba. Mielőtt azon-
ban ide beléphetett volna, a két delektiv lefogta s bevitte a rendőrségre, 
ahol alaposan megmotozták, a rózsaszínű gyémántnak azonban nyoma 
sem volt nála. Egypár jelentéktelen levél, negyvenhét dollár, aranyóra, 
ceruza, töltőtoll és egy zsebfésü volt mindössze mr. Cortez zsebében, aki 
különben fölháborodottan tiltakozott minden olyan föltevés ellen, amely 
őt gyanúsította meg a betöréssel. Mégsem eresztették őt el a rendőrség-
ről, sőt utasították a Centralpark rendőrszakaszát, hogy figyeljen minden 
gyanús emberre, aki azon a vidéken mozog. 
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Másnap délelőtt tizenegy órakor behoztak a rendőrségre egy leányt, 
aki azzal vált gyanússá, hogy folytonosan az obeliszk körül ácsorgott, 
mintha keresne valamit. A gyanúsított, akit nagyon udvariasan, de igen 
szigorúan vallattak, határozot tan tagadta, hogy bármit is tud a dologról 
s kijelentette, hogy mr. Cortezt nem ismeri. Táská jában egypár számlát, 
púderes dobozt, zsebkést és egy gyűrött papírszalagot találtak, amelyen 
ceruzafirkantásban a következő szavak voltak: „Napóra—Obeliszk— 
10.12 d. e." 

A cédula eredetéről a leány nem tudott fölvilágositást adni. Azt 
mondta, hogy egy barátnőjétől, aki Európába utazott, kapott egypár 
megőrzeni való irást; lehet, hogy azok közölt volt. Cartwright detektív 
azonban, a papirszalagocska elolvasása után, ragaszkodott ahhoz, hogy 
a leányt ne bocsássák szabadon. 

— Ez a pár szó — mondotta a detektivfőnöknek — kétségtelenül 
Cortez kezeirása. Valahogyan el tudta juttatni letartóztatása után a lány-
hoz. Lehet, hogy a telefonfülkében ejtette el a cédulát, ami ott kikerülte 
figyelmünket. Mindenesetre ebben a firkában van a titok megoldása. 

Másnap délben Cartwright kis csomagot tett le a rendőrfőnök aszta-
lára: a csomagban volt a rózsaszínű gyémánt. 

A kérdések: 
1. Hol találta meg Cartwright a gyémántot? 
2. Miből tudta meg a gyémánt rejtekhelyét? 

AZ ELSŐ DRÁMAI FELADAT (KI HALT MEG ELŐBB?) MEGFEJTŐI: 
A legjobb három: Kardos Ferenc, Budapest, Damjanich-u. '25la. Noli/xi Ferenc. 

Mezőtúr. Dr. Führer Imre, Újpest, Kolozsvári-u. 17. A Színházi Elet három huszpengős 
jutalmát ők kapják. 

Többé-kevésbé helyesen fejtették meg: Cowboy, Ketter Ferenc, Buxbaum László, 
Bálint Ferenc, Muzeum-kávéházi törzsasztal, Szuchy Istvánné, Szilasi Margit, Révész 
Endre, Budaházy Zoltán, Spitzer Károly, Krausz János, Krausz József dr., Reich 
Antal, Péterfy Érna, Herz Gábor, Fenyves László, Hudiczius István, Farkas Károly. 
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A HOLDRAKÉTA 

9 e 9 a 
Q 

•» O 

sághoz, hogy erről a sze-
relemről elbeszélgessen 
vele. 

— Emlékszik még Szép 
Ernőre? — kérdezte iaz ú j -
ságíró. 

— Oh, hagyni. — mond-
ta a jó asszony. — Egy 
időben ugy volt, hogy fe-
leségül vesz. De aztán 
egyszerre eltiirnt a város-
ból és azóta senki még 
asak a hírét se hallotta. 

A HŰS 
— Uram, imponáló volt, 

ahogy a szirtről ruhástól a 
fuldokló után vetette ma-
gát. 

— Igen, igen . . . csak 
azt szeretném tudni, ki lö-
kött meg hátulról? 

(Kölnische Illustrierte '/.ci I ti nu) 
r á 

AKI TENMSZ-HALÓVAL FOGJA A FÉRFIAKAT. 
(Le Souri-e> 

— Az ördög vigye el, ezt 
jól megcsináltuk. Amikor 
elindultunk, még telihold 
volt 

(Ric et Rae) 

— Kérem, rabló ur, mé-
ri maga az időt? Azt hi-
szem, hogy megjavítjuk a 
félmérföldes síkfutás vi-
lágrekordját. 

(Ric et Rae) 

„NYOMTALANUL 
ELTŰNT" 

SPORT 

Szép E r n ő fiatal korá-
ban erősen udvarol t egy 
szatmári k is lánynak. A 
kislányból azóta m á r rég 
m a m a lett s egy szatmári 
újságíró, aki hallott a do-
logról, elment az asszony-
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A KÁPOSZTA KARRIERJE 

AKIK TEGEZŐDNEK 
A TERMÉSZETTEL 

A tanító ur az iskolában 
azt magyarázza, hogy a köl-
tők rendesen második sze-
mélyben beszélnek a ter-
mészetről, vagyis letege-
zik. Például: 

„Óh természet, óh dicső 
természet, 

— NE ÖNTÖZD TOVÁBB 
IS SOK KETTŐNKNEK. 

DRÁGÁM. EZ A FEJ MAR IGY 

(Le Sourire) 

Mely nyelv merne verse-
nyezni véled . . ." 

Vagy itt van egy másik: 
Mit nekem ti zordon Kár-

pátoknak 
Fenyvesekkel vadregényes 

tája, 
Tán csodállak, ámde nem 

szeretlek , . ." 
Komlós Vili gyereke, a 

Laci hallgatja a tanító bá-
csi magyarázatát és a kél 
ujját feltartva buzgón je-
lentkezik. 

Turista: Ezt a hölgyet 
megfogadnám gépirókis-
asszonyniak ! 

(Le Rire) 

A „SZEGÉNY ÁLDOZAT" 
MEGFIGYELÉSEI 

— Mit akarsz? — kérdi a 
tanító. 

— Csak azt akarom kér-
dezni, tanító ur, hogy a 
Kogutovicz is egy költő? 

— Nem fiacskám, az egy 
térképrajzoló. 

— Mert ő is azt írja a 
térképen — magyarázza a 
Komlós-gyerek, hogy ,,Nagy 
vagy Csendes Óceán". 

— Hogy vagy Heidi? — 
kérdi Pártos. 

— Nem nyilatkozhatom, 
mert én az Ens. tagja va-
gyok. 

— Mi az az Ens? 
— Egymásnak Nem Sí-

runk. 
— Jó, jó — feleli Pár-

los — de ha nz u j egyesü-
letnek sok lagja lesz, Bu-
dapestnek nem lesz beszéd-
témája! 

A RENDÖRB1RÓ: Megje-
gyezte legalább a gázoló 
autó számát? 

AZ ÁLDOZAT: A számot 
nem láttam, de a hölgy, aki 
az autóban ült beige-sap-
kát és tweed-köpenyt vi-
selt szarvasbőrkesztyüvel, 
husszin harisnyát és kigyó-
bőr cipőt. Elefántcsontután-
zatu lánc volt a nyakában 
a ha ja és a fiilcimpái fest-
ve voltak, a kiborotvált 
szemöldök pedig igen fino-
man utána volt húzva. 

(Judge) 

\ SIVA-SZOBOR ELŐTT EGY UJ EGYESÜLET 
Pártos Guszti találkozik 

Hetényi-Heidelberg Albert-
tel, a komponistával. 

61 



C I N I J Ó T É K O N Y K O D I K MIKOR A HORC,ÁSZOK SZÉDÍTIK A KÖZÖNSÉGET 
Karinthy Cini igy szól 

az apjához: 

A SPÓROLÓS FÉRJ MODERN GYEREK 
Kabos Gyula a vizsgák 

előtt átveszi a legfontosabb 
tantárgyakat a fiával. 

Rádayék a Fruska felvonásközeiben römit játsza-
nak. Békássy István megkérdi Erdélyi Miéit: 

— Miért nem engedi, hogy az ura maga elé üljön? 
— Azért, mert már jól isinerem a háztartási vi-

táinkból. Ha nekem egy tizes kell, maximum egy 
ötöst ad. 

— Mutasd meg nekem a 
térképen, hol van Madrid. 

— Azt nem tudom — 
• Jfc. 

feleli Kabos Pistj* — de a 
hullámhosszt megmondha-
tom. 

— Apukám, adj egy pen-
gőt, oda akarom adni egy 
szegény asszonynak. 

— Hol van az a szegény 
asszony? — kérdi az iró 
meghatva. 

— A mozipénztárban. 

MEGOLDÁS 
— Annyi gondom van, 

hogy hetek óta egyetlen 
éjszaka sem tudok aludni. 

— Hogy bírja ki'r 
— Ugy, hogy nappal al-

szom. 

( Lustige Blatter) 

A BIZTOS JEL 
Petheö Attila meséli a Nemzeti Színház társalgójá-

ban: 
— Egyszer egv somogymegyei uradalomba voltam 

meghiva vadászatra. A fővonalról leszállva, egy kis 
vidéki állomáson vártam a vicinálist. A dolog hatá-
rozottan unalmas volt. Egyórai ácsorgás után oda-
szólok az állomási elöljárónak: 

— Mondja kérem, sokáig jön még a vonat? 
— Itt kell lennie minden percben — feleli a derék 

ember. — A mozdonyvezető kutyája éppen most érke-
zett meg. 
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— Ne haragudj, Robert, ez már az utolsó csomag. 
— Pardon asszonyom, 

hanem Georges. 

A BÁRKÁBAN. 

Róbert vagyok, 
(Candide) 

igy vála A professzor 
szol: 

— Attól függ. Néha kö-
högök, néha tüsszenlek. 

PRIMITIV METÓDUS 
Ez a történet egy kisebb 

budapesti moziban folyt le, 

A PESTI KÍNAIAK 
Két pesti kereskedő ta-

lálkozik egymással. 
— Mit csinálsz mostaná-

ban? — kérdezi az egyik. 
— Kinaiul tanulok. 
— Kínaiul? 
— Igen. Hallgasd esak: 

Kint, sincs kund-saft, 
bent sincs kund-saft, csőd 
csüng, bolt pang. 

NYÍLT UTCÁN 

Noé: Minden rendben 
volna, esak ne kellett volna 
két bolhát is fölvenni a 
bárkába. 

(Candide) 

EGY BÖLCS EMBER 
A cégfőnök valami viccet 

ad elő. Mindenki röhög, 
csak a gyakornok arca 
marad komoly. 

— Maya miért nem ne-
vetett? — kérdi tőle később 
a főkönyvelő. 

— Minek strapáljam ma-
gamat1 Elsején úgyis kilé-
pek. 

KONZULTÁCIÓ 
Egyik spórolós Fészek-

tag megkérdi a hires bel-
gyógyászt, aki szintén tag-
ja a klubnak. 

—̂  Mondja, kedves tanár 
ur, mit csinál ön, ha nát-
hás? 

ahol még nem játszanak 
hangosfilmet. Egy régi 
vágású szerelmi történet 
megy. Abban a pillanat-
ban, amikor a hős meg-
csókolja a hősnőt, a föld-
szint harmadik sorában 
hatalmas cuppanás hallat-
szik. Egy öreg hölgy a sze-
relmes pár szomszédságá-
ban megszólal: 

— Mégis csak disznóság! 
Menjenek haza csókolózni! 

Mire az aposztrofált fia-
talember igy válaszol: 

— Örüljön, hogy szin-
kronizáljuk a filmet! 

Feleség: — Remélem, most már tudod, hogy ki az 
ur a házban? . . . 

Férj: — Sőt, most már a ház is tudja. 
(Le Journal Amusant) 

ŐNAGYSÁGA TÉVEDÉSE 
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Sajtóhiba ! 
Ezúton kérem a kor rek tor t , hogy ezt a cikket 

ne olvassa el. Ne olvassa el, mert ha személyé-
ben nem is, de hivatásában, amely tudvalévőleg 
a sajtóhibák gondos kigyomlálását jelenti, mé-
lyen sértené. Ez a cikk ugyanis éppen azokból 
a sajtóhibákból gyújt egy csokorra valót, ame-
lyeket a korrektorok ér thető emberi gyengeség-
ből, szórakozottságból cikkekben felejtettek. 
Minthogy a kor rek tor m á r s-.órakozott, amikor 
a hibákat bennfelejtette, illő, hogy most az: ol-
vasó is szórakozzék és azért adjuk át a szót 
néhány magyar Írónak, akik elmondják életük 
legmulatságosabb sajtóhibáinak történetét . 

Farkas Imre: 
Még békében történt. Írtam egy kis 

dalt, amely egy-kettőre olyan népszerű-
ségre tett szert, ami azokban az időkben 
ritkaságszámba ment. így kezdődött: 
„Van egy dalom, sohasem zongoráz-
gatom . . ." Rövidesen már a kávéházak-
ban is énekelték, viharos alsóspartik 
alatt, de ilyen formában: „Van egy ter-
cem, sohasem zongorázgatom." Pár hét 
inulva a „Kalász" cimü rövid életű heti-
lap kérte el közlésre a kis dal szövegét. 
Képzelhetik megrökönyödésemet, ami-
kor a szöveget így láttam viszont: Van 
egy tercem .. . stb. A szedő nyilván vic-
cet csinált, de ez a szólásforma már ugy 
átment a köztudatba, hogy a korrektor 
észre sem vette és bent hagyta. 

Harsány! Zsolt: 
Még kolozsvári hírlapíró koromban 

történt. Az „Újság" cimü lap felelős 
szerkesztője voltam. A város polgár-
mestere Szvacsinay Géza volt, aki da-
cára előkelő állásának igen szűkös vi-
szonyok között élt. A polgármester 
megkapta az udvari tanácsosi cimet, 
amiről az összes kolozsvári lapok nagy 
cikkekben emlékeztek meg. Az én la-
pomban a cikk a következő mondattal 
fejeződött be: A város előkelősége ban-
ketten akarta ünnepelni a kitüntetés 
alkalmából, de a polgármester köz-
ismert szerénysége folytán a bankett el-
maradt . Másnap a mondat igy jelent 
meg: a polgármester közismert sze-
génysége folytán! . . . 

Karinthy Frigyes: 
Tizennyolcéves koromban tudósnak 

készültem. Első cikkemet „Az akarat 
sokfélesége" cimen irtam a Budapesti 
Naplóba. Egész éjjel nem aludtam és 
reggel már hat órakor talpon voltam és 
megvettem a lapot. A cikk igy jelent 
meg: „Vakaródzik a feleségem . . ." 
Kétségbe voltam esve. Délután a kávé-
házban mosolygó arccal jöttek a bará-

tok, ismerősök. Gratulálok, remek 
kroki! Igy lettem humorista ... 

Kosztolányi Dezső: 
Két olyan sa j tóhibára emlékszem, 

amit sohasem fogok elfelejteni. Az 
egyik a Bácsmegyei Naplóban jelent 
meg sok évvel ezelőtt. Egy öreg, kedves 
poétáról irtam kritikát, többek között 
ezt: „A zseniális költő utolsó kötete . . . " 
Igy jelent meg: „A szenilis költő utolsó 
kötete . . . " A másik a Pesti Hírlapban 
jelent meg nemrégiben, ahol „ametiszt 
lila a lkony" helyett „antiszemita lila 
alkony"-l szedtek. 

Lakatos László: 
D'Annunzió, Szent Sebestyén misztéri-

uma" cimü könyvéről irt cikkemben a 
misztériumot következetesen „minisz-
tériumnak" szedték. 

Nagy Endre: 
Éveken keresztül ázom dühöngtem, 

hogy valahányszor leírtaim ezt a szót: 
mozog, következetesen „morog"-n&k 
szedték. Egyszer aztán leültem humo-
reszket írni erről a sajtóhibáról. A hu-
moreszk igy kezdődött: Valahányszor 
azt irom, mozog, igy szedik: morog. A 
humoreszk igy jelent meg: Valahányszor 
azt irom: morog, a szedők igy szedik: 
morog . .. Lecsiaptam a lapot és végérvé-
nyesen lemondtam arról, hogy ezt a szól 
leírjam: mozog . . . 

Pékár Gyula: 
Mindig gondosan ügyelni szoktam 

arra, hogy írásaimban sajtóhiba ne for-
duljon elő. Még sem tudtam elkerülni. A 
Budapesti Hírlapban cikksorozatot ír-
tam, ,,Pasztellek" címen. Egy nap éppen 
arról írok, hogy a rossz darabok elő-
adásai alatt milyen feltűnően sokat kö-
högnek. A cimet ezúttal pasztellek he-
lyett, „pasztilláknak" szedték. Harmad-
nap egy halom levelet kaptam, amely-
ben érdeklődnek, hogy milyen pasztilla 
akadályozza meg a köhögést? 

Szász Zoltán: 
Legemlékezetesebb saj tóhibám a kö-

vetkező volt: Egy híres közéleti asszony-
ról ir tam, hogy „nagystílű, rassz nő." 
Ezt igy szedték: „nagystílű, rossz..." 
Minthogy a hölgy életstílusa meglehető-
sen szabadszellemii volt, senki sem gon-
dolt sajtóihibára, ellenben rólam meg-
állapították, hogy gyöngédtelen ember 
vagyok. 
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Helyszín a „sporlbarúlsúo" púluúiallioz 
(Duschinsky György pályázata) 

porte, a lelki műveltség helyett az izmok 
tisztelete foglal el a kelleténél jóval na-
gyobb helyet. Meggyőződésem, hogy az 
állandóan hangoztatott könyvválságban 
nagy szerepet játszik a sporlbarálság túl-
tengése is, hiszen a fiuk és lányok min-
den szabad percüket most már a ké-
nyelmes és felületes társaságban ki-
merülő sportolással töltik, nem érnek rá 
olvasni. 

Professzor, Subotica. 

MINT BOLDOG MENYASSZONY SZÓLOK A 
KÉRDÉSHEZ. A DOLOG UGY KEZDŐDÖTT. 
HOGY TIZEN LÁNYOK MINDEN HÉTEN EGY 
MÁSIK LAKÁSÁN RENDEZTÜNK ZSURT, 
MELYNEK FŐATTRAKCIÓJA, PERSZE, A GRA-
MOFON, TÁNC, SZELLEMESKEDÉS VOLTAK 
ÉS TERMÉSZETESEN A DIVATREVÜ. ME-
LYET MINDEN ALKALOMMAL KÖTELESSÉG 
S/ERÜEN KELVONULTATTUNK. NEKEM NA-
GYON TETSZETT AZ EGYIK FIATALEMBER. 
AKI AZONBAN, SAJNOS, SEHOGYSEM AKART 
ÉSZREVENNI. MERT NEM VAGYOK KITÜNÖ 
TÁNCOS. NEM ISMEREM A FLÖRT APRÓ 
TRÜKKJEIT ÉS VÉGÜL RUHÁIM SEM VOL-
TAK OLYAN KÁPRÁZATOSAK. MINT BARAT-
NÖIMÉ. BIzONY MEGLEHETŐSEN A HAMU-
PIPŐKE SZEREPÉT JATSZOTTAM ÉS NAGYON 
A HATTÉRBE SZORULTAM. MOST TAVASSZAL 
AZONBAN EGYSZERRE MEGVÁLTOZOTT A 
HELYZET. A ZSURTARSASAG SPORTTARSA-
SAGGA ALAKULT ÉS MEGKEZDTÜK REND-
SZERES KIRÁNDULÁSAINKAT. MOST AZUTÁN 
ÉN KERÜLTEM ELSŐ HELYRE, MERT MIN-
DIG LEGPONTOSABB VOLTAM A TALÁLKOZÁ-
SOKON. SEMMI SEM HIÁNYZOTT FELSZERE-
LÉSEMBŐL, NEM KÉNYESKEDTEM AZ UTON, 
MINDENKIRŐL GONDOSKODTAM ÉS MINDEN-
NEL MEG VOLTAM ELÉGEDVE. IGY TÖR-
TÉNT, HOGY AZ ILLETŐ FIATALEMBER 
EGYSZERRE CSAK KEZDETT FELFEDEZNI. 
AMINT MONDOTTA, RÁJÖTT ARRA, HOGY 
BENNEM KEVESEBB A MESTERKÉLTSÉG, 

MINT A TÖBBI LÁNYBAN ÉS HOGY SOK A 
GYAKORLATI ÉRZÉKEM, AMI IGEN FONTOS 
A HAZASSAGBAN. ÉS HOGY BEBIZONYÍTSA 
JÓ VÉLEMÉNYÉNEK ŐSZINTESÉGÉT. ÉPPEN 
MA KÉT HETE. A DOBOGÓKŐ-MENEDÉKHÁZ-
BAN MEGKÉRTE A KEZEMET. NEKEM TEHÁT 
LEGJOBB VÉLEMÉNYEM VAN A SPOHTBA-
RÁTSAGRÓL. AMINT ÉPPEN AZ ÉN ESETEM 
BIZONYÍTJA, NEMHOGY VESZÉLYEZTETNÉ 
AZ ERKÖLCSÖKET. HANEM ELLENKEZŐLEG, 
AZ EMBER IGAZI. ÉRTÉKES LÉNYÉT JUT-
TATJA ÉRVÉNYRE. 

B'oldog menyasszony 

Szenvedélyes turista vagyok és a nyá-
ron az olasz hegyeket jártam végig. Uta-
mon lépten-nyomon találkoztam lányok-
kal, akik kettesben-hármasban, háti-
zsákosán vándoroltak. A különböző me-
nedékhelyeken, persze, összeverődtünk 
és beszélgetés közben csodálkoztam, hogy 
milyen komolyak, öntudatosak, milyen 
tiszta rajongással imádják a természetet. 
Ezekben a lányokban nyoma sem volt 
semmiféle lcacérságnak, hiúságnak, köz-
vetlenek, vidámak, kedvesek voltak, az 
arcuk rúzs nélkül Is piros volt és a sze-
mük az egészségtől és jókedvtől csillo-
gott. Az egyik leánycsoportnak éppen 
arra vitt az utja, mint nekem, napokon 
keresztül vándoroltunk együtt anélkül, 
hogy egyetlen kétértelmű szó, banális 
bók hangzott volna el. Az idő csak ugy 
repült és közvetlen tapasztalatból mond-
hatom, hogy semmiféle mái barátság 
nem mérkőzhet idealizmusban* közvetlen-
ségben és értékben a sportbarátsággal. 

Bcrényl Ede 







A budapesti elsőhetes filmszínházak 
megkezdték a műsorkötést a jövő sze-
zónra. A Kamara lekötött — egy hangos 
Valentino-filmet. Rudi egyik legszebb 
filmjét, a Vérző arénát, a Paramount 
utólag szinkronizálta és ezzel a filmmel 
kezdi majd az uj szezónt a Kamara. Az 
Ufa-mozik is nagyon siettek: Kalbus és 
Pásztor igazgatók eddig 21 filmet bizto-
sítottak a három mozinak. 

• 

Strauss Oszkár Hollywoodba szerződölt. 
Megérkezése után meghívást kapott egy 
eslére attól a direktortól, aki áthozta 
Európából Amerikába. Vacsora után a 
vendégek arra kérték iStrausst, hogy ját-
szón valamit műveiből. A komponista nem 
sokáig kérette magát, leült a zongorához 
és sorra játszotta legújabb tangóit és val-
cereit. 

Egyszerre csak megszó-
lal a házigazda: 

— Most pedig, kedves 
mester, játssza cl leghíre-
sebb szerzeményét, a Kék 
Duna-keringőt. 

A direktor azt hitte, — 
hogy Johann Strausst szer-
ződtette le. 

Ujabb magyar tárgyú filmet készítenek 
elő. A Nótás kapitányt akarja megfilme-
síteni egy német érdekeltség — Alpár 
(•'illával a főszerepben. A férfi főszerepet 
Verebes Ernő kapná. 

• 
A hangosfilm nagyon fellendítette a 

gramofonlemezipart. A filmgyárak most 
ennek a fellendítésnek hasznát is maguk-
nak akarják biztosítani. A Wnrner meg-
vette a Brunswick-gyárat és a Warner-
filmek slágereit ezentúl ez a lemezgyár 
hozza forgalomba. " 

A nagymező-utcai mozi 
uj bérlőt keres. A legesé-
lyesebb jelölt a Kossuth 
Lajos-utcai mozi Igazga-
tója, akinek ez már a har-
madik mozija lenne. 

• 

A Metro uotdivvn megvásárolta Molnár Ferine ,,Otl/ntpid"-jd. 
nak hangosfilm-jogát. Az angol változat (John Gilbert-tel a fő-
szerepben) már elkészült és most érkeztek Amerikába a nétnet 

színészek, akik a német verzió vezetőszerepeit játsszák 
Julia Scrda-Junkermann, Hanns Junkermann , Charlpt t Junker -

mann és Karl Ettlifier New Yorkból Hollywoodba indulnak 
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— A történet röviden a következő: A 
fiatal és Ujen gazdag osztrák mágnás, 
mint már annyiszor, rettenetes pénz-
zavarba Jött. Barátai azt tanácsolták neki, 
hogy, mint már annyiszor, forduljon a 
bécsi uzsorásokhoz, ami meg is történt 
s mint már annyiszor, nem Járt kellő 
eredménnyel. Az uzsorások sápítoztak, só-
hajtoztak, kijelentették, hogy nincs pén-
zük s ha lenne is, nem adnának, mert 
rövid határidőre úgysem tud a fiatal mág-
nás kellő biztosítékot nyújtani. 

— De, pardon, tulajdonképpen miért ít 
foglalkozunk ennyire az osztrák mágnás 
pénzügyeivel? 

— Mert a dolognak magyar vonatko-
zásai is vannak. Tudniillik barátunk ugy 
oldotta meg a kérdést, hogy az uzsorá-
sokat ügyesen félrevezette. Köztudomású, 

hogy az, illető mágnás egy 
borzasztó gazdag magyar 
asszonynak udvarol, s igy 
könnyű volt elhitetnie az 
uzsorásokkal, hogy az il-
letőt rövidesen elválasztja 
a férjétől, feleségül veszi s 
akkor fizet, mint a pinty. 

— No és hogy hitette el? 
— Ugy, hogy az összes 

pénzembereket szerda dél-
után 5 órára egy kis sem-
meringi fürdőhelyre ren-
delte, ahol is az említett 
hölggyel pont szerda dél-
után 5 órakor csókolódzní 
kezdett egy lugasban, amely 
csókolódzást a hiénák meg-
elégedett elragadtatással fi-
gyelték kividről s a szem-
mellátható bizonyítékok 
súlya alatt megtörvén, 
azonnal folyósították az 
ötszázezer pengős hitelt az 
ötletes ifjúnak, ki azóta 
egy másik, kevésbé csinos 
és kevésbé fiatal magyar 
hölggyel utazgat Olaszor-
szágban s c.izeágában sincs 
feleségül venni az előbb 
említettet, miután a rózsa-
lugasban váltott csókok 
— bucsucsÓkok voltak. 

— Mit tudtok tl, angyalom, arról az 
izgalmas történetről, ami most a pesti 
plctykafront ' homlokterében áll1 

— Tudunk mi mindent pontosan. 
—I Hát akkor halljuk kellő részletesség-

gel. 

Grót Bclhlcn Istvánné a lovaspúlón 
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Wentkhelni Itika grófnő u lovnspólúuiéi kősiéscii 

— Gyönyörül Talán valami egyéb Je-
lente nival ód is akad nn'g? 

— Hogyne. Például jelenlem, hogy eb 
ben a hónapban rendezik meg a Ten-
nis Club-báli, amelynél kellemesebbet, in 
ttmebbet nem is lehet elképzelni, különö-
sen, ha szép idő lesz mujd az ünnepi es-
tén. Azonkívül itt a regatta-hét, szomba-
ton újra kezdődik a póló, a kongresszu-
sokkal kapcsolatban nagy az utóbbi idő-
ben nálunk az idegenforgalom, — szóval 
bőven akad anyag, amit feldolgozha-
tunk. 

— Hát dolgozzuk fel. 
— Szívesen. Kezdjük mingy árt a kon-

gresszusokkal. A szerzők részéről egy, a 
borisszák részéről két szív maradt ma-
gyar fogságban. Helyesledf 

— Feltétlenül. S kik a rabtartók? 
— A szerző foglárnőjét keresd a Lipót 

város környékén, a borisszák bajthozóit 
a mágnásnegyedben. Neveket nem mond-
hatok, mert betörik a fejemet. 

Bissingi'ii grófnő és Wcnckhcim Jú/scf gróf 
a lovaspóló klulipáholyAbun 

— Személyi hirt 
— Tedesco Alice, aki a nyáreleji sze-

zónt, édesapját látogatván, Pesten töt 
tötte, visszautazott külföldre s most már 
csak ősszel látjuk viszont. Pünkösdkor 
különben nagyobb társasággal fenn volt 
Lillafüreden s remekül mulatott a meg-
nyitón. Nagy sikere volt pünkösdkor 
Siófoknak is. Több, mint ezer autó sza 
ladt le és az összes autósok el parinak 
ragadtatva az uj autóuttól és a megszé-
pült Siófoktól. 

—• Mit tudsz a Hubay Jenőik luncht-
rőlt \ 

— Jelerwoltak: Buttler Wright ameri-
kai követ és felesége, Scitovszky Béla 
belügyminiszter, felesége is leánya, Bár-
c.zy István államtitkár és felesége, Föld-
vár y Emma, Vass Ferenc és felesége, 
Jekelfalussy Lajosni, Kozma Miklós és 
felesége, Tóth László főszerkesztő és fe-
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tesége, h'arkass Zoltán, Procopius Béla 
rendkívüli követ, stb. stb. A vendégek el 
ragadtatással gyönyörködtek a budai Hu 
bay-palota szépségeiben. A háziúr és fe-
lesége, valamint festőművész fia a meg 
szokott elragadó kedvességgel vették kö-
rül őket. 

— Cserébe átnyújtom neked a Lányi 
Zsigmondék rózsadombi garden-partyjáról 
az alábbi pár mondatot. A Lánylék gyö-
nyörű villájában pünkösd hétfőn nagy-
számú társaság gyűlt egybe s a verőfé 
nyes, rózsáktól pompázó kertben a késő 
esti órákig együtt maradtak. Valaki meg 
jegyezte, miután a bridge- és römi-aszta• 
lok megalakultak, hogy ez nem is garden 
/tarty, hanem karten-party. 

— És talán egy kis pünkösdi beszórna 
lót mégis tartanál a Balatonról. 

— Ezt is szives készséggel. A pofon 
ezúttal is elcsattant, de ezúttal nem Sió-
fokon, hanem Balatonfüreden. Nem lett 

komolyabb affér a dologból, a felek ki-
békültek. 

— Szóval ezúttal kitűnően sikerült a 
balatoni week-end. 

— Különösen az autósoknak, akik re 
mek utakon száguldhattak s nein kelleti 
a túlzsúfolt vonatokon izzadniok. , 

— Aki pedig nem száguldott, az Pes-
ten maradt és válogathatott a strandok-
ban. Mert tudnod kell, hogy amióta a po-
litika és tőzsde nem érdekli az emberi-
séget, az egyetlen fontos kérdés az, hogy 
melyik fürdőben, hány órakor találko-
zunk. Természetesen ez még nem jár az-
zal a kötelezettséggel, hogy a vizbe is 
bemenjünk, ha csak egy percre is. 

— Van még egy kérdésünk. 
— Es az? 
— Ki nyert és kitől nyert kereken száz-

ezer pengőt ezen a hétent 
— En tudom, de egyelőre ugy teszek, 

mintha gondolkoznék a kérdés felett. 
Adieu. 

Strasser Richárdné, Klein Ferencné és Borwin mecklenburgi herceg a lovaspóló» 
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éiáza$ráqi tilbumi 
asszmvm es lanvoH harca a ffirtfirt 

Vannak olyan sebek, amiket nem 
szabad befedni szépségtapasszal, hogy 
ne lássák azokat. Hanem le kell lep-
lezni és ki kell égetni. Akármilyen ti-
tokban is irják panaszos leveleiket az 
asszonyok és lányok végre 
is azért irják, hogy nyil-
vánosságra hozzák azt a 
titkos harcot, ami a leg-
különbözőbb társadalmi 
osztályokban előfordul a 
— férjért. Akire nem 
illik a panasz, ne vegye 
magára, de ezer és ezer 
asszony sir, ihogy fiatal 
lányok elhódítják a fér-
jeiket és gyermekeik ap-
ját s a másik oldalról 
ezer lány zokogja el 
levelében bánatát, hogy 
vőlegényét, udvarlóját el-
hódítják egyes kacér asz-
szonyok. Mikor úgyis 
olyan kevéts férfi házaso-
dik s mikor úgyis oly 
nehéz a házasélet bol-
dogságát fentartani s a 
házasságban, a férjet benn 
tartani, igazán kötelesség 
figyelmeztetni férfiakat és 
nőket, hogy ne térjenek 
ki a szerelmi vadorzás 
területére, mert a szeren-
csétlenségeket szaporít-
ják. A férfiaknak min-
denesetre jó dolguk van, 
akik — legalább eleinte 
minden kötelezettség nél-
kül — akár az asszonyok-
nál, akár a lányoknál hó-
dolásra találnak. De gon-
doljuk meg, hogy a röpke 
boldogságukkal milyen Ormos Lilly és Steiner Károly házasságot kötöttek 

(Scháfler lelv.) 

tartós boldogtalanságot idéznek elő. S 
végre is az a kötelezettség nélküli sze-
relem csak rövid ideig tart. Mert min-
den esetben előbb-utóbb bekövetkézik 
az idő, hogy az erkölcsi és anyagi kö-



telezettségek sokkal rémesebb formá-
ban bekövetkemek, mint a tisztességes 
házasságban. 

Bocsánat az őszinteségért, de köteles-
ség leleplezni ugy a férfiaknak mint 
nőknek azt a sablonos tévedését, hogy 
jobb és kellemesebb a flört a törvényes 
hitvestársnál. Éppen ellcnkezőlegl A 
házasságban sohase tud egy nő olyan 
bestia s a férfi olyan durva lenni, mint 
a házasságon kivül. Nagyon kérem sa-
ját érdekükben a házas férfiakat s a 
hajadonokat: hagyjanak egymásnak bé-
két, valamint az asszonyok és a nőtlen 
férfiak is. A meglévő házasságuk meg-
zavarása végül többe kerül, mint egy 
u j házasság. Nem prédikálok erköl-
csöt. Erre méltatlan vagyok. Csak gya-
korlati tanácsul szolgáljon: pezsgőbe 
és könnyekbe áztatott ezeregyéjszaka 
mámoránál' többet ér egyetlen egy nap 
a nyugalmas házasságban! Csak — 
nyugalmas legyen I 

^MINDEN líölön̂  
ÉDTE/ITÜ" HELYETT 

« 0 
Dénes Alice i s Bálint Ar túr jegyesek. 
Kmct/ikó Iiluska és Jakab Károly m. ki r . pénz-

ügyőri biztos Nagykőrösön június 7-én házassá-
got kötöttek. 

Fáj i Fail Ákos és neje, néhai Kdrolu Erzsébet 
leányát , fáji Fau Erzsébetet, junius 9-én vezette 
oltárhoz néhai thurócdivékl és nagypalugyai 
Plalllw Zsigmond és neje, buthkad Wlcimdndu 
Izabella fia. tliurócdivéki és natfypalugyai Platthu 
Zsigmond ta r t . lorastOzérhadnagy. 

Suodr Lajos, a Hazai Bank r t . igazgatója és 
neje leányát, Mandat eljegyezte Forbáth Árpád. 

Feddk István mérnök, a Sucvo Borussia 
Ers te r je . eljegyezte Jeanette P. Schmidt-at Ham-
burgban. 

Slcincr Máriát (Gyömrő) eljegyezte Grossmann 
Andor (Budapest). 

Weiszbcruer Berta és Edelstein Ignác jegye-
sek. 

Jenen Edit és Eperjessu Sándor (PéceáD jegye-
sek. 

Perlusz Manci és Popper Géza jundus fl-én 
Vttcon házasságot kötöttek. 

Konrád Ferenc és Szóké Manci jegyesek (Duna-
földvár.) 

Szabó I r énke (Kondoros) és Garau János 
(Orosháza) jegyesek. 

Beke Mancika és Hirschbera Wal te r junius 
9-én házasságot kötöttek. 

Stift Mál tá t eljegyezte Szabó Ferenc Nagyté-
tényben. 

l ) r . Ehrenfi'ld Margit orvos (Eger) és Sehwarcz 
Arnold, a Magyar Általános Hitelbank egri fiók-
jának főnökhelyettese, junius 8-án Budapesten 
házasságot kötöttek. 

Jó Lenkét eljegyezte d r . Ilrukart Ferenc orvos 
Kispesten. 

Seliwarz Mancit eljegyezte d r . Kiss József 
Budapesten. 

Wcisz Sándor és Polldk Kató junius 9-én há-
zasságot kötöttek. 

Csikn Erzsike és Galambos László jegyesek. 
Borcsiczkn Mária és llolecska László jegye-

Grülzer Ellát eljegyezte Böhm Árpád, a Phö-
bus vdllamosmüvek mérnöke. 

Biró Eugéniát eljegyezte Széchem/i Ödön (Bu-
dapest). 

Székein Jenő jegyző leánya, Mancika (Bafla-
tonlelle) és Jdnosji Tibor (Budapest) házasságot 
kötöt tek. 

Pintér Mihály és Gruber Mária házasságot 
kötöttek. 

Kowií» Margit és Kardos Elek dr . , járásbiró, 
junius 16-án ár tot ták meg esküvőjüket a szeg-

' halmi római katolikus templomban. 

Kneift I rén és Ray János — Kaán Matild és Téglássy András — Mikula Mária és Biró László 
házasságot kötöttek 

(Kvassau, Gerendau és Doronkay felvételei) 
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Knill' liöske (llúdniezövn>,árhcl\j) ót Joanoaics 
Szilárd (Szeged) liazass,igot kötöttek 

(Schnitzer felv.) 

Imre Icdt (Budapest) eljegyezte Zsuppdn Já-

Liehtneekert Hike i s d r . Vörös Sándor o r -
vos (Uipeel) jegyesek. 

Strcnycr Jenő eljegyezte Pick Lillát Buda-
pesten. 

Kovdcsik Midi és Polster Frigyes okleveles 
gazda jegyesek. 

Kasza Mari Un H lSdhiczky László jegyesek. 
Wintcrlicli Irén és Varon Kálmán jegyesek. 
llosner Ilonka és Keiler Sándor Junius 8-án 

tar tot ták meg esküvőjüket a Dohány-utcai izr. 
templomban. 

Dósaknál Durant Mancika és Muladi István 
jegyesek. 

Kánig Honi1, König Vilmos, a . . .Palatínus" épitő-
és ingatlanforgalmi r t . igazgatójának leánya es 
Steiner Ernő bornagykereskedő junius S-án tar-
tották meg esküvőjüket a Dohány-utcai templom-
ban. 

Hosenbera Olga (Pápa) és IAzdr I m r e d r . o r -
vos (Felsőgalla* házasságol kötöttek. 

Battez Gyula v. nemzetgyűlési képviselő leá-
nyát. Irénkét. llulmán József szigorló mérnök 
Junius 7-én vezette oltárhoz u Thököly-uti Szent 
Domonkos-rendi templomban. 

Glück Eliz (Debrecen) és Kellner Gyula (Bu-
dapest) házasságot kötőitek. 

Waidmann Bözsike és Vas Antal (Aszód jegye-
sek. 

Szatmári Menybért k i r . járásbirósági főtiszt 
és neje leányát, Sárikái eljegyezte Ellbogen 
Lajos, az Ullrich B. J . cég tisztviselője. 

Strenocr Jenő eljegyezte Pick Lillát (Buda-
pest). 

Deutsch Lilly és Horváth Béla oiutótechnlkus 
junius 7-én házasságol kötöttek. 

Sándor Leó d r . ügyvéd (Budapest—Újpest) és 
Hoilrát Ida (Marosvásárhely) házasságot kö-
töttek. 

Grecsouik Biry (Budapest) és Vitráel Gábor 
(Oradea) jegyesek. 

Fried Sándor dr . orvos és Goldrgnber Terike 
junius S-ikán, tar tot ták meg esküvőjüket. 

Briiller László és Lőwn Kaló házasságot köt-
nek M u nor o ív. 

Fischer Líviát, Fischer Emil tfikSrgyáros leá-
nyát eljegyezte Weis: Béla. 

Wittmann Antal budapcs-li tejüzem tulajdonos 
és GuenoésiJ Mária házasságot kötői tek. 

Guttmann Veronka (Budapest) és Alfred Weiss 
, (Wien—Karlhof) jegyesek. 

lirdűs Márta , Erdős Ede gyáros és neje Sclici-
ber Józsa leánya (Budapest) és Kondor Miklós 
fakercskedő (Balassagyarmat) junius 7-én, tar-
tották esküvőjüket. 

Pozás Terv és Kálmán Sándor dr . orvos há-
zasságot kötöttek. 

üzv. Klein Henrikné leánya, Kálmán Erzsébet 
és Gyárfás Zoltán junius 9-én házasságot kötöttek. 

lingár Boriska és Wcisz Béla házasságot kö-
töttek. 

Schivarc (Serény) Böske és Steiner Ernő, a 
Magyar Forgalmi Bank főtisztviselője junius 5-én 
házasságot kötöttek, 

Frey Márta (Budapest) és Ncumark Tibor 
(Újpest) junius 8-án házasságot kötöttek. 

Fried Ilonka (Smolnik) és Grosz La jos (Sá-
toraljaújhely) jegyesek. 

Fcdor Csák Magdát eljegyezte Fábián János 
dr . orvos, juidus 8-án. 

üzv. Jenen Sándorné, született felsővathal 
Wattay Ella leányát. F.dithct eljegyezte Epcr-
jessg Béla műszaki főtanácsos és neje, született 
Beszédes űrén lia, Sándor, Pécclen. 

Grüll Jusztikát eljegyezte Kovács Béla kántor-
tanító, Tarján,. 

linda I lénkét junius 0-én délután vezette ol-
tárhoz Molnár Kálmán, a pestújhelyi római kat . 
plébániatemplomban. 

Fehér Jolán és Kiss Jenő junius 7-én házassá-
got kötöttek. 

Eisner Lilly és Metz Rezső házasságot kötöttek 
(D'Else loto) 
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Tessék felfigyelni, tisztelt olvasók, mort u .Színházi Életnek csalhatatlan bizo-
nyosságai vannak afelől, hogy ez a szegény ország tele van rejtett kinccsel. 

A rejtett kincs miatt azonban senkit sem érhet vád. Nem szándékos irigységből 
sikkadt cl a közönség elől, egyszerilen azt történt, hogy bár itt van és mindennap 
találkozhatunk vele, senki sem méltatja kellő figyelemre. 

És ha csak egyetlen egy volna belőle, még meg lehetne érteni a dolgot. De 
mindenlltt akad belőle fölös számmal. Budapesten ép ugy, mint a legeldugottabb 
falucskában. Az élet kincsvadászai, a modern argonauták akárhányszor elmennek 
mellette és nem tudják, hogy Itt volt a pillanat, amikor életük szerencséjét megala-
píthatták vobia. 

Mi hát az a Rejtett kincs, aminek létezéséről csak a Színházi Élet tud? Már aíz 
elmnlt számainkban megmondottuk. 

Az élet kincse a jó feleség. A rejtett kincs tehát az, aki jó feleség lenne, 
ha az élet mai rideg formái megengednék, hogy erényeit megcsillogtat-

hassa minden kincskereső előtt. 
Az ilyen kincsnek azoiiban éppen az az erénye, hogy nem hivalkodik. Sorsát 

rábízza a jószerencsére és azt várja, hogy önmagáért vegyék észre. Mondjuk Így: 
nincs aki adminisztrálja, holott a gyakorlati élet Is azt mutatja, hogy az adminisz-
tráció az első feltétele a boldogulásnak. Mert elmúlt már az az Idő, amikor az volt 
a jelszó, hogy „a jó bornak nem kell cégér". A modern élet éppen az ellenkező 
tételt Igazolja. Ha a kereskedők nem hirdetnének, a közönség tájékozatlanul állna 
a rengeteg, killönböző minőségű életszükséglet előtt. 

Fenmarad tehát a Rejtett kincs szániára az egyetlen módja a kinálkozásnuk: 
az apróhirdetés. De ennek megint két hátránya van. A kisebbik az, hogy pénzbe 
kerül. A nagyobbik: hogy éppen azt nem mondhatja el a Rejtett kincsről, ami a 
kincskeresők szemében a legnagyobb érték. Egy apróhirdetés, amelyet a szülő, vagy 
hozzátartozó ad fel a lapoknak, bizonyos mértékig mindig tartózkodó. Beéri egy-
két fontosnak Ítélt ténnyel és jelzővel, mint a jólnevelt, házias, szerénylgényü. 
szépnek mondot t . . . stb. Holott a Rejtett kincs egész biztosan több annál, mint 
amennyit önmagáról elárulhat. Éppen ezért, 

egy harmadik jószándéku és érdektelen valakinek kellene jönnie, aki 
felhívja rá a figyelmét is egy lapnak, amely c jószándéku és érdektelen 

valaki sorainak helyt ad. 
Ha tehát valaki ezt Írja nekünk: „Ismerek itt és ott egy kislányt, aki húsz-

esztendős, jólnevelt, kedves, jókedélyü, szép; az életet komolyan fogja fel. Szívesen 
dolgozik. Jó családból való, a vagyonnál többre becsüli a vagyonszerző munkót, 
jó szivéről és komolyságáról több Ízben tanulságot tett (és Itt esetleg röviden el-
mondaná magát a történetet ls), én ezt a kislányt teljes jóhiszeműséggel ajánlani 
merem egy házasodni kívánó komoly úriembernek, — akkor ml ezt a levelet tel-
jesen díjtalanul tesszük a „Rejtett kincs" cimU uj rovatunkban. 

Óvakodni fogunk tehát attól, hogy bizonyos sablonokba essünk, mert 
ennek a rovatnak az a humánus célja lesz, hogy a mai megnehezedett 

életkörülmények között nagy könnyebbséggel szolgáljon azoknak, akik 
rászorulnak. 

Magát az igy meginduló levelezést sem irányítjuk a Színházi Életen keresztül, 
hanem a Rejtett kincs tárnoka, vagyis az, aki a Színházi Élet utján a házasulandók 
figyelmét fel akarja hlvnl, megírja azt a poste restante elmet, amely alatt a kincs-
keresők ajánlatalt hajlandó a Rejtett kincshez juttatni. 

Egyszerű, komoly és kedves rovat lesz ez, amelyben még az az olvasó Is örö-
ímet találhat, aki maga nem vesz részt a kincskeresésben. A Színházi Élet lesz a 
reflektor, amelynek fényében mindenki megtalálhatja az élet kincsét. Tessék vele 
megpróbálkozni. Ml a magunk részéről a legteljesebb mértékben állunk rendelke-
zésre és minden olyan esetben, amikor bizonyítható lesz, hogy egy házasság a 
„Rejtett kincs" rovat utján Jött létre, valamely kedves figyelemmel fogjuk meg-
lepni az uj házasfeleket. 



Bcrkcssy Elemcr, 
a Ferencváros népszerű „Jegfnyé"- je , aki az osztrákok és a hollandok ellen remekül játszott a 

válogatott csapatban 
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A Császárban és a Dunán megindult a 
tréning, mert az idei szezonban nagyon 
nagy feladatok megoldása vár a magyar 
uszósporlra. A millstatti bevezető, ahol 
a válogatott női csapat kerül szembe az 
osztrák válogatott nőuszókkal, a vizipóló-
bajnokságért folyó harc, ahol a bajnok 
MAC és a második UTE egyenrangú el-
lenfelekkel, a III. kerülettel és az MTK-val 
ütköznek meg a bajnoki cimért, izgalmas 
mérkőzéseket igér. És aztán a nürnbergi 

Kraszncr Vilma 

A futball kétségkívül a legnépszerűbb 
pesti sportág, de utána mindjárt az úszás 
és a vele kapcsolatos vízipóló követ-
következik. 

Csak emlékezzünk vissza az Európa-
bajnokságokra és a Hatos Tornára, amely-
nek zsúfolt tribünjei a nagy futballmér-
kőzések hangosságára emlékeztettek. 

Meghalt a király, éljen a királyi Vége 
a futballszezonnak, itt az uszó- és póló-
szezon! 

Tóth Ilonka gyorsuszó-bajnoknfi Maiász Gitta hátuszó-bajnoknő 



rika legjobbjait várjuk 

Európába és éppen itt Pes-

ten fog megütközni egy-

mással Amerika és Európa 

uszótábora. 

Bárány a száz méteren, 

Taris és Arne Borg a kö-

zép- és hosszutávokon Eu-

rópát reprezentálják, Lau-

fer, Zorilla, Spenzer, Kojac, 

Crafle és társaik Amerikát. 

Soha nem látott küzdelmek 

szüihelye lesz a Császár-

Szökc Kató 

hatostorna, ahol a magyar 

válogatott pólócsapatnak 

kell megvédenie tavaly ki-

vott nagy győzelmétl 

A pólósok már most is jó 

formáhan vannak, bizonyít-

ják ezt a kék-sárgák és a 

lila-fehérek gyönyörű tura-

crcdményei, az uszósport-

ban pedig most indul a 

nagy munka, hiszen Ame-

Homonnay Márton 

uszoda, ahol ugy egyéni 

számokban, mint staféták-

ban ütközik meg egymás-

sal az öreg és uj világrész 

úszócsapata. 

Itt az uszószezont 

Sipos Manci 

Halasy Oliver 



MINDEN KÜLÖN ÉRTESÍTÉS HELYETT: 

AUER ISTVÁN ËS KEREKES ELLA 
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

Hogy félreértés ne legyen, azonnal 
megmondjuk, István ill Ricsit jelent. Mert 
Újpest válogatott jobbösszekötőjét, senki 
sem ismeri Auer Istvánnak, hanem Auer 
Ricsinek. Pedig István a becsületes neve, 
Ricsinek. 

Ennek elintézése után, rátérhetünk a 
táigyra. A sportban győzelmet sokféle-
képen szokták jutalmazni. Az amatőrök-
nél érem és nagy versenyeken tiszteletdíj 
jár érte, a profiknál a legfőbb jutalom: 
u pénz. Egészen uj, szokatlan julalom-
ban részesült Auer, amikor Újpest meg-
nyerte a bajnokságot. 

Szabad volt megházasodnia. 
Hölgyeim és uraim ezen ne méltóztas-

sanak mosolyogni, ez így történt és hogy 
így történt az újra a sport hatalmas, 
minden más erőt felülmúló befolyását bi-
zonyítja. Auer hónapok óta vőlegény voll. 
Menyasszonya Kerekes Ella, egy újpesti 
úrilány. 

Szóval a kézfogót annak rendje és 
módja szerint, még tavaly meglartotlák 
Újpesten és ahogy illik Auer bejelentette 
az eljegyzési Újpest vezetőségének is. Az 
újpestiek tudomásul vették a bejelentési, 

de azt mondották Auernak, hogy egyeii-
iőre nem esküdhet meg. Újpest hallatlan 
harc előtt áll, negyvenéves sportmunka 
eredményeképpen meg kell nyerni a baj-
nokságot. 

— Hát akkor mikor házasodhatom 
meg? — kérdezte Auer szomorúan. 

BányaiÚjpest trénere, igy feleli: 
— Majd ha megnyertük a bajnokságot! 
Auer líiesit megvakarta a fejét, de aztán 

tudomásul vette a dolgot. És mivel érezle, 
liogy ez a bajnokság neki a boldogságot 
is jelenti, hallatlan energiával és ambíció-
val l'eküdt neki a játéknak, ö rugla Új-
pest csapatában a legtöbb gólt és a kis 
Takács után, a góllövők listájában máso-
dik helyre került. Újpest meccsein ő har-
colt mindig a leglelkesebben és amikor 
az egyesülettől távol állók megkérdezték: 

— Miért játszik Auer ilyen lelkesedés-
sel? 

Az Újpestiek mindig azt felelték: 
— Mert nemcsak a bajnokságért, ha-

nem Kerekes Elláért is játszik. 
És Újpest megnyerte a bajnokságot. És 

az aranyérmen és minden más ajándékon 
lui Auer megkapta a legszebb jutalmat: 
megházasodhatott! 

Auer Kicsi és ü ieleségc 



P f u l b a l l f e j e l t 
k ü z d e l e m p i l l a n a t á b a n 

Bardl l > 

Wilhelm 

Toldi és Zilaby 

Ko' 'ut Titkofí 
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ÚJRA PRÓBÁRA TESSZÜK ÖNT! 
A SZÍNHÁZI ÉLET SPORTPÁLYÁZATA 

2. Ezt a halgyet nem 
takarja sisak, éppen ezért 
könnyebb lesz megmon-
dani, ki ez a VilághtrU 
uszóbajnoknő? 

Az uszóbajnoknő 

A borítékokra kérjük rá-
írni: Sportpályázat. 

Az eredményt első juliusi 
számunkban hirdetjük ki. 

A lutball-biró 

ftfí 

A Színházi Élet két sport-
pályázatának nagy sikere 
folytán ujabb feladat elé 

kell találniok, hogy kit, il-
letve mit ábrázolnak a ké-
pek1 

1. KI. az a pesti vívó-
mester, akit a sisak elta-
kar? 

A vívómester 

állítjuk olvasóinkat, öt ké-
pet közlünk ezen az olda-
lon és a pályázóknak el 

Második dlj : 30 pengő. 
Harmadik dlj: 20 pengő. 
Határidő julius hó 1. 

3. Milyen Európa-hirU 
vándordíj ez a serleg? 

4. Ki, cz a nemzetközi 
viszonylatban Is nagyon 
népszerű külföldi futball-
blró? 

G. Ki az a magyar csa-
tár, aki a képen látható 
labdát kézzel Ütötte a 
gólba? Melyik tavaszi mér-
kőzésen történt ez az 
eset? A felelet megkönnyí-
tése céljából azt is el-
áruljuk, hogy a gólt nem 
adta meg a biró. 

Erre az öt kérdésre kell 
válaszolnia a Színházi Élet 
olvasóinak és a helyes meg-
fejtők között újra három 
dijat osztunk szét. 

Első dlj: 50 pengő. \ meccs-jelenet 

A serleg 



Szelek szárnyain szárnyal a dal 
Btír.torii/ Rózsi 

(Tóth Margit fclv.) 



INDENKI 
INDENKINEK 
INDENT 
EGHOND 

„Kolozsvári kislány" levele Fedák Sári-
hoz: 

l Nem haragszik a kolozsváriakra? 2. 
Mikor jön végre Kolozsvárra? Már alig 
várjuk. 

Fedák Sári: 
1. Hogyan gondolhat 

ilyen lehetetlenségei? Szó 
sincs róla. 2. Augusztus-
ban jövök. Köszönöm, 
hogy szeretettel várnak. 

„Földbirtok osné" levele Dalnok y Viktor-
hoz: 

1. Kit tart ön nagyobb énekesnek? 
Giglit vagy Lauri Volpit? 2. Ki most a 
legjobb szoprán? . 

Dalnoky Viktor: 
1. Nagyon nehéz itt vé-

leményt mondani. Mind 
a kettő leglesőrendü teno-
rista. Gigli talán na-
gyobb művész, Lauri 
Volpinak viszont —szebb 
hangja van. 2. Azok kö-
zöli. akiket alkalmam 
volt hallani az utóbbi időben: Németh 
Mária. 

„Zsolnay" levele Biller Irénhez: 
1. Nem óhajt naplót irni a fon-

tainebleau-i kastélyban töltött napokról? 
2. Mi ragadta meg legjobban az érdeklő-
dését Dolly Jancsi környezetében? 

Biller Irén: 
1. Szívesen irnék, de 

nincs rá időm. 2. Dolly 
mérhetetlen gazdagsága, 
tekintélye, összeköttetése 
— és páratlan közvetlen-
sége, kedvessége, jó szive. 

„13 festő" levele Zádor Istvánhoz: 
Fiatal festőkből álló lelkes csoport 

klubot akar alapítani, amelynek elnöksé-
gére önt szeretné felkérni. Elfogadná-e? 

Zádor István: 
A . Nagyon sajnálom, hogy 

nem állhatok rendelkezé-
Xp^ jj. i sükre, de annyiféle elfog-
u l ' ' laltságom van, hogy nem 
iQ^t j áll módomban az önök 

jl kívánságának eleget ten-
^ ^ ^ nem.. 

Baán Tivadar levele Szedő Miklóshoz: 
Tiz évvel ezelőtt, az István-uti gimná-

ziumban, nekünk „alsósoknak" a taná-
rok egy nyolcadikos Szedő Miklós nevű 
fiút állítottak elénk mintaképül, mint — 
az iskola diszét. Ön volt az? 

Szedő Miklós: 
Tény, hogy tiz éve 

csakugyan az István-uti 
gimnázium nyolcadik osz-
tályának tanulója voltam. 
A többiről szerénységem 
tiltja nyilatkozni. 

„Fekete Éva" levele Ivon Mosjouklne-hez: 
Igaz, hogy egy Párizsban élő indiai 

hercegnőt akar feleségül venni? 
^ ^ ^ ^ Ivan Mosjoukine: 

\ Erről az érdekes házas-
• L ^ J sági hírről mindezideig 
W ^ ^ mitsein tudtam. Csak azt 
T fe^Sr tudom, hogy hároméves 
• s ^ K ? " nős vagyok. Feleségem 

Agnes Petersen. 
„Pajtás" levele Weygand Tiborhoz: 
1. Milyen érzés ennyire népszerűnek 

lenni? 2. Hány levelet kap naponla? 3. 
Utazik a nyáron külföldre? 

Weygand Tibor: 
X. Kivánom, hogy sose 

szálljon a fejembe ez a 
népszerűség. Egyébként: 
vannak jó és vannak 
rossz oldalai. 2. Változó. 
Átlag: negyvenöt-ötvenet. 
3. Egész nyáron utazni 
fogok külföldön. 

M. M. M. M.-üzenetek: 
Nagy Zsőka: Levelét elküldtük. — I.oruló Ta-

más: Kivánsájía nem tartozik rovatunk keretébe. 
— I . G.: A kérdést az M. M. M. M. u t ján tessék 
feltenni. — László; Külföldön tartózkodik. — 
Immanuel Grien: Petheő Attila sok üdvöletet 
küld. — Kőris: Teiko Kiwa jövőre is vendég-
szerepel Budapesten. — Szerző: Elküldtük. Válasz 
még nem érkezett. — Bogdán? Elek: Móricz 
Zsigmond leányfalui kúr iá jában tölti a nyara t . 
— K. L.: Elinléztük. — P.: Még nem jött válasz. 
Sznboleza, R. Sí . , Nápoly, NIttsehe, Kalmár 
Etel, P. IL, B. Ernő: Levelét közvetítettük. 
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T a v a s z i m o d e l l j a i m a t 
meglepően olcsón kiárusítom. 

H a y D e z s ő F e r e n c n é 
divatszalon|a, Kossuth Lajos-tér 4. sz. Telefon: 153—83. 

A széles kalaptól és sapkától -
« f t Milyen a legújabb kalapdívaf? 

Még alig pihenték ki di-
vatszalónjaink a Király-dij 
és a bécsi derby izgalmait, 
máris készülődnek a pesti 
derbyre, amely minden 
valószínűség szerint divat 
szempontjából olyan jelen-
tőségű lesz, mint a Király-
dij volt. A párizsi divat-
kreátorok, az ascoti nagy 
versenyekre és empsomi 
derbyre kreálták most u j 
modelljeiket, amelyek ter-

Fcht'r szalmakalap, fekete-fehér 
grograin szatagdisszel 

mészetesen eljutnak hoz-
zánk is és a magyar der-
byn .már bemutatásra is 
kerülhetnek. 

A kalapdivatban, 
amely nemcsak az exkluzív 
dámát, de a nagyközönsé-
get is érdekli, két irány 
küzd egymással: 

a széles kalap és a 
sapka. 

Ebben a pillanatban ugy 
látszik, hogy a széles ka-
lapé a pálma. Legalább is 
a nyári toalettekhez, dámá-
ink nagyrésze, széles kala-
pot készíttetett. A kalap-
divatnak azonban óriási 
előnye a ruhadivattal szem-

ben az, hogy bizonyos 
formaváltozás esetén nem 
kell szükségszerűen felcse-
rélni, mert a legdivatosabb 
kalap is megtűr maga mel-
lett más formát és anya-
got, mint a legújabb kre-
áció, anélkül, hogy ez az 
elegancia rovására menne. 
Ez a tény indokolja, hogy 
a kalapdiivat sokkal gyak-
rabban változhat, mert ez 
korántsem veszi gazdasági-
lag annyíira igénybe a kö-
zönséget, mint a ruhadivat 
változása. 

A széles kalapok melleit 
nagyon sokan viselnek ba-
rettől, tokot, csukott vagy 
nyitott klost. Az anyagok 
között 

bársonyból készüli belső 
snittel, bársony-szalag dí-
szítéssel. 

A nagy toalettekhez, 
derbyre, garden partykhoz, 
elegánsak a széles 

lószörcsipke-k alapok 
is, amelyeknek szövése 
gyakran vetekedik a valódi 
csipkék finomságával. 

Nagyon érdekes fieboux-
nak a derbyre kreált széles 

a gyöngyszalma (pikót) 
feltámadása 

keltett feltűnést, hiszen 
tiz-lizenöt év óta nem visel-
ték már. Elegáns, széles 
derbv kalapokat főkénit 
gyöngyszalmából láttunk, 

Fekete baka es azsur szalma-
klos búrsongszatugdisszel 

tüllkalapja. Az eredeli mo-
dell barna tüll, de ehhez 
nem kell ragaszkodni és 
igy dámáink a ruha szilié-
hez hasonlítva kopirozzák. 
A kalap több réteg tüllből 
készül, erősen betűzve. 

A széles kalapok között 
találunk 

Borvürüs szalmatok, krepdesin 
dísszel 

(Foto Angelo) 

bakuszalmából, pana-
malakkból készült ka-

lapokat, 
amelyeknek karimabélése 
georgolte. A délelőtti ru-
hákhoz, kosztümökhöz, egy-
szerű angolos, délutáni ru-
hákhoz, kifejezetten divat 
a panama. A hófehér vagy 
naturszinü panamaklosokat 
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fehér és pasztellszínű. A 
dublé-szalagokból csavart 
díszítéseket is készítenek. A 
világos muszlinruhákhoz 
késcüft kalapokat igen 
gyakran élénkítik a ruha-, 
anyagából készült dísszel 
is. Mindjobban tért hódit 
a divatos kalapdiszek kö-
zött a virág is. Fekete pa-
namalakk-
kalapokon, 
f e h é r ka-
méliákat 
látni, de 
előfordul 
vászon, 

Széles szalma strandkulap, ,v-
lyem rojtdisszel 

Sólyom Janka 
(Foto Anttclo) 

D i a n A 
KÚTTNER 

SELYEMHARISNYA 
A LEGJOBB 

piké és bársony virágdísz is, 
A szinek között főként a 
fehéret kultiválják. 

Párizsban úgyszólván 
csak fehér kalapot 

látni. 
De nagyon elegánsak a 
fehér-fekete, a szürke és 
rózsaszín kombinációjú ka-
lapok is. Agnes egy széles 
u j vászonkalapja narancs-
sárga. Legújabb sapka kre-
ációja pedig: a „sejk" fe-
hér kötött gyapju-anyagból 
készül, amelyet fekete 

díszít. 

Fehér pettyekkel hímzett fekete 
groyrain szalagtok 

keskeny, fekete, vagy a 
ruha szinévtl harmonizáló 
grograin szalag diszili. A 
valódi panamát egyszerű-
ségük és diszkrét finom-
ságuk teszi elegánssá, amel-
lett hasonlíthatatlan az 
előnyük minden más kalap-
pal szemben az, hogy anya-
guk elpusztíthatatlan. 

A vászonkalapok 
divatja még netn bontako-
zott ki teljesen. Valószínű-
leg a kánikula és a strand-
szezon fogja meghozni a 

ászonkalap-divatot. Itt-ott 
látni már nagyon széles, 
sajálszinü, fehér, vagy 
pasztellszínű vászonkalapo-
kat, de a panama erős kon-
kurrenciáját aligha tudják 
legyőzni. 

Azok szániára, akik a kis 
kalapot szeretik, Rose Des-
cot kreált egy érdekes, 
nagy toalettekhez is alkal-
mas kalapot, kék georgette-
ből. A kalap, illetve inkább 
sapka, nagyon szellemes 
szabású, jól fekszik a fejen 
és egyik oldalon dus, vál-
lig csüngő georgette masni 
dfezili. 

A kalapdiszek 
közölt legjelentősebb sze-
repe van a grogramnek, a 
bársonyszalagnak, a finom 
duble szalagnak, amelynek 
egyik oldala fekete, vagy 

Fehér panamakalap, sötétkék és 
piros grograin szalaggal 
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Meghalt m pongyola — 
éljen a pizsama! 

A nyári divat uj ruha-
darabbal gazdagilotta a 
mondain dáma gardcrob-
ját. .Ez az uj ruhadarab 
— a szoknyanadrágos pi-
zsama-ensemble. Az u j ru-
hadarab hivatása rendkívül 
sokféle és vállozatos. Leg-
főbb szerepe, hogy otthon, 
a nő budoirjából és fogadó-
szobájából kiszorította a 
pongyolát, illetve a tea-
gown-t. Az elegáns asszony 
ugyanis pongyola vagy ki-
sebb fogadóruha helyett 
brochépizsamá't készíttet. 
A pizsama nadrágja vala-
mivel a térd fölött a de-
rekhez van hozzídolgozva 
és két óriási gloknis fodor-
ból áll, amely teljesen a 
szoknya illúzióját kelti. A 
derék egyébként ujjatlan, 
oldalt egy pár gombbal 
záródik. Háromnegyedes, 
a pizsamával megegyező 
anyagú kabát egészíti ki az 
ensemblét, sőt a kivágott 
cipő is, a pizsama anyagá-
ból készül. 

Ez az ensemble nem-
fsak az unalmas pon-
gyolát pótolja, hanem 
kisebb, intimebb foga-
dásokra is alkalmas. 

A pizsama legfontosabb 
területe a .fürdőhely és a 
strand. Az uj bő szoknya-

Fthér nyersselyem pizsama, sö-
tétkék Qanellkabáttal 

( Patou-modell) 

Rózsaszínű brokát pizsama 
(Patou-modell) 

szerű pizsama teljesen ki-
szorította a délelőtti 
strandruhákat, természete-
sen csak a fürdőhelyeken. 

Az elegáns dámának 
nincsen szüksége az egy-
szerű vászon, vagy nyers-
selyem, vagy piké dél-
előtti ruhákra, mert reg-
gel pizsamájába öltözik és 
ebben megy a strandra, 
ebben ebédel és csak a 
délutáni teához öltözik át. 

A pizsama, tehát, mint-
kivül sokféle anyagú és 
szabású. 

Abban azonban kivé-
tel nélkül megegyez-
nek, hogy a nadrág 

szoknyaszeriien bő. 
Egyes modelleknél ez a 
bőség széles hólokba van 
lerakva. A hólok a térd 

Sötétkék fehérpcltijes pizsama, 
sál és kalap 

magasságáig letüzöttek, 
azon alul pedig nyitottak, 
bővek. A pizsama anyaga 
selyem, nyersselyem, crep-
pes-anyag, vászon, igen 
gyakran hímzés motívu-
mokkal van díszítve, olya-
nokkal, amelyek a vízre 
emlékeztetnek, mint az 
ankerek, hajók, halak. 

A pizsamákat rendszerint 
kabátkák egészítik ki, ame-
lyek közül rendkívüli si-
kere van a sötétkék férfi-
zsaketszerü, szivarzsebes, 
aranygombos szövetkabát-
nak, amely a pizsamát 
valóságos jachtöltönnyé 
avatja. 

A strandpizsamának egy 
másik változata, amelyiket 
a fürdőtrikóra vesznek fel 
és amely csak nadrágból 
és háromnegyedes kabát-
ból áll, a derekat pedig a 
fürdőtrikó pótolja. Ezek a 
pizsamák rendszerint élénk-
szinü, mosóanyagokból ké-
szülnek, ugy, hogy a für-
dőzés utáni nedvesség a 
íürdőtrikónak ne ártson. 
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Sportruha, tenu ísz ruha, 
golfruha 

— Nem kell azt hinni, hogy a szvette-
rek hirtelen eltűnésével a golf- és tennisz-
ruhák veszteltek volna jelentőségükből, — 
mondola Párizs egyik legnépszerűbb 
sportruha-kreátora. 

Az ujdivatu golfruhák, ha lehet, most 
még sokkal változatosabbak, mint ami-
lyenek a sZvetter-divat elején voltak. A 
jerseyböl, vékony szövetből, vagy gyapjú-
ból készült szoknyákhoz a legváltozato-
sabb anyagú blúzok készülnek, vászon, 
crep de chine, nyersselyem, nyakkendő-
selyem, piké, tussor vagy jersey anya-
gokból. A szoknya legtöbbször mintán, 
kockás vagy csíkos és bőségüket a nagy 

hólok adják meg. A blúzt a szoknyával 
egy be dolgozzák és nikkel vagy facsat-
los bőrövekkel jelölik a csípővonal he-
lyét. 

Nagyon gyakoriak és kedveltek a 
golfruhákhoz a mellények és sálak. 

A mellények teljesen a férfidivat mel-
lényeire emlékeztének, két sor gombo-
sak, mély kivágásuak és vékony bhtz fölé 
viselik őket. Az anyaguk legtöbbször meg-
egyezik a szoknya anyagával és csak sze-
les vagy esős időben viselik a vékony 
bőrből készült „zipp"-záras golfmellénye-
ket, amely alá nem kell bluz és amelv 

J L 
A M AGYAROK ÁLTAL LEGJOBBAN FREKVENTÁLT 5TRANDFURDÖ A U I-
VIERA ROMAGNOLAN. KÖZVETLEN VASÚTI ÖIIZEkÖTTETÉS BUD A -
PESTRŐL 5 0 % - 0 S VASÚTI KEDVEZMÉNY. A FÜRDŐ D Í J M E N T E S — 
M O N D A I N ÍZÓRAKOZÀJOK. <2> / P O R T A L K A L M A K 
MIMDENNEMÜ FELVIL Ä&O/ITÄ ) I AL KÊ/Z/Ê&û EL /ZOL&ÄL A I 

A Z I E N D A A U T O N O M E D I C O R A 

Grand Hotel Lido Közvetlen a tender melleit Legmodernebb komfort 
Tulajdonos igazgató: GALAVOTTI. 

GRAND HOTEL HUNGARIA & MILANO 
A MAGYAR URICSALADOK OTTHONA. 

Hotel Bristol elsőrangú ház, közvetlen a strandon. Minden kényelem 
Mérsékelt árak. Magyar igazgatóság. 

S A V I O L I W I E N E R H O T E L A MAGYAROK KEDVELT HAZA. 

T J T A X A A T T Modern komforttal berendezett szálloda. Fo-
I I I 1 1 P / A l / A I I lyóviz az összes szobákban. RestauranL Mér-

sékelt árak. Kérjen prospektust. Gyönyörű 
árnyas kertiében kávéház. Minden este 
m ű v é s z i h a n g v e r s e n y . 

Pension Sírocchí 
Pensio 22-35 líra. Prospektus. 

A köz-
pontban. 
Komfort. 

P E N S I O A S T O R I A 
Közv. a s t randon. Teljesen ú jonnan épült. Napi 
penzió minden mellékessel együtt máj. , jun. és 
szept. 20.—. jut, és aug. 25—35 Lira . Prospektus. 

PEIVSIOME Â M G E L m i 
Közvetlen a tengerparton. Folyóvíz. Fürdőszobák. 
Saját strand kabánokkai. Bécsi konyha. Prospektus. 

PFNÇMN FYPFF ÇMR Elsőrendű családi ház, 
r E n o i u n L A I C L ű I U I V teljes penzió ápr., máj. , 
jun. 18 Urától kabinnal együtt, julius, augusztus 
32 —40. Magyar igazgató. Folyóviz. 
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megóvja a golfozót az idő minden viszon-
tagságától. 

A nyári golfruháknál a sálak rendsze-
rint a blúzhoz vannak tervezve és abba 
nyakkendőszeruen belefűzve. 

A golfruhát gépelt, puha vászonka 
lap egészíti ki, 

amelyet néha színes nyersselyem- vagy megegyezik a könnyű, szines kis gyapju-
tussor-sál helyettesit, amivel játék köz- kabáttal, amelyei a játékosok a pariié 
ben a hajat lekötik és amelynek szine lejátszása után magukra vesznek. 

Dr. Scholl ZI NO PAD 
bor- a z «UM kozott I6v0 

tyúkszemre bütyökre kemenyedfisre puha tyúkszemre 

Ragaszd rá a tapaszt, fájdalmat nyomban mulaszt. 
Minden gyógyszertárban kapható. 1—1 csomag ára 1.80 

Főiét akat : Kármán marcel, Budapest, IV., Piarista-utca 14 (Váci-utca sarok) 

amely színben természetesen harmonizál 
a sport-ruha színével. 

A teninszruháknál valósággal egyedura-
lomra jutott az egyenes, egybeszabott 
ruha, bő, széles hótokkal, vagy állított 
gloknis részekkel készített szoknyával, 
amely teljes mozgásszabadságot biztosit. 

A tenniszruhák vagy ujjnélküliek, vagy 
csak egészen rövid ujjuk van. Anyaguk 
fehér, vagy naturszinü toile de soi, fehér 
piké, fehér crep de chine, fehér baliszt 
Gyakoriak a csíkozott anyagok. Ilyenkor 
az elkészítésnél a ruha fődisze, hogy a 
csikókat ellentétesen dolgozzák fel. 

A legújabb tenniszruháknak érdekes pi-
kantériát, de sportszerűséget is kölcsö-
nöz, hogy a bő szoknya oldalt csípőig 
felsliccel és legfeljebb egy-két gyöngy 
házgomb tartja össze a csípő körül. A 
szoknya alatt pedig egészen bő, kényei 
mes nadrág van, a ruha anyagából, A 
rövidujju, egyszerű, apachegalléros ing-
blúz bedugós, ugy hogy amikor a szok 
nyát leveszik, egy kis fehér bőrőv jelöli 
a csípő-vonal helyét. 

Ezek az uj tenniszruhák külföldön már 
rendkívül elterjedtek, meri kétségtelen, 
hogy komoly játéknál sokkal zavartala-
nabb mozgást biztosítanak, mint a libegő, 
bő szoknyák. 

A tenniszruháknak még mindig a 
legkedveltebb kiegészítője a barett-

sapka, 
Modern tenniszkosztüm fehér inosóselyembót, 

kis nadrággal 
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az ősi szépség mai kultu-
rával párosul. Ebből a 
szempontból lalán a világ 
egyik legelső fürdőhelye, a 
Keleti-tenger partján fekvő 
gyönyörű Swinemünde, a 
mely száz óv óla tartja ve-
zető pozícióját. 

Az igazgatóság élén Eu 
rópa -egyik legismertebb 
szaktekintélye, Stalphmann 
igazgató áll, akinek fő 
munkatársa Philipsky, a 
legagilisabb és legnépsze-
rűbb fiirciőtitkár. Szórako-
zás terén Svrnemünde min-
den évben többet nyújt. 
Hangversenyek, táncesték, 
felvonulások, autó- és 
szépségversenyek tarkítják 
Swinemünde nyári pro-
grammját. Azt persze mon-
danunk se kell, hogy a 
fürdő nemcsak szórakozást 
nyújt, hanem pihenés! és 
gyógyulást is. Husz kitűnő 
orvos, nagyszerű hatású 
sósforrás és meleg fürdők 
biztosítják az előirt kúrák 
tökéletes eredményét. 

Bár paradoxonnak hang-
zik, mégis igy van: a pi-
henni induló nagyvárosi 
ember nem az abszolút el-
vonulásban találja nieg azt 
az idegmegnyugtatást, ami-
re szüksége van. Az, aki 
elbújik a hegyek közé, 

vagy .kis lengerparti halász-
falucskák idilli csendjét 
keresi, már néhány nap 
múlva elfárad a szakadat-
lan csendtől. 

A modern ember igazi 
pihenése: a szórakozás. Ott 
érzi magát igazán jól, ahol 

A swinemûndei s t rand 

egyesíti magában mindazt, amit egy 
ideális gyógyfürdőtől elvárunk, mivel : 

1. radioaktiv kénes hőforrásai és gyógy -
iszapja magas kéntartalmuknál 
fogva paratlan gyógyhatást biztosítanak, 2. a 
gyógyforrások vizét sem hűteni, sem 
melegitenl, sem szivattyúzni nem 
kell, mint hogy azok közvetlenül a fürdő-
medencékben fakadnak, abban a legnagyobb 
természetes hőfokban (42° 0). melyet az em-
beri test még veszély nélkül könnyen el tud 
viselni, 3. nagyszámú szállodái és penziói a 
legmodernebb kényelmet nyúj t ják és 
minden igényt — a legszerényebbet éppúgy 
mint a legkényesebbet — kielégítik, 4. csodá-
san szép fekvése egyúttal a legkelleme-
sebb nyári tartózkodást jelenti, 5. nagyszámú 
sport és szórakozási lehetőséget nyújt , 6. hatalmas strandfürdő áll ren-

delkezésre mindazoknak, kiket ettől orvosi előírás el nem tilt. 
Prospektust és felvilágosítást a d : 

KŐSZEG parfüméria, Budapest, 
VI., Andrássy-ut 50, (telefon 2-83-16) és IV., Petőfi Sándor-utca 16, (telefon 886-19) 
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or.QICA. 22. Valószínű, hogy azóta megkapta 
kérdésérc ai várt feleletet, mert minden hoz-
zánk Intézett toilette»-kérdésre a fcgnagyobb 
készséggel válaszolunk. Természetes, hogy a 
leveleket csak a beérkezésük sorrendjében intéz-
zük el, mert senkivel szemben sein tehetünk 
kivételt. Miután kérdését megismételte, a bizton-
ság kedvéért még egyszer válaszolunk arra . Ha, 
mint Írja, hat méter kelméje van., akkor nincs 
szükség arra , hogy a ruhá t idegen anyaggal 
kombinálja, még akkor sem, ha kis kabátot is 
csináltat hozzd. Ezt okvetlen ajánljuk, mert e 
nélkül most nincs elegáns toilette. A ruha 
fazonja, természetesen, röviddereku legyen s a 
szoknya lehet fodros, vagy dus harangszabásu. 
Alul egyenlő hosszú Hegyen s a térdvonalat 15 
cm-rel fedje. A kabát lehet kurta, nyitott, gaj-
lér, kihajtók és Csuikódás nélkül. Ha a ruha 
ujjas, a kabát legyen ujjatlan. va«y megfor-
dítva. , , 

A SZZINHAZI ÉLET SZAMONKÉNT! VASAR-
LÓJA. A teljesen sima ruha most egudltalán 
nem divatos. Ha a seinem jó állapotban van 
s megéri a költséget, hozzá kellene festetni 
annul angagot, hogu a szoknuába harangrészeket 
lehessen toldani. Nem irta meg. Iiogg mügén 
hosszú a ruha, pedig ez naggan fontos. A kurta 
ruha éppen oluan kevésbé divatos, mint a sima 
szabás. Azonkívül ha az égőpiros hímzéssel 
egg-két szfrdnon át viselte már a ruhát, akkor 
jó volna H hímzést kibontani, mert az Ilgen 
exponált színösszeállítást kämmen megunja az 
is, aki viseli, s az is, aki látja. Szóval ezen a 
ruhán bizong sok mindent kellene megváltoz-
tatni. hogg divatossá váljék. Ha megírta volna, 
hogu liáng éve s. talán határozottabb tanácsot 
tudtunk volna adni. 

GABI. 1. Világoskék nyersselyem angolos ru-
hájához nagyon szép lesz a Iran m bőrrel dlszd-
tett fehér antilopeipő. Úgynevezett napbarna ha-
risnyát vehet hozzá, de ha jobban szereti a vilá-
gos harisnyát, — amit világos ruhához mi is 
szebbnek találunk, — akkor nagyon finom ár-
nyalatú szürkés testszinüt vegyen. 2. Az egyál-
talán nem baj, hogy a kalapja kissé széles kari-
májú. Csak az a fontos, hogy angolos jellege 
legyen. Ha a kalapot sárga ruhához Is viselt, 
akkor is felveheti hozzá a fehér cipőt, kivéve, 
ha a ruha nagyon franciás. Ebben az esetben 
a kigyóbőrcipő jobb. Miután ez fekete lakkal van 

'kombinálva, füstazürke harisnyát vehet hozzá. 
Mintás anyagoknál egyébként az ilyesmit csak 
akkor lehet teljes biztonsággal megállapítani, 
ha a harisnyát a kelméhez és cipőhöz hason-
lítja. Szóval ki kell gusztálni a hatást . 

TIZENNYOLCÉVES. EZ a probléma az utóbbi 
években minden ngdron felvetődik. Sajnos, itt 
az elmélet és a ogakorlat sehogu sem fedi egg-
mast. Mert elméletben az ujjatlan ruha nem 
elegáns. A gyakorlatban viszont — különösen 

FONTOS BÉCSBE UTAZÓKNAK! 

HOTEL KAISERIN ELISABETH 
Kllrntr.er és Weihburgeasse sarok szemben 

Zwiebaokkal. C s a l á d i o t thon . O l c s ó s z o b á k . 

A noi akció 
bftcsl kozmetikai iskolája 
Wien, VII, Wes tbahns t r a s se 81. 

Hradfitzky Fina elnöknő személyes vezetése mellei t 
Bizonyítvány és oklevél az összes világnyelveken. 

Próbálja ki 
e z ül ruhaf e s t e k e t 

C l i 
a tökéletes hatás 

biztosítva 
Most inár befestheti a legnehezebb Rzövetanyagokat, 
selyem és műselyem kevprékeket Is csodálatos köny-
nyüséggel és biztos hatással sok válogatott Tintex-
szinárnyalatban. Ugy használjuk a Tintex-et, amint 
vásároljuk, semmit sem kell hozzátennünk, nem pisz-
kos munka, nem piszkítjuk be kezeinket. Jár junk cl 
a dobozban található használati utasítás szerint és 
nem tévedhetünk. Semmi sem könnyebb, mint a mai 
kor ruhatestékének, a Tlntex-nek használata. 

Tintex 26 gyönyörű szirtben 
kapható : 

rózsaszín 
őszibarack 
halványzöld 
cseresznye 
francia kék 
lila 
világos kék 
sötét rózsa 
narancs 

testszin 
ecru 
sötétkék 
kaki 
lavendula 
puderkék 
nilus zöld 
cser 
fekete 

barna 
bibor 
husszin 
kukorica 
kajszi 
ezüstszürke 
tengerkék 
söti'.'zöld 

Vezérképviselet: Kanitz Iván és Társa, Budapest, IV. 

rfintex 
Tintex házlfestók-szérlák : 

' S Z Ü R K E DOBOZ: s e l y e m , műselyem, 
gyapjú, pamut, vászon festésére 

• P IROS DOBOZ i sötét színek eltávolitá-
• sára, ha a tárgyakat világosabb vagy kü-

lönböző színre akarjuk festeni 
. KÉK DOBOZ : amikor csak a tiszta selyem 

részeket akarjuk festeni és a csipkéket 
' fehéren vagy festetlen akarjuk hagyni. 

FEKETE D O B O Z : amikor az anyagoknak 
vissza akarjuk adni eredeti fehérségüket, , 
legyen az selyem, műselyem, gyapjú, pa-
mnt vagy vászon. 
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ai elviselhetetlen kánikulában a leokorrcktebb 
uri dáma is megengedi maudnak eil a kis ki-
lengést, Igaz, hogy a divatkreátorok is számol-
nak ezzel s olyan habkönnyű anyagokai hoz-
nak a nyárra, hogy ezekből még az uiiasruhdk 
is elviselhetik. Azonkívül nagyon célszerűek a 
kiskabátkákkal ellátóit nyáriruhák. meri a ka-
bátkákat, ha a hőség elviselhetetlen, le is lehel 
tenni, viszont azonnal lel lehet ölteni, amint 
a levegő kissé lehűl. Ezért azl tanácsoljuk, hogy 
azokhoz a ruhákhoz, amelyekel ujjatlanul készít, 
csináltasson ilyen kis kabátkái. Ebben rnindit) 
elegáns lesz. 

JOHANNA. Ii. Ha a ruha anyaga nem rikító, 
hanem finom korall', vagy lazac-vörős, bátran 
viselheti. Ai angolos florentinkalap nagyon szép 
lesz hozzá. 2. Édesanyja scmmlesetrc se esi-

LOVRANA PENSION DAHMER 
(VILLA S P L E N D O R E ) 

l/ovrann legszebb bclyftn, közvetlenül a tenger part-
Ián. Saját fiird«. Fokvőkurákra alkalmat* terrnszok. 
Tcntferre néző tágas szobák balkonnal 6« loggiák-
kal. Kitűnő magyar konyba. Özvegy Unhmer Antalné 

náltasson ujjatlan ruhát . Ellenben azt tanácsol-
juk. hogy a tervezett csipke tükörrész és ujjak 
helyett kis külön dolgozutt boltról csináltasson, 
melyet este esetleg le is tehet. 3. Hódi vászon-
kosztflmjét, ha annak szabása nem nagyon el-
avult s csekély álalakitással modernizálható, 
nagyon is érdemes átalakítani, mert az idén a 
vászonkosztüm igen elegáns viselet. Megfes-
telni nem muszáj, mert a fehér szin nagyon di-
valos. Festésre csak abban az esetben lehet szük-
sége, lia a kosztüm már sokszor mosódott s 
nem szép. bármely pasztellszín divatos, azt vá-
lassza léhát, amelyik legjobban illik az arcához. 
H.n van e'ég kelméje, kalapját is ebből ké-
szíttetheti. 1. Világos prémet minden nyári öl-
tözethez viselhet. 

G. VIOLA. 1. Ha két elég iú állapotban levő 
selyemkrep ruhája van. akkor teljesen fölösleges 
egy harmadikat is csináltatni, hisz mafla is írja, 
hogy nem jár sokat társaságba s egyáltalán nem 

HOTEL «MRA - Lussinpiecolo-Ciffaíe 
Ebsőrendll magyar ház. — Egész 6\ bon szezon. 
Penzió már 28 lírától. — Tulajdonos: Handler S. 

6RA00 + J M T PEliSIO OlCSÚ Is m v p l p o n s i o 
magyar is s- ~8-711 p»n«0 

PENSION RISTORANTE ROYAL-ABBAZ1A 
Előkelő családi ház a strandon. — Tulajdonosi C u r » H p r t q l 
Moranban a Schlosshotel Aatorla. H H a H a H H M M M 

VIAREGGIO (Olaszország legszebb strandja) 
10 km. finoin homok. Kiterjedt és gyönyörű erdőségek. A környékén csodás hegyi kirándulóhelyekkel. Elbájoló 
hely. A gyerekek paradicsoma. 100 Hotel és Penslo minden rangban a legmodernebb kényelemmel ellátva. 
Színház. Mozik. Kávéházak. Tánctermek. Koncertek. Tennis. Csónakázás. Football. Úszás. Autósport. Vitor-

lázás. Nagy Ünnepélyek uz e g é s s szezon alatt. 
Felvilágosítást ad és prospektust küld az Azlenda Autonome Pro V l n r c t f t f l o Ulcdiai 

GRAND HOTEL & ROYAL 
200 szoba. 120 magánfördö. Leggyönyörűbb fekvés a ten 
gerlől és fenyőligettől övezett hatalmú« park közepén, l'ulùjd. igazgató : 

Comm. Geniiii F. 

HOTEL EXCELSIOR 
Magyar IgnEgató, magyar leve-
lezés. Elsőrendű szálloda, gyö-
nyörű fekvéssel a tengerparton. 
M é r s é k e l t á r a k . 

HOTEL TIRRENO Egveilen magyar ház közvetlenül a tenger 
part ján, a játékkaszinó közvetlen közelében. Folyó hideg 
és meleg viz a szobákban. — Kitűnő magyar és francia 
konyha. — Magyar levelezés. — Nyitva egész éven át. 

HOTEL REGINA 
/ j a Elsőrendű. A promenád központjában, n strand mellett. Kitűnő konyha. 

N a g y á r e n g e d m é n y J u l i u s 1 6 i g. — Kérjen prospektust. 

RIVIERA GOLF HOTEL 
Előkelő ház a tengerparton, páratlan fekvéssel. Legmodernebb komfort. Lift. Garage 

Tulajdonos: Li. Chllosl 
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táncol. A tervezeit elegáns ruha hetgett csinál-
tasson inkább ki!t egi/szerü, angolos ruhát dél-
előttre. Ennek sukkul több használ lógja venni. 
A: eUltik ruhu készülhet niiersselgemből, a másik 
vászonból. 2. I I o s s k i i . eggenesszahásu ngersse-
lliemköpengt majdnem minden 
ruhához viselhet. IJtra is alkat-
inas. :í. Angol vászonköpengét 
könngen átalakíttathatja a kö-
kövelkczoképpcn. A válldrago-
nerckel le kell venni. A bőrrel 
bevont gombok helgctt varrjon 
rá a vászon sziliével mrgegi/ező 
Unom csontiioinbukut. A széles 
övet használja lel arra. Iiogn a 
kópenut hoisttlban kitolja s be-
illetté veggen megfelelő árnga-
laln anhloiitivel. IÍOIIII a kitol-
dás ne leggen naggon esunga, a 
tohlutt részi többszörös oéptü-
zéssel díszítheti, lia a köpc-
nuen dupla mellrész van, u fel-
ső Ilgen rsélz vegge le. IIa hm 
ál van alukitva a köpetig, ak-
kor igen kevéssé fog emlékez-
tetni a régi trench-coat-ru. 
Szűkség cselén a bőségéből is el 
lehet venni valuincniiiiit. 

SZ1ÍI' SZKlll'TNlíK UiNNI . 
Igaza van. ha. minél szebb sze-
relne lenni s ezéII inl Is azl ta-
nácsoljuk, hogy amennyire csak 
módjában áll. aHü/Jcftdjék jól. 
De ez a jálölKizi'rlIség nem azt 
jelenti, hogy minél töhli ruhája 
legyen, lument act, hogy ruháit ngy válogassa 
össze, hogy azok szintien és szabásban ÍL legelő-
nyösebbek legyenek, Ha nem Iwzik a saját ízlé-
sében, addig is mi« swrl tesz a szükséges rn-
Unrit, dolgoztasson nagyon jó szaböirfvei. InkáM» 
kevés ruhát csináltasson, du ez a kevés minden 

Mme Susy, aki partnerével, 
l ' e n j ö Miklóssal együtt vezeti 

az abbaziai Jtulla-bárt 

SPORT 
FÜRDŐ 
JÁTÉK 
UTAZÁS 

KVRTÉSX TÓ »Olt í;s 
WESZELY ISTVÁNT 

BT. 
IV. , V Á C I - I T C A « . 

tekintetlien elsőrangú legyen. 
MANCI fiS ILY. lia a jumperruhiik jó állapot-

ban vannak, akkor könnuen lehet azokat mo-
dernizálni. A jumperrész oldalvarrásából annuil 
kell bevenni, houg az kissé sveiloll. de nem na-

guon testhezálló leggen. a szuk-
ngarészl pedig hozzá kell dol-
gozni. lia a derékrész nem 
sveiloll, hanem eOltenes szabású, 
akkor slusszban övet lehet rá 
atkulmazn'i. Olgán ruháknál', 
amcliieknek angaga még annul 
alakítást sem ér meg, címsze-
rűen magasra helgezctl övet 
kell a jumperre lenni. 2. IIa 
sok ruluíjnk van. nőhetnek 
nagi/mlntás muszlint, IIa azon-
ban kevés ruhával kell a aga-
rat kihúzniuk, szolid. apró 
mintát ajánlunk. Most naggon 
ilivatosak a petlnes kellék. 
Ezek kedvesek, modernek s 
nem feltűnőek. Széleskari-
májtt. virágos kalapot csak késő 
délután, vagu esle lclwl viselni, 
lia a másik kalapja annotas, 
azt nappal is. brmllgen nthá-
hoz viselheti, mert magában 
réve az, liogg a kalap karimája 
széles, métl nem baj. C.sak a 
gazdag virágdísz nem való dél-
étől t és utcán. 

J. 0 , K. Arra, liogy egy-egy 
ruhatazón* teljes részletességgel 
ír junk le, nem vállalkozhMiuik. 

Nines is helyflnk hozzá, do céltalan is votna, 
meri bármilyen precíz legyen is a k-trás. azután 
nem Jehet a ruhát megcsinálni. Ml esak nagy-
jában adhatunk tanácsol. lessék a sölélkék 
gcorgct1e-IWSl eloígáiw komptél nslnáltalnU há-
romnegyedes kabáttal. Ez a szabás erős hölgyek 

HÖLGYEK 
A K I K A 

BALATON 
M E L L E T T N Y A K A L N A K , 

K E R E S S É K F E L 

VÁGÓ VIKTOR 
S P E C I A L I S H Ö L G Y F O D R A S Z 

' É S H A J F E S T Ö 

SIÓFOKI 
F I Ó K J Á T 

A FÜRDÖTELEPEN ÉS A STRANDON. 
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szamára különösen előnyős. Ha az anyag nem 
volnai elég, a derék felső résuéhez fehér geor-
geUe-et lehet venni, mert a kabát alatt ez na-
gyon elegáns s ha a ruhát magában igy sem 
viseli, nem is vastagít. A szoknya tlzienöt-husz 
centivel fedje a lérdvonalat. Bodros gallért ne 
csináltasson, mert az nem elegáns s az ala-
csony, tömzsi alakot nagyon nyomja. 

i-ÜT 66. SZÁM. (Saját 
hál.) Sseniáefós olcsó megnyit« 
árak. GYŐZŐDJÉK 

AZ ALACSONY TAT RAB AN 
TENOERSZIN F. 87« M.99S 
KLIHATIKUS GYÓGYHELY 
M^LBO FORRASO 

t 

SPORT: ÚSZÁS / LAWNTENNISZS 
TURISZTIKA / T«lf 

POSTA 

RISZTIKA / TÉLI i 
VADÁSZAT / HALÁSZAT-

LIPTOVSKY-SVXTY-JAN. t S. R. 
jr t tU^NJPBfoSPiKTJIJTn 

kb. 33 év óta az emberiségei a „meghűlések" 
elleni védekezésnél támogatják. Hülések minden 
tüneteinél, influenza-, spunyoljárvány, reuma, 
csuz, ischiásnál ma már az egész Aspirin-tablet-
tákal az eredeti csomagolásban a „Bayer-
kereszttel" szedik. 

Tudja (In már. hogy. az ismert Aspirin-tablet-
ták 18ü>-ben beható kísérletek és tudományos 
kutatások után kerültek forgalomba és immár 

KERESZTÉLY 
hírnevet longoratermének ni 
helyisége eientul csakli VILMOS 

A Színházi Élet strandszépe-versenyé-
nek nyertesei augusztus 25-től vehetnek 
igénybe egy heti nyaralást a Balaton 
mellett. 

Kit lát vendégül a Színházi Élet 
a CONTINENTAL szállóban 

CSODÁLKOZNI F O G ! 
Óriási vilawték, legjobb gyártmányok, legelő-

nyösebb részletfizetés. 

NTIVAN 

MËGE: HOTE 
DK SUEDE 

M M I I R : HOTEL 
D'HARSCAHP 

BUDAFE4Y 
Ezen a héten Hegyes] László. Sieged, cláflze-

tónket invitáljuk három napra Budapestre és 
felkérjük, hogy megérkezésének pontos idejéről 
a Contlnentat-szállodát (VII., Dohány-u. 42-44) 
értesíteni szíveskedjék. 

Elsőrendű, legnagyobb komfort mérsékelt árak mel le t t 

M e g n y i t á s J u n i u s 2 0 - á n . 
Teljes penzió 18 schillingtől. — Weekend 23 schilling. 

Julius 13-tól 20-lg nagy nemzetközi tennisz-verseny, világhírű 
Játékosok rósztvételóvel. 
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p y «v> m. y <r m ^ 
GRAND HOTEL PENSIO DO IYIB A Y, SIÛFOK 
1 • _«. « _ z j 1- « l 1« .1 J i_a „11 l.H..Uki»i A/\ MNKIÍA (NTUA« 

BATTY HÂNY-U. 16 
Interurbán (al.: 43 . 

Àtêlêp'êgszôb h e " y T n " l ~ ~ d a a t r á n d T ö z v e t l e n közelében. 40szobájafolyóvizzel,moRdôkkalellátva 
és a legnagyobb komforttal berendezve. Nyilvános étterem I Fürdőszobák IN81 és férfl-fodrásztermek a házban. 

Batthyány-u. 2. A fürdőtelep legszebb helyén. 
Vlzvezetékes szobák. Fürdőszoba. Interurbán 
tel. Siófok 47. Étkezés bejáró vedégeknek ls. 
MenOrandsaar I Előszezonban árengedmény I ELITE BRILL PE1IS10. SIOFOH 

KELK1D0RPER PEUSIÖJO ÄTvSK S1ŰF0K F " R D " T E L Z P diétás konyha gyomor-
I andraaty-u i s . és cukorbetegeknek. 

Dr. HALASZ S M I W ^ 1 « SIÛFOK 
Leányok és fiuk elismerten legjobb nyaralója. 
F e l n ő i t e k n e k k ü Ifi n é p t t l e t . 

L P E N S I O 
BRAUN-VILLA Dr. KRAUSZ 

AndrAssy-n. és Batthyüny-u. sarok. UJ ke-
zelésben. Elsőrani konyha bejáró vendégeknek is. 

OS szobák, Vlzvezet.ék Tulajdonosok : 
' és BEDO JOZSEFNE. 

BALATONFÖLDVAR • BEM PENSIO S ^ s S M 
Napi pensio négyszeri élkezéssel elő- és utóidényben 6.50 P, tőldényhen 8.50-tői 11.--- P-lg. 

BALATON-FÖLDVÁR 
PENSIO 
A strandhoz legközelebb, kellemes családi 
otthon. A szobákban vízvezeték. Elö-és utó-
idényben 8 - 1 0 f . Főidényben 1 1 - 1 3 . 8 0 T 

Szárszó MAGDA P E N S I O 
Szobák 
Pensk^iagM^szerj 

Közvatlcn a Balaton 
ItAssal, vízvezetékkel. Elsőrangú konyha. Étkezés bejáróknak is. 
étkezéssel előld-nyhcn 6 . 8 0 P, főidényben 8 .»0- től H . - P. 

MAGYAR TENGER PENSIO BALATON-LELLE, 
Felsőlelle megállónál. 40 komfortos szoba. 2 hold 
park. Saját strand, csónak, zongora, rádió. Estetánc. 
Kitűnő konyha a tulajdonos Tóttszné Schmleder 

Lnjza és Jaeobl vezetésével. 

mainál intézet Baiatonieiien 
Leányoknak, fiuknak t , Felnőtteknek 8 pengő. Felvi-
lágosítás: mainál lntez»t,Ba)za-utca 20. Tel.: 175-51. 
»HO M M l t . Bálvány-utca 24. szám. Telefon : 142-55 

BALATONI GYERMEKÜDÜLŐ, Balafonlellén 
Fiuk és leányok részére. — Gondos felügyelet. — Német társalgás. — Sport. — Felvilágosítást nyúlt: 
D r . P á s z t o r i t é I n t e r n á t u s « , Budapasi, Délibáb-utca 25. ««Am. Talafoni 11—4S 

B i 
DAYKA PENSIO. Szép tágas 
szobák. M é r s é k e l t á rak! Négy-
Bzeri bő étkezés. — Családoknak 

kedvezmény! Étkezés bejáróknak 1«. 

Bllaton-ZARIARDI. ara M penalo. Modern, Úszta, ké-
nyelmes szobák. — Elsőrangú konyha. Fürdőszoba. 
Árnyas park. Villany, vizvezetékésminden komfort. 

Olcsó árak 1 Telefon : Zamárdi 2. 

BADEN BEI WIEN 
AUSZTRIA LEGNAGYOBB GYÓGYFÜRDŐJE 

Kérjen 
magyar 
prospektustI 

Kérjen 
magyar 

prospektust! 
Fürdőburák 
k ö s z v é n y , r h e u m a 
és i s c h i a s g y ó g y í t á s á r a 

I v ó k ú r á k 
bélbántalmab gyógyítására 

A s z ó r a k o z á s o k minden fajtája, sport, ügetőversenyek, 
hangversenyek, fürdőzene, színház, tánc, pompás sétautak. 

1930.: Baden város alapításának 450-ik évfordulója. 
Julius 6.: Nagy történelmi ünnepi menet. 

Szeptember: Városjubileumi kiállítás. 



J U J U l i l I U A * aAL.ABk.AlTlLflBiH.UrU i * WHÜlflt i .rUKS^AW < 
I A Kurparkban. Baden legszebb HOTEL BELLEilUE « Baden bei M f i g ä S S - ™ 

Heilanstalt LassnlízhOhe Grác mellett (557 méter magas). F.gbnjl.ita 
enyhe. Kitűnő gyógyhely. Napi penalo 13.50— 
19.50 schilling, a szobák fekvése szerint. Ifl-
szezón-árak jun, M-ig. Egész éven át nyitva. 

Hotel fm. Radetzky HinterbrUhl (Wicnbői 25 perc.) Előkelő ház. Nagyszerűen renoválva. 
Kitűnő konyha. 100 kitűnően berendezett szoba. Lakosztályok 

hideg, meleg vizzel. Központi fűtés. Jazz band. Bar. Tánc. Pünkösdi ünnepek alatt nagyszerű szórakozá-
sok. Kert-ét terem. Saját autójára t . Strandfürdőtől pá r percnyire. Garage. Tulajdonos: M. ULBING. 

ï» a « HocnschneeDerg-et J Ä K 
Közvetlen vasutösszeköttetés a wleni Aspangbahn-
hoftól. A Hochschneebergre fogaskerekű vasút I 
Komfortos vasúti szálló a végállomás közelében — 
50 szoba. — 10 napra érvényes III. osztályú me-
nettérti jegyek kirándulók részére 15.10 schil-

l ingért Wlen-Hochschneeberg. 

FUGEN (Zillertal Tirolban) 
V e n d é g l ő — p e n s l o „ S l l b e . r m a y r " 

Falusi tavaszi és nyári tartózkodóhely. — Folyó-
víz. — Pcns ioár : 7—10 shilling. — Prospektus. 

A U S S E - s ó s í ü r d ő 
Salzkammergut, Ausztria (6DO m.) Klimatikus gyógyhely 
Strandfürdő, tengerisú tartalmú gyermekuszoda. 

Gyógyház, összes gyógyeszközílk. Inhaláló kamra. 
Légcső, sziv, véredény, női bajok, Idegbaj és 
más megbetegedések és vérszej 
üdUlés. Hangversenyek. — 

aszt-
g ellen. Kitűnő 

„ J ens to 8 schillingtől 
lel jebb. — Felvilágosítást nyújt a Kurkommlssio és 

az utazási Irodák. 

GRAND HOTEL ELEFÛI1T, GRAZ Fővárosi tizem. Internacionális 
komfort . Auto-garage a házban. 
T e l e f o n t 3 0 8 « s 7 0 5 8 

HOTEL WEITZER* 6RAZ 
B e l s A c o m f o r t . - A f f i v á r o a l e g n a g y o b b n á l U l á J a , 

Z i l l e r t a l b a h n 
A Zi l l er ta l gyönyörű nyara 

odacsalja a tiroli hegyekben üdülést keresőbet. Abi egyszer itt volt, vissza-
vágyik.—Az elő- és utószezonban olcsóbbárab. — Insbrucktólegy órányira. 

— Felvilágosítást ad az Osztráb Forgalmi Iroda, Budapest. 

M A Y R H O F E N («so m) 
gyönyörű fekvésii léggyógyhely. Kirándulások a zillertali alpokba. — Prospektus 

Mayrhofen, Zillertal Geisler „STRASS" szállója. 
Folyóvíz. Központi fűtés. 
Penslo ár 9-14 shilling. 

ZELL A Z I ( T I R O L ) 
Napos, .szélmentes fekvésű nyaraló, remek hegyierdő sétányokkal. A helységben u j aszfaltutak. Turistaállomás. 
Jólvezctett tiroli vendéglők, pompás privátlakások. Mérsékelt árak. — Prospektust a VERKEHIISVERE1N ad. 

Tirolba készttl9 Innsbruck-ba? 
Nc f e l e j t s e cl a villamos C f n « f f i ^ l f meglátogatni. —Egy óra alatt eljut 
vasúttal az elragadóan szép W «••.•. •<«•..•.•» a villamos vasúton pormentes mezők, 
erdők és réteken át a s z i k l a h e g y e k é s g l c t s c h e r c k b i r o d a l m á b a . 

BAD «EICHAU. A BAJOR ALPOK LEGSZEBB T A j É K U GYÓGYHELYE. A lágsA 

• • • • • • • • • • • • • «ómfürdöK (a kontinens legerősebb sója), moortűrdfik az Untersberg 
magaslápjaiból. Terrainkurák (250 km-es Jólgondozott utak minden Irányban.) Ivókúra (Kalser-Karl-forrás.) 
SodronyfUggövasut a Predlgstuhl-ra (1013 m. a tenger fölött.) Evas gyógyhely, főidény áprilistól október 
végéig. UJobnnn épült állami-városi gyógyliáz. Zenekar, sport és társasági összejövetelek. Repülőgép-állomás. 

Penzió 6.50 márkától fel jebb. Felvilágosít*«! • Kurvereln utján. 
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HIDEG!-MELEG! 
HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A MELEG ELLEN 

A nagy melegben az idegek eltcs»-
pednek, a mozgás nehezünkre esik, 
testünk fáradt » még a szellemi mun-
kát is csak a legnagyobb iiggyel-baj-

A hideg tuss felfrissili a testet 

jal tudjuk elvégezni. A mi égövünkön 
élő ember 35 foknál nagyobb meleget 
már nehezen bir ki. Általában 30 fo-
kon felül munkabírása csökken, köz-
érzete rossz, idegei kimerültek. 

A meleg ellen való védekezésnek 
(legrégibb és legtermészetesebb for-
mája: a hideg fürdő. A hideg viz le-

hűli a testet, felfrissili az izmokat, 
felvillanyozza az idegeket. 

Sokan éppen ellenkezően, a nyári 
melegben forró fürdőket használnak 
— lehűlés céljából. 

Meleg fürdő után nem érezni any-
nyira a meleg levegő kellemetlen há-
lását. S noha nyáron a forró fürdő 
pillanatnyilag egyáltalában nem üditő, 
sőt, fárasztó, utóhatása mégis jobb és 
tartósabb, mint a hidegfürdőé. 

• 

ODOL-PALVHZAT 
eredményét a 

w 

két hét múlva 

megjelenő 28. számiban 
közli. 
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Egy párizsi orvos, akinek már nem 
egyszer jelentek meg a nyilvánosság 
előtt érdekes és ujszeril tanulmá-
nyai, több éves kísérleteinek eredmé-
nyeiképpen, a nyári 
fürdőzésekkel kap-
csolatban szakszerű 
•tanácsadót bocsájtott 
a nagyközönség ren-
delkezésére. Szerinte 
— ha az utasításokat 
pontosan betartjuk, 
— okvetlen kell ered-
ménynek mutatkozni. 
Itt közöljük egy nap 
fürdő-programját 

Reggel, közvetlen 
felkelés után, reggeli 
előtt 36—37 fokos 
kádfürdőt veszünk 
körülbelül 10—12 
percig. 

Azok, akik dél-
előtt nem strandol-
nak, ebéd előtt egy 
órával hideg víz-
ben fürödjenek meg, de ne tovább 
4—5 percnéï. A vízben lehetőleg ne 
mozogjunk. 

Ebéd irtán semmi körülmények kö-
zött ne fürödjünk, se hideg, se meleg 
vizben. 

Délután ötkor vegyünk ujből forró 
fürdőt, (legalább 36—37 fok) és 
utána jól dörzsöljük le végtagjainkat, 
hogy ezáltal is felfrissít síik a vérke-

ringést 
Vacsora előtt, — 

ha nem fekszünk le 
közvetlen vacsora 
.után, — lefekvés 
előtt fürödjünk meg 
hideg vizben 6—S 
percig. Ezután a für-
dő ntán azonban ne 
törülközzünk le, ha-
nem hagyjuk a víz-
cseppeket a bőrün-
kön maguktól felszá-
radni 

Ezeket mondja az 
orvosi tanácsadó. — 
Ezek az általános 
szabályok természe-
tesen normál emberi 

For ró íürdö — nyári melegben még a hideg 
tussnii is többet ér testre vannak szabva: 

Rabochay Erzsi ' 
a tulkövér, ide-

ges vagy bármilyen más betegségben 
szenvedő egyénekre más módszert 
kell alkalmazni. 

Napközben pedig nagyon hatásos-
nak mondják a forró tea ivását, ez 
jobb a hideg italnál. 

francia Szép logalt csak a 

B c n c d í c f í n - f o g p a s z t a 
t a r j a é p e n . 

Kapható minden gyógytárban drogériában, ülatszertärban. 

Vezérképviselet : 
Csehszlovákia részére: J . Wünsche Schluckenau. 
Magyarország részére: Wit tmann Elemér, Budapest, Aodrássy-ut 80. szám. 
Jugoszlávia részérc: Jovan Vtajcic & Sinovi Lcskovac. 
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H o z n c T i w f l 

Ü Z £ n £ T £ K 
Urlekó. 1. Soványilásra nem alkalmas. 2. 

Te jkrém ár ta lmas. Lanolin ' és vazelin-kenőcsök 
keverékével este kenje l>e kezelt és húzzon rá-
juk éjjelre vékony bőrkesztyűt. 3. igen ár tal-
mas művelet, amit eddig végzett, a szórók nt-
tól csak gyorsabban nőnek, kemény szálakkal. 
Kérését ismételje meg és válaszbélycggel el-
látva közölje cimét. 

Egy ti] budapesti előfizető. Kérését ismételje 
mag és küldjön válaszborítékot. 

U. 28. Arcbőrét ápolja a következőképpen: 
Heggel és este langyos vizben mosdjon, bár-
milyen szappannal. Lelőrölközés után 70 fokos 
alkohollal dörzsölje át arcát , majd száraz, pú-
der alá való kenőccsel kenje be könnyedén és 
utána higanyinentes púderre l hintse be. Ha arc-
bőrét igy ápolja, a rúzs használata nem ár-
talmas. 

K. f luska, I lrghin. Lábszárának vörösségét 
semmiféle kenőccsel vagy szerrel eltüntetni nem 
lehet, mert azt a rossz vérkeringés okozza: 
csuk belső kezeléssel lehet segíteni. 

Elkeseredett példányonklnt vásárló. 1. Ha nem 
friss a hydrogén h'ypcroxid, nincsen hatása. 
Pár csepp szalmiákszesz^ is tegyen bele. 2—3—4. 
Kédéseire levélbeli válaszolunk. 

Peches. Ugylálszlk kikerülte figyelmét üzene-
tünk, mert azultal másodízben válaszolunk ön-
nek. L the l segíteni, veszélytelen; részletesen 
csak levélben válaszolhatunk, ha cimét közli és 
kérdéséi megismétli. Romániában nem lehel. 

Vidéki olvasó. I. V*gy ne menjen a s t randra , 
vagy ne fesse a szempilláját . Vizálló szempilla-
festék nincsen. 2. Naiwnla háromszor szappa-
nos körömkcfével törölje le, utána dörzsölje 
alkohollal. 3. Rossz vérkeringés az oka; meg 
lehel gyógyítani. Sportoljon és tornásszon so-
kat . 

Buliu, Kolozsvár. Serdülő korabeli belső kivá-
lasztásos mirigyzavarok okozzák, csak szak-
orvosi kezelés segit. Mig alkalma lesz ezt el-
végeztetni. Aztán üzeneteinkben mindig talál 
tanácsot ha j ának és arcának ápolására. 

Szegedi nő 46. A kérdezett kenőcs higanyt' 
tar ta lmaz. Melegvízzel száraz arcbőrt mosni 
nem szabad, mer t az még jobban kiszárí t ja . 

Miss Mary 20. Levelét nem tudjuk clolvnsni. 
Szíveskedjék olvashatóan leirni, egyúttal cunét 
közölni. 

Yes. Nyltra. Háromszor naponta mosakodjon 
jó meleg vizben, bármilyen lüüos szappannal. 

Letörőiközé» után ae thernek és h :n/ imiek ke-
verékével dörzsölje hc arcát , nuijil higanymen-
les púderre l puderezze be. Sok főzeléket és 
gyümölcsöt egyen és tar tózkodjék sokat a 
napon. 

Színházi Élei, Szlove.iiszkó. 1. Sósborszeszt 
hetenkint háromszor . Másnap kevés paralln-
olajat . 2. Aethernek és benzinnek keverékevet. 

H. T. 16. Előálló füleket vértelen műtéttel 
meg lehet javítani ugy, hogy az teljesen a fej-
hez simul. A műtét nein fá jdalmas, nem kell 
feküdni vele és nem is túlzottan költséges. Máso-
dik kérdésre csak levélben van módunk vála-
szolni, ha kérdését megismétli és cimét közli. 

16 éves barna . 1. Zsírtalanítsa hajál és akkor 
az vissza fogja nyerni eredeti világosabb sziliét. 
Leghelyesebb, ba hat naponként mossa, utána al-
kohol és aether együttes keverékével bedörzsöli. 
(Vigyázzon, tűzveszélyes.) 2. Az a re rúzs rendszeres 
hasznalala csak akkor nem ár t , ha arcbőrét kellő-
képpen tisztán t a r t j a . 

A nővérek. 1. Orrvörösségén csak szakorvosi 
beavatkozással lehet segilení, mert azt vérke-
ringési zavarok idézik eló. Tavasszal és nyáron 
sokat tartózkodjék a napon. Arcbőrét ne bab-
rá l ja . Naponta kétszer mosdjon melegvízben és 
utána citromlével dörzsölje le arcát és csak 
szárí tás után puderezze be. Pakkolások nem ér-
nek semmit. 3 Kérdezett púder higanyt tartal-
maz, tehát alkalmatlan, a másik púderből a 
szárazat használhat ja . 

Példányonként vásárló. Nagyon szivesen ren-
delkezésére állunk a rovaton belül is. Szepló-
kel véglegesen csak szakorvosi kezeléssel lehet 
elmulasztani, ami azok egyenként való kiégclé-
séből áll. Az el járás veszélytelen, nem fá jda lmas 
és feltétlenül végleges. Annyira, hogy bármeny-
nyit napoz is, azokon a helyeken többet szeplő 
nem nő. Szcpiökel fehérítő kenőcsöt nem aján-
lunk használni, mert az, ha fehérí t , higanyl 
tar ta lmaz, aini tönkre teheti az arcbőrt , vagy 
lia nem ár t a bőrnek, akkor nem is fehéri t . 
Védekezni lehet fényvédő kenőcsökkel és púde-
rokkal . 

Félegyházi kislány. Ha zsiros az arc, zsír: da-
nitani kell, lia száraz, zsírozni kell. Mindkél 
esetben a szappan és víz, vagy a zsir kellően 
t isz tántar t ja és igy a rúzs ár ta lmat lanná válik. 
2. Sósborszesszel dörzsölje be kétszer hetenként . 
3. Korpás szemhéjával fordul jon szemorvoshoz, 
mert azt rendesen kötőhár lyahuru t , vagy gyul-
ladás okozza. I. Ha az arcbőr száraz, a kérde-
zett kenőcs ár i . 5. Az arcot házilag sem dör-
zsölni, sem villanyozógéppel kezelni nem sza-
bad, mert ahhoz nemcsak műszer, hanem szak-
tudás és praxis kell. 

Barnuló lány. Örülünk hogy tanácsunk hasz-
nosnak bizonyult és arcbőre meggyógyult, Ha já t 
ne samponnal, hanem bármilyen jól habzó neut-
rális szapannal mossa. ífelenként egyszer 
aetherrel alaposan dörzsölje be. (Vigyázzon tűz-
veszélyes!) Áz eredmény néhány bét múlva tö-
kéletes lesz. 

y/J - ' cayi/ózio / 

Suryy yo^ ci 

a mv • 

A/l, ' 

'<yy-c, mt^vdey VMm. 

-rM^íuyXuíf 'a, <x. ééLlfdct -nxíyú, c>Uic 

n c J b n fiypjut ú ^ y U U ' , mx/yd a s i ^ j ^ 

^yyetti/eá'tveÁ i^apA^ L'ixÁÍhU. 

Lf.i ' t f ? —/ (t - í ? y ex, cs <-
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Levél egy szomorú 
Nagyságos Asszonyom! Véletlenül 

hallottam tegnap, ahogy szomorúan ki-
fakadt a szigeti strandon. Azt mondta: 

— Nem birom tovább! Az az érzé-
sem, hogy minden szem engem figyel, 
és minden férfi rajtam mosolyog! Hát 
nekem nem lehet többet strandolni . . , ? 

Igy szólt ön Nagyságos Asszonyom! 
És ahogy végignéztem, rögtön megér-
tettem — miért van ugy elkeseredve. 
Láttam a lábait. Először kis bajuszkát 
vettem észre remek szabású ajka fe-
lett, azután még remekebb vonalú lá-
bán sajnos — még sokkal különb „ba-
juszokat" fedeztem f e l . . . 

És nagyon sajnáltam és én is meg-
döbbentem, amikor egy goromba férfi 
felnevetett és igy szólt: Nini, a szőrös 
lábu nőül 

Sajnáltam magát asszonyom! És saj-
nálom rengeteg társát. És arra gondol-
tam; mennyi nyári örömről kell lemon-
dania, ha egy kicsit önérzetesül A 
strand, evezés, Dunán, Balatonon, — 
süt a nap és mindenki élvezi a nyár 
örömeit és maga és számos hölgytársa 
— könnyezik! 

Nem tudtam odamenni magához Asz-
szonyom! Nem tudtam mindenkinek 
megmondani azt, hogy — nincs ok a 
keserűségre, ön is strandolhat, ugy 
ahogy a többi szép nő, mert néhány 
hónapja Pestre hoztak egy amerikai 
szőrtelenítő eljárást, amely valóban 
áldás sok szerencsétlen nőre! 

Ez az u j szőrtelenítő eljárás csodás 

strandoló nöhöz... 
eredményű. Dr. Propper Ödön bőr-
gyógyász kozmetikus orvos, Erzsébet-
körut 1. szám alatti intézetében alkal-
mazzák kizárólag s a legnagyobb si-
kerrel és a legszebb eredményekkel. 

Dr. Propper Ödön intézete az Ame-
rikai Bőrgyógyászati és Kozmetikai In-
tézet (A. B. K. I.) ezzel az uj eljárás-
sal ma a kozmetika szenzációja. Erről 
beszél mindenki. Ez az eljárás egészen 
u j és az eddig ismert eljárásoktól telje-
sen különbözik. Nem villanytüs epi-
láció, nem diathermia. Egy találmány, 
amelynek hatása az, hogy teljesen, 
nyom és hegnélkül, fájdalom nélkül és 
végérvényesen eltávolítja a kellemetlen 
szőröket. Soha többé nem nőnek újra 
az eltávolitott szőrök! Biztos, garan-
tált eljárás — végleges és egyediili meg-
bízható megoldása a szőreltávolitás 
problémájának. 

Bengeteg asszony gondol már is há-
lával dr. Propper Ödön intézetére. Az 
eddigi sikerek teljes mértékben igazol-
ják ennek az eljárásnak, a tökéletessé-
és megbízhatóságát I 

Menjen el ön is Asszonyom az A. B. 
K. I.-be ((Erzsébet-körut 1. Telefon: J. 
440—31.) Forduljon bizalommal dr. 
Propper Ödön vezetőfőorvoshoz ! 

Szép lesz a nyaralása akkor! 
És boldog lesz és strandolhat ameny-

nyit akar! 
Azok fogják csodálni legjobban, akik 

— kinevették! 
ő s z i n t e l i i v e : 
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RECEPTEK 
ZÖLDBORSÓ ELTEVÉSE. 

A kifejlett megmosott zöldborsót g y e n -
g é n sós vizbcn f é l i g megfőzöm, üve-
gekbe rakom, rászilröm azt a lét, amiben 
főtt, légmentesen lekötöm és kidunszto-
lom. 

RUMOS MEGGY 
Egy kiló meggyhez 80 deka cukrot ve-

szek. ö t literes üveg aljára teszek két ujj-
nyi porcukrot, erre tenyérnyi meggyet, 
megint cukrot és igy tovább mig az üveg 
megtelik. A tetejére cukor jön. A meggyet 
szárától megtisztítva, megmosva, meg-
szikkasztva, magostól rakom be'.e. Az 
üveget vászondarabbal lekötve 8 napig 
napos helyen hagyom állani, ha a meggy 
leszáll, cukorral és meggyel pótolom. A 8 
nap elteltével, 8 deci elsőrendű jó minő-
ségű rumot öntök rá, hólyagpnpirral lég-
mentesen lezárom és hűvös helyre teszem. 
Csak ősszel kezdem fogyasztani, október 
táján. Befőttes tálak tetejére, torták és ha-
bosrizs díszítésére igen alkalmas, vagy 
dessertnek sós mandula mellé. Igen fon-
tos, hogy ugy a gyümölcs, mint a rum, 
e l s ő r e n d ű m i n ő s é g ű legyen. 

KOVÁSZOS UBORKA 
Szép, egészséges uborkákat több viz-

bcn megmosunk, és a két végéből levá-
gunk egész picikét, 10—<12 deka kenyér-
ből két szeletet vágunk, mind a két olda-
lán megpiritjuk rózsaszínre és n e m f e-
k et é r e, azután egy, legalább ötliteres, 
uborkái üveg fenekére tesszük. Zöld kap-
rot rakunk rá, azután megtöltjük félig az 
üveget szép sorjába rakott uborkával, 
amire megint kaprot, néhány jól megmo-
sott szölőlevelet és néhány szem egész 
borsot teszünk, azután telerakjuk az 
üveget uborkával, a tetejére egy női ma-
roknyi sót szórunk, az üveget megtöltjük 
h i d e g vizzel és egy fehér vászondarab-
bal lekötjük. Napon érleljük 5—6 napig, 
akkor az uborkát átrakjuk egy másik 
üvegbe, rászürjük a levét és jó hideg he-
lyen tartjuk. 

BEARNAISE BÉLSZÍN 
15 dekás bélszinszelclekel kissé meg-

veregetünk, azután lábasban zsíron pu-
hám párolunk kevés sóval, és szükség 
szerint mindig egy kis vizet öntve hozzá. 
Mig a hus párolódik, ke.szitem a következő 
mártást: 2 deci elsőrendű fehér bort, 1 
deci ^elsőrendű borecettel összekeverek, 
4 babérlevelet, fél citrom reszelt héját, 
2—3 szál tárkonyfüvet, zöld petrezsely-
met, 1 fej karikára vágott vöröshagymát, 
sót, 15 szem egész borsot teszek belé és 
fél órán át főzöm, azután átszűröm. Vaj-
ból rántást készítek, felengedem az előbbi 
főzet felével, a másik felébe clhabarok 
2 tojássárgát és 2 deci tejfelt, 5 deka ol-
vasztott vajat és 4 kockacukrot. Ezt a 
sima habarékot folytonos keverés közt a 
forrásban levő mártáshoz keverem, az 
egészet ráöntöm a puha bélszinszeletekre, 
10 percig hagyom együtt forrni, azután a 
szeleteket tálra rakva, a mártás egy részé-
vel megöntözöm, a többit mártásos csészé-
ben tálalom a hus mellé. 

ÜZENETEK 
Ilillttyrlm! Minden befőzésről i rok a m a g a 

i d e i é n . Méltóztassanak azt bevárni , mer t az-
zal, hogy m á r 3—4 héttel előbb kér ik l e v é l -
b e n a leírást , csak magukat terhel ik a dupla 
bélyegkőltséggel, — no meg nekem is dupla 
munka levelekben előre megirni , ami úgyis 
megjelenik idején a lapban . Akkor méltóztassa-
nak Válaszboriiékos levéllel érdeklődni , ha va-
lamit nem közölnék, mikor itt a szezonja, 48 
óra alatt felelek, l ' z t t ud j ák ró lam mindazok, 
akik levélválaszt kér lek . Ez természetesen csuk 
az idényreceptekre vonatkozik. Minden egyéb-
ben örömmel vagyok segítségökre azon a mó-
don. mint eddig. 

Hella. Ko, kislány, ez az e l ragad ta tás m á r 
mégis csak sok I Köszönöm ngy is, mint rova t -
vezető és ugv is, mint Zsani néni. Azt a boldog-
ságot azonban mégis csak inkább m a g á n a k kö-
szönheti , mint az én recept je imnek. Szívből kí-
vánok minden jót . Az esküvői menüt szívesen 
összeállítóin, csak í r jon idején. 

S tockr rné . Azt hiszem, Béarnaise bélszínt 
evett . Itt küldöm a recepte t . 

Tussy. A dobos to r tá t legközelebb hozzuk. Jó? 
Jul ius l-ig még ki is p róbá lha t j a . 

Emília. Jég nélkül a mostani Időben szinte 
lehelel len. Vár jon vele télig, — hiszen annyi jó 
tésztaféle van! 

LIMONÁDÉ 
F W L l W TABLETTA 

tojj A a keCCemts uditöita-C! 
1 0 1 ( i l l í r . .MINDEN F Ü l i l R - Í S CUKORKA [ i / t f rflFfl KAPHAtÓ. 
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A „sex-appeal" a rádióban 
A Színházi Élet ez évi 23. számában 

megpendítettük azt a kérdést, hogy a rá-
dióban szerepifi művésznők és művészek 
hangjában milyen mértékben található a 
másik nemre gyakorolt érzéki hatás, 
vagyis a „sex-appeal", vagy, — a hogyan 
Elllnor Glyn divatos regényének elme után 
az amerikaiak mondani szokták, — az 
„It". Az „It" jelenleg Amerikában a leg-
magasabban értékelt, legkeresettebb és 
legjobban megfizetett színészi kvalitás 
Színpadi és beszélfifilmmfivészek boldo-

Miért Kell előfizetni minden rádió-
hallgatónak a Rádió Újságra ? 

1. Vezércikkei, r ipor t ja i , karcolatai vezetnek 
a rádióirodalomban. 

2. Mert teljesen független orgánum és cikkei 
vei kizárólag a rádióhallgatók érdekeit 
szolgálja. 

3. Bálor és ószinle kri t ikusa a Stúdió éle-
tének. 

4. Mélynyomásu, legmodernebb technikával 
előállított képel hétről-hétre bemulat ják 
a Sludió szereplőit és a rádió világának 
más aktualitásait . 

5. Állandóan küzd a jó műsorér t . 
6. MOsormelléklcte a legbővebb. 
7. Ismerteti a földkerekség összes érdekes 

rádió vonatkozású hirelt . 
8. Mesterfogás rovata az amatőrök számára 

kimeríthetetlen bőségben hozza az érde-
kesnél érdekesebb technikai tudnivalókat. 

9. Miért'í-rovatábnn kimerítő választ ad 
minden érdeklődőnek rádió vonatkozású 
kérdésre. 

10. Molnár János műszaki szerkesztő vezetése 
mellett a legkiválóbb magyar mérnökök 
és technikusok i r j ák az credelí népszerű 
és komoly szakcikkeket. 

11. Mert a legrégibb és legváltozatosabb tar-
talmú rádió szaklap. 

12. Mindennek ellenére a legolcsóbb rádió-
ujság, mer t egyes szám ára csak 

HARMINC F I L L É R 
Előfizetési á ra : 1 hónapra P 1.—, Vt évre 
P 3.—, W évre P ß.—, egész évre P 16.— 

értékes a jándékkal együtt 
Szerkesztőség és kiadóhivatal u j címe: 
Budapest, VI. ker. , Aradi-utca 8. szám. 

Kérjen mutatványszámot. 

gak, ha a kritika azt konstatálja róluk, 
hogy sok bennük az „It". Iskolák vannak, 
melyekben a „sex-appeal"-t tanítják. A 
színházi tolvajnyelv uj szóval gazdago-
dott: a „sexy" kifejezéssel, mely azt je-
lenti, hogy valakiben sok az érzéki hatás. 
Az „It" nemcsak a megjelenésben, hanem 
a hangban Is megnyilatkozik és ezért fon-
tos a rádióban, különösen a rádló-szinda-
rabokban. A rádióban szereplő művészek 
nagy részét jól ismerjük a színpadról, de 
elegen vannak rádióban szerepifi művé-
szek, kik nem szerepelnek színpadon. A 
milliónyi rádióhallgató jelentékeny része 
azonban ritkán, vagy sohasem jár szín-
házba, tehát a művészeknek csak 
hangját Ismeri. Nem ls az Igazi, csak a 
közvetítés által kisebb-nagyobb mérték-
ben megváltoztatott hangját. A rádiósze-
reposztásnál döntfi fontosságú, hogy a 
művészek rádióhangja megfeleljen szere-
pének. Szerelmes szerepre csak olyan mű-
vészt, vagy művésznfit szabad választani, 
kinek hangjában annyi „It" van, hogy a 
hallgatók el tudják képzelni, hogy képes 
szerelmet ébreszteni. Ezéit kértük fel ol-
vasóinkat, hogy közöljék benyomásalkat, 
megfigyeléseiket ezt a fontos kérdést Ille-
tőleg. Nagyon köszönjük az eddig ls be-
érkezett levelek Íróinak szíves támoga-
tását. 

— „Egy asszony, klbfil hiányzik az „It" 
— Írja: „Mennyire irigylem azokat a nő-
ket, kik érzéki varázsu hanggal vannak 
megáldva. A társaságban ügyelem, hogy 
milyen sikereik vannak egyáltalán nem 
szép nőknek, kiknek hangjukban van va-
lami, ami minden férfit megfog. Színpa-
don nem tudnának érvényesülni, de a rá-
dióban nagyszerűen beválnának. Titkos 
Ilona hangja csupa sex-appeal, de ugy 
érzem, hogy Bajor Gizi sem marad mö-
götte. Gál Franci hangját még nem hal-
lottam a rádióból. Vájjon van-e annyi 
„It" benne a mlkrofónon keresztül, mint 
a színpadon? 

„1462. sz. rádiós" leveléből: „Ez a téma 
évek óta foglalkoztat, de eddig nem volt 
alkalom beszélni róla. A rovat vezetöjé-
nek tökéletesen Igaza van, hogy Csortos 
hangjában több „lt"-et fedezett fel, mint 
a Törzs Jenőében. Én is ugy tapasztal-
tam ezt, de azt hittem, hogy mivel én 
Csortost színpadról Is jobban ismerem, — 
gondoltam Innen van az én megkülön-
böztetésem. Még egy színész hangjára sze-
retném a figyelmet felhívni. Ez Somló 
István, a Vígszínház művésze. Színpadon 
sohasem láttam, de a hangja valami olyan 
kellemes a fülemnek, hogy ha néha-néha 
hallom, ünnepnapnak számit. Mármost azt 
szeretném tudni, hogy ez az „lt" a Somló 
hangjában csak az én fülemben cseng-e, 
vagy mások Is ugy vannak vele? Csak 
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olyan művészeket kellene gyakrabban sze-
repeltetni u rádióban, akiknek hangjuk 
különösen érzékelhető; azonkívül a gya-
kori szereplés lecsiszolná a kezdők mlk-
rofónlázát." 

„Marlanne" leveléből: Az én nézetem 
szerint Törzs hangjában Is van legalább 
annyi „It", mint a Csortoséban, de Törzs 
teljesen beleélve magát szerepébe szándé-
kosan tompította hangjának érzéki vará-
zsát, hiszen pedáns idegorvost játszott, 
kiben a tudós elnyomja a szerelmes fér-
fit. Ezt a rádióban, ahol a színészeket nem 
látják, csak hangjának finom árnyalatai-
val fejezhette kl. Csortos ratflnált nőcsá-
bítót játszott és szerepe nemcsak megen-
gedte, de megkövetelte, hogy hangjának 
érzéki varázsát ne tompítsa, hanem tőle 
telhetőleg érvényre juttassa, ami kétség-
kívül sikerült Is neki. Ha a szerepek for-
dítva lettek volna kiosztva. Törzs hang-
jában lett volna több sex-appeal. A sze-
rep sokszor áldozatot követel a színésztől 
és az igazi színész nem riad ettől vissza." 

„Baby" leveléből: „Nem Írom kl neve-
met, mert Igy be merem vallani, hogy a 
legtöbb „lt"-et Weigaud Tibor hangjában 
találom, aki a legszebb szerelmes dalokat 
énekli és ámbár személyesen nem ismerem, 

de arcképről tudóin, hogy szép Hu, fia-
tal és magas és szeretném, ha tudná rú-
tam, hogy ő az én rádiószerelmem. És biz-
tosan én Is tetszenék neki, mert bennem 
ts van nagyon sok „if", de csak most tu-
dom, hogy ezt igy hívják. A Vlg Miklós 
és Sebő énekénél is érzek hatást, de csak 
ha szerelmes dalokat énekelnek, mig a 
Weigand Tibor akkor Is megbizseregtetne, 
ha a vásárcsarnoki árakat mondaná be." 

„KUlföldvevő" leveléből: „Nem tudom, 
hogy észrevették-e mások Is, hogy azok a 
külföldi rádióállomások, melyeknél női 
bemondó működik, csaknem kivétel nél-
kül rendkívül kellemes bangu hölgyeket 
találtak erre a szerepre. Különösen Milánó 
apeakernőjének hangjában találok annyi 
sex-appeal-t, hogy nagyon szívesen hall-
gatom, ámbár egy szót sem értek olaszul. 
Feleségem már határozottan féltékeny a 
milánói Scherz nénire. Arra kérem a Sz. 
É.. rádiórovatát, hogy szerezze meg és kö-
zölje a milánói rádiótündér arcképét, ha 
ez módjában van. Ugy képzelem, hogy na-
gyon bájos, fiatal hölgy lehet. Ha az 
arckép beszerzésénél kiderülne, hogy té-
vedtem, akkor inkább ne tessék közzé-
tenni a fotográfiát, mert rosszul esnék a 
csalódás." 

egyvoltos 
U Ü l U / KÉTRÁCSOS 

TUNGSRAM 
BÄRIUMCSÖ 
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m jiuro SPORT 
J Z Ç f t K Î - f Z T l B M - t A t 0 

TÖF-TÄF 
— Csókolom a kezét, 

nagyságos asszonyom, lát-
tam ám drukkolni a H AC 
vasárnapi dirt-track verse-
nyén. 

— Igen, ott voltam és 
boldogan láttam végre igazi 
salakpályaversenyt. Szeinár 
Aladár dr., a H AC igazgató-
jánál csak Willy Melichar, 
az osztrák versenyző volt 
boldogabb, mert aznap 
nemcsak a HAC nagydiját, 
de a guggerhegyi verseny 
babérját is ő vitte el. 

— Ad vocem gugger-
hegyil Fájdalommal láttam, 
hogy versenyzői gárdánk 
egyre gyérül. 

— Bizony szomorú el-
mélkedni meglátni legjobb-

Willy Mel ich t t , a _ 
verseny és a Hac salakpálya-
versenyének abszolút győztese 

jaink távolmaradását, Delmár Walter 
nyitotta meg a sort, utána Wolfner András 
báró, Wolfner Laci maradt el és nem-

sokára Balázs Laci sem 
állt starthoz, apai tilalom 
folytán. Jött Szénássy Alán, 
de csak rövid dicsőségre, 
mert szülei tilalma folytán 
ezután ö sem versenyez 
többé. Maradt Szini János 
és Hartmann László, eset-
leg Zicliy Tivi, aki azon-
ban többet van külföldön, 
esetleg herceg Eszterházy 
Antal, aki azonban több 
mint bizonyos, szintén neír 
versenyez többé. 

— Na, majd vizén, ha 
már szárazon nem. 

— Tényleg a dunai mo-
torsport szépen fejlődik. 
Delmár Walter, Wolfne/ 
László, Urbach László, Vida 
Pál, Gyöngy Pali, Balázs 

Ha autót ves 
ik lengőtengely« let válasszon! 

AUSTRO DAIMLER Type: ADR. 
STEYR Type: X « , X X . 
A világ legtökóletasebb konstrukciói! 
Gyári Hók: VI., Liszt Fereno-tér 9. szám. Telefon: 202—45, 205—72 
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László meg a többiek ör-
dögi gyorsasággal mennek 
felleié a vizén Johnson is 
Ervinrude motorjaikkal. 

— Néha egészen lassan, 
igazi 

— Nem írtem, asszo-
nyom, kissé epés megjegy-
zését. 

— Én igen, mert tudnia 
kell, defekt akad a vizén 
is. Balázs László is Vida 
Pali mesilhetninek róla. 

— ? ? ? 
— Mindketten zátonyra 

futottak, motorhibát szen-
vedtek is bizony lassan, de 
biztosan, mintegy nigy óra 
hosszat jöttek lefeli a viz 
sodrával. 

— Már megijedtem, asz-
szonyom, hogy Robinsonok-
nak kellett menniök egy la-
katlan dunai szigetre. 

— Azt nem, de mondja csak, nem 
Festetich Sándor grófot láttam tegnap 
ragyogó, uj kocsin ? 

— De igen, őkegyelmessége most vette 
át a Concours aranyszalagos Minerváját, 
amelyen birtokára utazott. 

Wlllu Mclichar a lordulúban 

— Mit szól Maddalena is Cecconl 
olasz repülők uj repülési rekordjához ... 

— ... amely, ha nem tudná, Castrol 
jegyiben született meg. Hatvanöt óráig 
is huszonöt percig voltak a levegőben. 
Miss Anny Johnson, aki Ausztráliába re-
pült, szintén Castrolt favorizálta, akár a 

NAPPALI VILAGITÁSRA 
van szüksége az autó- és motor-
kerékpárvezetőnek, több száz méter 
távolságra éjjeli menetnél, ha motor-
jának sebességét ki akarja hasz-
nálni. A BOSCH világítóberendezé-
sek kiválósága köz-
ismert Saját bizton-
sága érdekében hasz-
náljon m e g b í z h a t ó 
chromozott BOSCH-
l é n y s z ó r ó t kényel-
mes BOSCH fénytom-
pitással és jól bevált 
BOSCH dynamót 

Az ö s s z e s amer ika i 
k o c s i k h o z m e g f e -
le lő typusok raktár-
ról szál l í thatók! 

B o s c h Róbert k. f . L B u d a p e s t 

-ut 22/24 V., V á c i 
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guggerhegyi verseny nyolc kategória 
győztese. 

— Az uj 514-es Fiatról gagyogjon va-
lamit. 

— Fiatéknak ezt a legújabb alkotását, 
a közönség, hogy ne mondjuk, az autó-
sok közvéleménye kreálta. 

— Hogyan? 
— Megmondom. Megszavaztatták a kö-

zönséget és a beérkezett véleményből le-
szűrve a legjobbat, kreálták az 514-et. 

Benne van az 501-es tipus motorjának 
tartóssága, az 509-es fürgesége és köny-
nyü kormányozhatósága és végül az 
51-es zajtalansága és tökéletessége. 

— Ugy láttam, Festetich Pál gróf be-
cserélte Fiatját. 

— Ugy van, de újra Fiatot veit, a 
liliom, a cserkészek virága, most uj 
521-es Fiatja kűrtőorrán díszeleg. 

— Mondja, gratulált már Boschéknak? 
—- ? f 9 
— Az Indianapolis.i nagy versenyben 

a célba befutó kilenc első, Bosch-mág-
nessel volt felszerelve. 

— Köszönöm, asszonyom, az informá-
ciót, de ön meg ne felejtse el gratulációt 
juttatni Fleissig Józsefnek, aki a héten 
tette le a soffőrvizsgát. 

— Nem fogom elfelejteni, bár minden 
autóvezető oly lelkiismeretesen készülne 
a vizsgára, mint Fleissig direktor. 

— ? ? ? 
— Háromezer kilométert vezetett le De 

Sottoján, omig odaállt a vizsgabizottság 
elé és nem a körúton tanult vezetni. 

— A héten egyébként az Ullői-uton is 
felfutott egy autó a járdára, emberéletet 
szerencséne nem bántott, de egy gáz-
lámpát azért darabokra tört. Képzelheti, 
hogy megvolt ijedve a kedves Vermesné. 
Stein Zsozsó, aki pedig pompás autó-
vezető, noha ebben az esetben Pirkner 
mérnök vezette a kocsit. Zolnay Bandi 
és Kemechey Ernő vontatták be segély-
kocsijukkal. 

— Ml újság még1 
— A Concours aranyszalagot nyert 

Daimlerje már gazdára talált. 
— Ki a boldogi 
— Fellner György. És megvették az 

ezüstszalagos Lanciát is, tulajdonosa: 
Teleky Gyula gróf. No de már elegei cse-
vegtem., sietek, mert lekésem a jelent-
kezést „Az Úrvezető" siófoki csillaglurá-
Jára. 

— Viszontlátásra, én is ott leszek. 

„FiAT5i<raiéses 
leres 
arai 

Torpedo P 7800 
Spyder P 7600 
Coupé Spydor P 8550 
Berlins 2 a]tós P 8400 

l a j t 

FIAT AUTOMOBILOK 
GYÁRI E L A D Á S I R. T. 

Budapest, IV., Váci-utca 1-3. 
Telefon : Aut. 828-47, 828-48. 

iMlcm vezérképviselet 
DIETL Hl IBI ERT 

Tel.: 811-67 Erzsébet-tér 9—10 

Erzsébet-királyné utl iGlefon: 3 8 6 - 3 1 
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Cl n é m a r o m á n c 
OiXip OÜMOV NOvcuujA 

— Kár, hogy el kell mennie — mondta Walz mérnők. — Azt hittem, hogy ön 
is meghallgatja legújabb szerzeményemet. Nagyon szép románc . . . magammal 
hoztam és szeretném elénekelni. 

— Sajnos, az uramnak el kell mennie, fontos üzleti ügyben — válaszolt férje' 
helyett a mérnöknek az asszony, majd urához fordult: — Kedvesem, ne jöjj nagyon 
későn haza. Mikor vagy itthon? 

— Azt magam sem tudom pontosan, — szólt a férj és megcsókolta az asz-
szony kezét, amelyen lakk és éter szagát érezte. 

— Nem hiszem, hogy Itt talál, mire visszajön — mondta a vendég és furcsán 
hunyorgatott a szemével. — Éppen ezért engedje meg, hogy kellemes munkát 
kívánjak önnek és jó éjszakát. 

— Jó éjszakát, — ismételte ostobán a férj s megigazította szemüvegét, végig-
simította a nyakkendőjét és feltette fejére a keménykalapját. 

A férj harminckét éves volt, a mérnök ugyanennyi, s az asszony szerette volna, 
ha nem nézik többnek, mint huszonhatnak, üt eve éltek együtt: az asszony paran-
csolt a házban; a férj rövidlátó volt és keretes pápaszemet hordott. Ha sBemüvtege1 

véletlenül leesett és összetört, olyan vak volt, mint nappal a bagoly. 

Ha flutal és érdekes vendéget vártak a házba, az asszony fehér, ápolt keze 
mindig lakkéterszagu volt —, ilyenkor gondosan kimanlkürözte körmeit. A férj utálta 
ezt az átható szagot. Ez a szag mindig különös gondolatokat ébresztett benne; gon-
dolatokat, amik a férjek lelkében tudat alatt szunnyadnak és amelyek sokkal inkább 
lllenének Freud Zsigmond professzorhoz, mint egy fiatal férjhez, aki szereti, sőt 
imádja a feleségét. 

— Miért jött ez a mérnök éppen akkor hozzánk, amikor nekem el kell mennem? 
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Miért kell neki románcot énekelnie, amikor műszaki mérnök és nem operaénekes? 
Miért válaszolt a mérniik kérdésére a feleségem, amikor nekem Illett é s nekem 
kellett volna válaszolnom? Miért?! 

Olyan sok „miért?" kínozta és izgatta! 
— Mi lenne, hogy ha most váratlanul visszafordulnék és meglepném őket? A 

kulcs nálam van, csendben belopódzhatnék, nem is vennének észre, csak én látnám 
őket, amint . . . amint . . . S ha nem látnék semmit, legfeljebb azt mondanám, hogy 
lit felejtettem valamit. Ha pedig rajtakapnám őket, akkor . . . 

Itt megállt a gondolata, nekidőlt a lépcső koriáljának és nem tudta elhatározni 
magát: lemenjen-e az utcára, vagy pedig forduljon vissza? Meneküljön-e a meglepe-
tés és a bizonyosság elől, vagy pedig nézzen bátran szembe azzal, ami esetleg ItSr-
léuik? Azt hiszem, nagyon sok férj áll igy gondolkozva és tétovázva a lépcsőn, 
nemcsak percekig, mini burátunk, hanem sokszor talán — évekig . . . 

Most lépéseket hullott; valaki felfelé jött a lépcsőn. A rövidlátó férj figyelni 
kezdett, idegesen megigazította nyakkendőjét és valami dalt kezdett fütyülni, mintha 
a legjobb kedve lenne. Itégi, jó barátja, Oltó jött felfelé a lépcsőn, gyorsan és vidá-
man, egyszerre két lépcsőfokot ugorva. Doboz csokoládé volt a kezében és gondtalan 
mosoly jól beretvált arcán. 

— Ottó! Barátom! — üdvözölte őt a férj. — Három hétig nem láttalak; hol voltál? 
Ottó első mozdulata: igyekezett háta mögé rejteni a doboz csokoládét; aztán 

eltüntette gondtulan mosolyát az arcáról és vonásait melankolikusra változtatta. 
— Jó estél, barátom! Ne haragudj, hogy annyi ideig felétek sem néztem. Nagyon 

el voitum foglalva. Üzletek. Spleen. Ml az. elmész hazulról? . . . örülök, hogy talál-
koztunk. 

— Ën is öriilök. Különösen azért, meri Igazán súlyos problémákkal küzködöm e 
pillanatban. 

— Mi történt? — kérdezte meglepetten Ottó. — Mit csinál a feleséged? Jól van? 
— Köszönöm, jól. Két-három héttel ezelőtt nagyon Ideges volt, de most már 

megnyugodott és nagyon jól Irzi magát. Talán tul jól . . . 
— Hogy érted ezt, hogy tul Jól? 
A férj a kérdésre kérdessel feleli: 
— Mondd kérlek, miért jön mindig akkor vendég hozzánk, amikor nekem el kell 

mennem hazulról? 
Ottó szaporán pislogott, ugyunugy, mint az előbb a mérnök, amikor a férj elbú-

csúzott tőle. 

— Ugyan kérlek, — felelte gyorsan, — honnét tudnám, hogy éppen inosí ikeH 
elmenned? Véletlen az egész! 

— Ne érts félre, nem rólad beszélek, hanem Walz mérnökről. 
— Walz? . . . Igen, tudom már, melyik az! Az, aki mindig románcokat énekel. 
— Igen, uz az. Már harmadszor jön hozzánk és mindig pontosan öt perccel 

mikor nekem el kell mennem. Azt hiszem, inosl éppen énekel a feleségemnek. Hallasz 
valamit? 

Óvatosan odalopódzott az ajtóhoz és hallgatódzott. Semmit sem hallott. 
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— Nem ín tudtam, hogy feleséged Ismeri ezt n Wulzot — mond!» Ottó «'•« •» 
doboz csokoládét igyekezett felöltője zsebébe csúsztatni. - - Régóta ismerik már 
egymást? 

— Kttrülbelill egy hete. Mondd, nem furcsa ez ;<z egész dolog? 

— Tudod, nagyun sok dolgom volt, unnyi baja van az embernek manapság az 
Üzletekkel . . . — mondta Ottó, mintha nem is ügyelt volna arra, amit a férj mond. 
— Igaz . . . azt kérdezed, honnét tudja ez a Walz, hogy neked dolgod van és el kell 
menned hazulról? Még egyszer hangsúlyozom: hidd el, véletlen az egész. Egészen blz-
los, hogy véletlen. Miért Izgatod magad emiatt? Nem érdemes. 

A férj hirtelen megfogta barátja kezét: 

— Mondd, nem lenne jó, ha most mindketten visszamennénk? Ml-i-l? 
Ottó nyeli egyet és csak rlivid szünet után válaszolt: 
— Ugyan minek? — és ujro az előbbi mosoly rajzolódott az arcára. 
A férj meggyőzően és kipirultán kezdte magyarázni: 

— Hogy mindent megtudjunk. Hogy ne járjak tiibbé sötétben és bizonytalanság-
ban. Értsd meg: tudni akarom a valóságot, akkor I s hu fáj, hu botrány is lesz. 
Ezerszer rosszabb Igy té-
pelődni, semmit sem tudni, 
vakon járkálni. Minek kí-
nozzam magam? Érjen In-
kább meglepetés, tudjam 
meg inkább, hogy a felesé-
gem . . . 

Nem fejezhette be a mon-
datot, mert Ottó mosolyog-
va vágott kőibe: 

— Nincs Igazad. A bi-
zonytalanság jobb és kelle-
mesebb, mint a valóság. 
Hagyd a pokolba u problé-
mákat! Ne rágódj olyas-
min, uml talán úgysem 
történik meg. Gyere, men-
jünk! Elkísérlek. 

A férj fellélegzett, mosoly 
rajzolódott az ő arcára is 
és könnyedén, boldogan 
hagyta ott az ajtói, amelyen 
az előbb még be akart 
nyitni és amely mögött olt 
rejtőzött a néma románé 
űrök titka. 

Fordi tot ta : VARÖ ANDOR 

»»íiw 

— Nyissunk be . . . tudjunk meg mindent ? 
(Kreisler rajza) 
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AI OH/IMI DAHDEVU 
R . & C . < Í N y 

IR-TA'-kÁLM/iN J EN <5 
(10. folytatás) 

Ma már magam se tudnám megmondani, hogyan kapaszkodtam fel a vo-
natra. Csak arra emlékszem, hogy amikor az olajjal fűtött, hatalmas transz -
szibériai mozdony kifutott velünk az apró, falusi állomásról, végigbuktam egy 
fapadon és a szám keserves sírásra görbült. 

— Nem, nem, soha többé nem jövök ide vissza! — mondtam magamnak 
és a kiállott idegizgalom rázni kezdte az egész testemet. 

— Mi baj, bátyuska? — kérdezte egy fölbarázdált arcú öreg parasztasz-
szony és szánakozva fölébem hajolt. 

A kezem jéghideg volt, a homlokom tüzelt. 
— Réteg, szegényke, — mondta valaki a kupé egyszerű utasai közül és 

elkezdtek forró teával itatni. 
Egy fiatal muzsik átadta a fekhelyét, lent, az alsó etázson. Jó, puha birka-

bőrre;! volt leterítve, áradt belőle a kicserzetlen, esőverte irha keserű szaga. 
\ fejem alá is került valami nagykendőféle. Csodálatosan jószivüek tudnak 
lenni ezek az oroszok, bár hangulataikban olyan végtelen szakadékok táton-
ganak, mint az ország, amelynek lakói. Ugyanaz az ember, aki majdnem köny-
nyezve vigasztal, tegnap talán csizmasarokkal taposta szét az ellensége fejét. 
Elringat, álomba dajkál a jóságuk, aztán nem tudok semmiről, csak arra em-
lékszem, hogy egyszer fölráncigálnak és a legény, aki a bundáját kölcsönadta, 
mosolyogva így szól: 

— Jobban vagy már? Ugy dobáltad magad egész éjjel, mint egy szárazra 
került ponty. Ha nem vigyázok rád, kiugrasz az ablakon. 

Részeg, zavaros szemekkel nézek szét. Hol vagyok, uram Isten? Kik ezek 
az emberek a kupé furcsa félhomályában? Miért néznek rám mindannyian, 
mintha egy idegen világ lakója cseppent volna közé jük . . . hol van Tardy és 
T a m a r a . . . az imént még éreztem a puha, meleg kis kezét a homlokomon. 

— Rátyuska, hallod-e, mindjárt itt vagyunk! 
Vonaton ülök, ezt már tudom. De hogy kerültem ide és miért? A csizmáim 

két agyagos tömbje erőtlenül lehull a padlóra. Ilyen volt Ábelné cipője, amikor 
hazakerült. Óh persze, az erdőn át jött, mint én, de hova is igyekeztem én az 
erdőben? 

— Ébredj no, az már ott a tenger! 
Apró fények ezrei csapnak a szemembe, a nyitott ablakon át valami friss 

fuvalom száll be. Emberek és asszonyok szuszogva szedik le cókmókjukat, a 
vonat váltókon csattog, egy éles, vörös fény ugy megy végig a kocsin, mintha 
vámvizsgálatot akarna tartani az emberek lelkében. 

— Vladivosztok! 
Nagy, tündérfényben uszó épület előtt lassit velünk a vonat. ívlámpák 
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alatt bogárhóló. Fölzavart bogarak táncolnak körülöttük, mint valami gyász-
fátyol, amit a szél lebegtet. Egy kivilágított villanyóra hármat mutat. Délután 
vagy hajnalban? — tiinödöm magamban és ez az ostoba kérdés egyszerre föl-
rántja a függönyt tisztuló értelmem előtt. Vladivosztokban vagyok. Tardy és 
Tamara ügyét kell elintéznem. Azonkívül még egy csomó ember sorsának szálai 
futnak össze a kezeim között. Ha gyenge, vagy ügyetlen leszek, ott pusztulnak 
el mindannyian Kiticzin hálójában. Megrázom magam és köszönetet motyogok 
valakinek a kupé szíves jóságáért. Nem is figyelnek rám. Csomagaikkal eltűn-
nek a pályaudvar pillanatnyi sokadalmában. Én is lemászom és nemsokára 
tanácstalanul állok a „vogzal" nagy, vöröstéglás tömbje előtt, ahonnét már 
eltűntek a hajnali vonathoz kijött izvolscsikok. Csak én maradtam ilt egyedül. 

Nekitámasztom hátamat az épület falának és a barnás hajnalon belebámu-
lok az ismeretlen városba, amely rég szunnyadó iskolás impressziókat kelt 
bennem életre. Valamikor nem igy képzeltem el az óriási orosz birodalom leg-
távolabbi kikötőjét. Hisz ez szabályos város, villamos-sínekkel és bécsi neo-
szecessziós épületekkel. Hol van itt a Kelet? A nagy, négyszögű tér aszfalt-
burkolata és a teret szegélyező háromemeletes paloták éppen olyanok, mint a 
mieink. De fönt, a hegyeken, amelyek koszoruformában veszik körül Vladi-
vosztokot, apró kis fények pislákolnak. Talán ott van a romantika, amelyet én 
keresek. 

Céltalanul megindulok a néptelen utcán. Kora reggel úgyse ronthatok be 
Trepkowékhoz. Szállodába se mehetek ilyen zilált külsővel. Legjobb, ha sétálva 
várom meg a világosságot. A lépteim messze döngenek az aszfalton és nyug-
talanító muzsikával kísérik gondolataimat, amelyek minduntalan visszakalan-
doznak podgranicsnájai barátaimhoz. Tamara most ott fekszik a szalmán egy 
csomó piszkos, primitív kínai között. Azok biztosan tudják, hogy Tamara buj-
dq'só orosz, hiszen tcsak meg kell szólalnia és már elárulja magát. Elég, ha 
valamelyik nyereségvágyból feljelenti a inilicnél és menthetetlenül Kiticzin 
kezei közé këriil. Es mintha csak a gondolataim borzalmát akarná fokozni, az 
egyik mellékutcából egy idomtalan árnyalak lép elém, puskával a kezében és 
elállja az utamat. A hajnal bizonytalan világossága elméretezi a szörny vona-
lait, a vállai szinte kétméteresek, a magassága a fején ülő prémsapkával em-
berfelettinek látszik. A térdeim összecsuklanak. 

— Szervusz Sinbungsa, hát te mit keresel itt? 
No lám, egy volt nikolszki hadifogoly. Magamhoz térek az első rémület-

től és jobban a saipkája alá mézek. A derék Kirz, aki levelezőnek jött ide egy 
vladivosztoki angol érdekeltséghez. 

— Ördög vigyen el, miféle maskarában ijesztgeted az embert? 
— Kérlek, — mondja nevetve — minden második nap éjjeli őr vagyok az 

Angol-Orosz banknál. Egy dollárt kapok esetenként. Hát te mi járatban vagy? 
— El kell intéznem egyet-mást, — mondom. — Most érkeztem a vonattal 

és nem tudom, mivel üssem agyon az éjszakát. 
— Ezzel a puskával ni! — feleli nevetve és a kezembe nyomja a kétcsövű 

Mausert. — Te úgysem tudsz hova menni, én meg rettenetesen álmos vagyok. 
Kapsz tőlem ötven centet. 

Nem is enged szóhoz jutni. Vállamra teriti a hatalmas subát, kikotor az 
erszényéből egy fél dollárost és nem hagy békén, amíg el nem veszem. 
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— No, jó é jszakái! — m o n d j a és retteneteset ásit hozzá. — Hét órakor 
jön egy kínai szolga, annak átadod a subát, meg a puskát . 

— Jó, de mit csinál jak, ha valaki meg támad? 
— Szaladj el! — kiá l t ja vissza nevetve és siető léptekkel nekivág az egyik 

dombra kanya rodó mel lékutcának. 
Itt állok u j h iva ta lomban és j ó fo rmán azt sem tudom, hogy mit őrzök. 

I > a p rémmel bélelt suba a ha jna l i hűvösség u tán lassan jóleső melegséget ter-
jeszt szét a tagjaimban. Mint .minden ember, akinek az élete bizonyos mértékig 
a máró l -holnapra való küzdelmekből áll, én is kabalás vagyok. Apró jelekből 
szeretek következtetni a jövőre. Ez a kabala néha már valósággal súro l ja az 
őrültség ha tá rá t . Annak idején Budapesten a Nagy János-utcában laktam. A ház 
előtt, a j á rdán volt négy jellegzetes kőkocka, más szinü és valamivel mélyebben 
fekvő, mint a többiek. Ha h a j n a l t á j b a n gondolatokba mélyedve át léptem ezt a 
négy kockát , akkor biztos volt, hogy a következő napom rosszul fog sikerülni . 
Ha pontosan beleléptem, akkor azzal a nyugodt érzéssel feküdtem le, hogy a 
ho lnap tele lesz kellemes eseményekkel. Hogy mi volt ennek a kaba lának a hát-
tere, azt csak a jó Isten tudná megmondani . De annyi bizonyos, hogy ha rosszul 
mértem ki a lépést és átléptem a világos kockákat, reggel nem is iparkodtam 
fölébredni . Ha fontos randevúm volt, inkább lekéstem. Az a nap m á r úgyis ha-
lálra volt itélve. 

Most, ez a vára t lan találkozás Kirzzel és az első féldol láros amit ácsor-
gáséri kerestem, azzal a kellemes gondolat tal töltött el, hogy minden jóra fog 
válni. Megszerzem a társaság utiköltségét, visszavásárlom az autót és hozzáju t -
tatom Tamará t ahhoz a boldogsághoz, amit öt év óta kerget . Bár lehet, hogy 
ugyanakkor egy másik asszony boldogságát rablom el. De én nem ismerem azt 
a másikat . Egyszer lá t tam a fényképét és akkor az volt az érzésem, hogy ér-
demtelenül állt két ember közé. A foglalkozásom bizonyos emberismeret te l jár , 
szeretek az arcok vonalai mögött kuta tn i és ez az a rc nem mondot t nekem 
semmi figyelemreméltót . Eh, különben is tízezer mérfö ld választ el bennünket 
egymástól. Ki tud ja , hogy hazakeri i lünk-e még valaha? Ki kell használnunk a 
p i l lanatnyuj to t ta örömöket . 

Ott, ahol állok, az utca szint je a hegynek támaszkodik. Szemközt földszin-
tes ház van, amely azonban a másik oldalán mélyen lesüpped. Udvar felől 
ugyanaz a ház há rom emeletes lehet, mer t egyvonalban van a kikötő magassá-
gával. A tetejéül átlátni a Zolotoi Rög-öbölre. Ott lenn öt vagy hat hadihajó hor-
gonyoz. A h a j n a l derengő világosságában betűzni próbálom zászlóeskáik értel-
miéi. Leghamarabb a csillagos lobogóju amerikai cirkálót ismerem föl. Fehér 
teste kényesen pihen a fodros vízen. Mellette sötéten terpeszkedik a japán csata-
ha jó . Fekete, mint a végzet. Az öblös ágyutorkok gúnyosan szembenéznek a vá-
rossal. Innét f rancia , amonnét olasz zászlót lenget a szél. Orosz lobogót nem 
lá tok sehol. Szeniköztről zöldbeborult an integet fe lém Kuszki Ostrow szigete. 
Itt lenn, a r ak tá rházak kát rányte tő in megcsillan az első napsugárban szikrázó 
ha rmat . Millió kis bril l iáns j á r j a vakító nyári táncát . A had iha jókon kiirt-
szignálók búgnak és apró, fehér , fu tkározó emberkékkel telik meg minden 
fedélzet. 

Az utca szintén élénkülni kezd. Az első villamos elcsikorog mellettem. 
4. vezetőn és kalauzon kiviil nem látok ra j ta ember t de a csengés és a leféke-
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zett kerekek csikorgása a nagyváros rég nem hallott szimfóniáját énekli felém. 
Mellettem ütemes gyorsasággal elsiet egy öttagú japán őrjárat. Vajszin egyen-
ruhájuk teveszőrből készült. Lábszárvédőhe csavart rövid lábukon komikusan 
hat az óriási bakancs. Váratlanul megszólal mögöttem egy gyűlölködő orosz 
hang: 

— Olyanok, mintha csak tegnap másztak volna le a fáról. Sokkal sziveseb-
ben járnának mezítláb, mint cipőben. 

Orosz kikötőmunkás mondja. Tüskés arcát telibarázdálta mély vonalakkal 
a mostani élet. Rubáskájának a nyaka nyitva van, a lábujjai kilógnak a csiz-
mából. összekacsint velem, pök egyet az őrjárat után és leszalad a kikötő felé 
vezető lépcsőkön. 

Egyre több ember áramlik az utcán. Egy nyitott kétfogatun majdnem 
lilára föstött, hangos, fiatal nő bújik össze ,egy részeg amerikai katonával. A lo-
vacskák elkocognak valamerre. Ládákkal megrakott katonai teherautók csö-
römpölnek el mellettem. Reggel van. Egy ripacsos kinai megáll előttem és két 
kezével leemeli csúcsos, zöld kalapját, amit valahol egy szemétdombon szedhe-
tett föl. Nem tudom mit tisztel bennem, a fehér fa j fölényét, vagy a Mausert, 
ami szinte a kezemhez nőtt. Pár szóval megmagyarázza, hogy vége a szolgá-
latnak, bevezet a kapu alatt egy fülledt, dohos szobába, leveszi rólam a subát, 
sarokba állitja a puskát és illatos, bögre teát tol elém. 

— Bili, bili, — mondja, ami azt akarja jelenteni, hogy „biri", azaz vedd 
el, de mint a kinaiak általában, ő sem tudja kimondani az „r" betűt. 

Arcomat a két öklömre támasztva elalszom a tea fölött. A kinai nesztelen, 
nemeztalpu papucsában kioson a szobából. 

Igy vonul tam be Vladivosztokba az 1919. év egyik juniusvégi nap ján . 
* 

Trepkowék fönt laknak a hegyoldalon, a Kitajszkaja valamelyik mellék-
utcájában,. Csengetéseimre maga a ház gazdája, Trepkow hegedűművész nyit 
ajtót. Amint megérzi rajtam a plennit, kis egérszemeiben gyanakvás támad, de 
az egész csak egy percig tart. Sietve átolvassa Tardy levelét és karonragadva 
visz a feleségéhez. 

— Kedvesem, — mondja — ez az ur bizonytalan ideig a vendégünk lesz. 
Tardy küldte hozzánk levéllel. 

A lehetetlenül fehér bőrű, kövérkés asszonyka ugy ugrik fel a cbaise-
longueról, mintha egyenesen a nyakamba akarna borulni. Huszonnyolc-har-
minc éves, kívánatos, kedves, nyiltszemü teremtés 

— Hozta Isten minálunk, — mondja és kikapja Trepkow kezéből a festő 
levelét. 

Kétszer is elolvassa, mielőtt újból megszólalna. 
— Csak nincs valami baj? — kérdi elfogódottan. 
— Hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden rendben van. Az önök 

barátját nagy veszély fenyegeti és sajnos, ép ezekben a napokban nem marad-
hattam mellette. 

Nina Petrowna ujjai idegesen fonják a csipkés asztalterítő bojtjait. Azt 
kell kérdeznem magamban, vájjon barátság ez, vagy szerelem? De a fér j arca 
éppen ilyen aggodalmat mutat és ebből megértem, hogy ami ezeket az embe-
reket Tardy val összeköti, a művészet áhítatos tisztelete. Maga Trepkow, — 

117 



mint klésőbb megtudtam, — félbenmaradt hegedűművész, aki a háború előtt a 
varsói konzervatóriumban tanult. A háború végigverte egész Oroszországon, 
Most itt él és azzal foglalkozik, hogy hegedüórákat ad. Néha a Balagancsik 
nevű müvészklubban hangversenyt rendez egy Sebastianu nevü zongoramű-
vész társaságában. 

Elmondom nekik a podgranícsnájai eseményeket. Tamara történetét ke-
rekre nyilt szemmel hallgatják. 

— Nyicht möglich! Nyieht möglich! — sóhajt izgatottan Nina Petrowna, 
aki rám való tekintettel némettel keveri az oroszt. 

Amikor az utolsó éjszuka különös kimenetelű vacsorájáról is beszámolok, 
mind a ketten reszketnek. Trepkow felugrik: 

— Mi lenne, ha koncertet rendeznék és a jövedelmet a tá/rsaság kiszabadí-
tására forditanók? 

— Nem jó lenne, — mondom — mert a dolognak híre terjedne és Kiticzint 
értesítenék barátai. Az egyetlen segítség az, ha Tardy képeit gyorsan eladhat-
juk. Igaz ugyan, hogy Tamara megbízott bizonyos ékszerek értékesítésével, de 
ahhoz csak akkor nyúlok, ha a képeladás nem jár a kívánt eredménnyel. 

— Bajos dolog, — ráncolja a homlokát Trepkow. — Az itteni orosz közön-
ség szegény. Mecénás csak a külföldiek közt akad. Ha csak meg nem próbálja 
a hadifogoly művészek kiállítását. 

— Mikor nyitnak? — kérdem mohón. 
— Azt hiszem, bolnap. Az a goszpodin Szörémy járt nálam, de amint lát-

hatja, óvatos voltam. Most azonban jöjjön, megmutatom a szobáját. 
Átvezet egy kis földes előszobám és benyitunk egy déli világitásu szo-

bácskába. A falakon köröskörül csupa akvarell, az asztalon egy megkezdett 
rajz. Még ott áll mellette a festékbe száradt ecset. 

— Itt lakott ő, — mondja Trepkow és a képekre mutat. 
Megkövülten állok a helyemen. A falakról számtalan variációban Tamara 

és a festő arca néz rám. Tamara, az urnő, amint lusta, keleti fenséggel elfekszik 
a lampionos gondolán és Tardy az evezős rabszolga. Alattuk a hömpölygő vi-
zek, fölöttük a csillagos éjszaka. Valószínűtlenül szép, meseszerű hangulat öm-
lik el a képen. Amott pompás, soha nem látott, tropikus virágok szirmai közül 
bontakozik ki Tamara arca. Itt renaissance selymek és bársonyok részeg pom-
pájában fekszik meztelenül. Pávatollas rabnők legyezik és a háttérben a mély-
vörös drapéria résén egy égő szempár les be kimondhatatlan sóvárgással: a 
festő szeme. 

Ezek a szemek egy világrészen át hurcolták magukkal az omszki randevú 
néhány pillanatát. Amit akkor nem mert és nem tudott elmondani, megvallotta 
öntudatlanul ezeken a csodálatos képeken. Most már tudom, hogyan született 
meg ott az erdőszélen Tamara képe olyan varázslatos tökéletességgel. Nina 
Petrowna a szemével kérdez: 

— Tamara? 
— Igen. Ez az a csodálatos leány, aki öt éve verekszik a sorssal. 
— Wie ein Roman! — suttogja Trepkowné megilletődve. 
Es a fehérhusu asszonyka biztosan arra gondol ebben a pillanatban, hogy 

ő bizony aligha csinálná végig mindezt a szegény kis Trepkowért. Esetleg meg-
halni tudna érte, de ilyen küzdelmekbe belemenni: sah«. A halál immden-
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esetre kényelmesebb megoldás, de fantáziátlan embereknek való. A küzdelem, 
a harc az ignzi, amiért élni érdemes! Elhatározom, hogy most már körmöm-
szakadtáig küzdeni fogok Tamaráért! 

• 
Ebéd után elindulok fölkeresni a fiukat. Azt mondják, hogy ilyenkor min-

den épkézláb hadifogoly bent ül az Olympia-kávéházban. Valóban, ahogy be-
lépek az ajtón, egy sereg ismerős arcú embert látok az asztalok körül. Ez a 
vladivos/.toki valutatőzsde, a siberek és hazárdörök tanyája. A hadifoglyok rész-
ben a saját szakállukra dolgoznak, részben megbízásból. Van, aki a nála lévő 
orosz pénzen egy yent vásárol, azzal kisétál a Kitajszkájára és eladja az egyet-
len darab valutáját néhány rubel haszonnal. Aztán visszajön, megint vásárol és 
megint távozik. Akinek van türelme, ezzel a módszerrel reggeltől estig összehoz 
egy másik yent. Néha, amikor erős a zuhanás, kettőt is. De van, aki elindul az 
asztalok köriil és kiadja a jelszót: 

— Veszek ötszáz dollárt ennyiért és ennyiért. 
Erre öt-hat önkéntes ügynök felhajtja neki a pénzt, természetesen illő ha-

szonnal. Akadnak, akik aranypénzben spekulálnak, vagy árut szállítanak. Pél-
dául rendkívüli kereslet van cukorban, amelyet titokzatos áruhalmozók már 
vagy két éve elrejtettek a közönség elől. Az Olympiában is többnyire az a hely-
zet, liogy két-három szem savanyu, vagy pláne promincli cukrot adnak a fekete 
kávéhoz. Igen keresett árucikk a benzin. Valaki utánam kiált a sarokból: 

— Halló, Sinbungsa, van tizenkét vágón cukrom ab Okeanszkája! 
Az ajánlat azt mutatja, hogy egyesek még nem felejtették el üzleti multa-

mat. Voll egy idő, amikor a nikolszki táborban én voltam a vatta-központ. 
A dolog ugy kezdődött, hogy éppen kitavaszodott és a táborban nem volt pénz. 
Valamelyik hadifogoly körülnézett, hogy mit lehetne ilyenkor nélkülözni és 
rájött, hogy a ki nui köpeny vattája teljesen fölösleges. Fölfejtette hát a st«p-
pelést, kiszedte a tölteléket és sürgősen eladta egy a kapu körül ácsorgó kínai 
házalónak. A gyors siker váratlan lendületet adott a vattakereskedelemnek. 
Egy dr. Grossmann n évii hadifogoly nagyvállalkozó, akinek többek kőzött 
likőrgyára, péksége és cukrászdája volt, a tőlünk elkülönített második számit 
táborban vattanagykereskedést rendezett be és a hármas táborban engem ne-
vezett ki főmegbizottjává. Az eredmény az lett, hogy nemsokára már a paplanok 
is sorra kerültek. A szürke huzatból nyári rubáska és nadrág készüli, a vatta 
pedig elvándorolt a városbeli kitájokhoz. Egy-egy hűvösebb napon aztán a fél 
tábor hüszögött és köhögött. 

Ezúttal azonban nem érdekel a kereskedelem. Átengedem másnak a tizenkét 
vágón cukrot ab Okeanszkája és a festőket keresem. Egy sarokban meg is talá-
lom őket. Ott van a nyurga Baja Benedek, aztán Imrey, aki a háború előtt az 
Iparrajziskolában volt tanár, az ifjú Gallé Tibor, Fischer Edvin, az öreg Szent-
istvány, akinek Münchenben volt műterme és még egynéhány fiatal tehetség. 
Kiderül, hogy a kiállítás nagyjában készen áll már, csak éppen senkisem tud 
róla a városban. Az én naiv festőim még a helyi lapokat is elfelejtették infor-
málni. összevissza egy irott katalógus az egész adminisztrációjuk. 

— No és mi lesz a jegyekkel? 
— Jegy nincs, mindenki tetszés szerint fizet. Gallé már rajzolja is a táblát 

a pénztár fölé. „Po zselanje." 
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— És biiffeY 
összenéznek. Erről teljesen megfeledkezett a társaság. Szerencsére a szom-

széd asztaltól rögtön jelentkezik egy élelmes plenni, Vértes Pali szolnoki ügy-
véd, hogy ő majd vállalja a biiffét. Rögtön félre is hiv és előadja a tervét. Van 
egy igazolványa a szomszéd pjervnja-rjecskai jsipáu tábortól, amelynek segít-
ségével mindent vásárolhat a Vladivosztokban berendezett japán katonai kan-
tinokban. Ez azért jó, mert elláthatjuk magunkat cukorral, sörrel, likőrökkel 
és pálinkákkal, aminek az oroszok hónapok óta hírét sem ismerik. Ha erre se 
jön be a közönség, akkor nem érdemes Vladivosztokban művésznek lenni. 

Az előkészületek lázában szinte megfeledkezem azokról a drámai esemé-
nyekről, amelyek miatt Viadívosztokbi kelleti jönnöm. Kzornyi dolgot kell 
elintéznem egy délután. A kiállítás színhelyéül szolgáló orosz iskolában egy 
teljes szobát szerzek Tardy képeinek. Estére minden együtt van, még csak a 
zászlódrapériákat és a plakátokat helyezzük el az iskola frontján. Vértes lihegve 
érkezik a sörrel és egyéb jókkal. Végigmegy a ház előtt és kedvetlenül fintor-
gatja az orrát. 

— Szép, szép, de írjátok ki, hogy cukros csája és mindenféle italok kap-
hatók. 

Imrey dühbe jön. 
— Mi az? — mondja. — Pálinkamérést nyitunk, viagy képkiállítás!? 

Különben is tudnivaló, hogy Vladivosztokban szesztilalom van. Még az hiány-
zik, hogy lecsukják az egész társaságot. 

A következmények azonban megmutatták, hogy Vértesnek volt igaza. Más-
nap ugyanis, amikor a kiállító művészek és ia rendezőség összegyűltek a gyö-
nyörűen feldíszített iskolában, egy árva kutya sem volt kíváncsi a megnyitásra. 
Mindössze néhány hadifogoly ballagott fel az Olympia-kávéházból, de ezek 
p<?: zc nem űzettek bclcptidijat és főként nem voltak vásárlók. A Ralagancsik 
tagjai közül is eljött pár ember. A derék Trepkow egész nap ott lézengett Tardy 
képei előtt és egyenesen meg volt sértve, ha valaki nem szentelt elég figyelmet 
az bálványának. 

A festők busán ültek a kassza körül és biztatták egymást. 
— Nem baj — mondta Raja —, ez csak az cLső napokban van így. De 

majd ha a közvélemény tudomást szerez ró lunk . . . 
A „közvélemény" azonban, amikor meglátta a fellobogózott iskolaépületet, 

sürgősen átment a másik oldalra. A felületes oroszok azt hitték, hogy itt valami 
jótékony célii gyűjtés folyik, vagy soroznak. A biilfé kincseit csak az érdekeltek 
fogyasztották, ők is felírásra. A helyzet vigasztalan volt. Már azon gondolkoz-
tam, hogy itthagyom az egészet és fölkeresem Tamara háziasszonyát, amikor 
déltájban határtalan meglepetésemre egy autószemüveges, sportsapkás fiatal-
embert látok ácsorogni a biifi'é előtt. A szeméből három-négy pohárka „gin" 
jókedve tüzel. 

— Szörémy! — kiáltok elszörnyedve. 
Fölényesen rámnevft 
— Mit csodálkozol? Én vagyok! 
— Nyomorult! Mit csináltál az autóval?! Tudod, hogy milyen bajba kever 

tél ;>ennünket? 
Kiszabadítja a vállát a kezemből. 
— Az autó — mondja — megvan. 
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— Megvan, de hol?! 
— Nálam. 
— Hát nem igaz, hogy eladtad? 
— Eladni éppen eladtam, de azóta már rég vissza is nyertem huszonegyen. 
Elmondja, hogy a jelentéktelenül sérült Mercedest egy amerikai őrmester-

nek adta el száz dollárért. Amikor a vevő rendbehozatta a kocsit, egyszer össze-
találkoztak a vogzal éttermiében. Az őrmester részeg volt és mindenáron kár-
tyázni akart. 

— Véletlenül egy kopekom se volt — meséli Szörémy —, de az őrmester 
revolverrel kényszeritett, hogy tartsam az első bankját. Két dollár volt a bank, 
megütöttem és megnyertem. Attól kezdve, váltakozó szerencsével folyt a játék. 
Hol én nyertem, hol az őrmester vesztett. Végül, amikor már nálam volt minden 
pénze, föltette az autót. Mondanom se kell, hogy megnyertem. 

Itt mintegy illusztrációid egy tök tizest húzott ki a rubáskám zsebéből és 
egy piros ászt a gallérom alól. Fel kellett volna háborodnom, de e pillanatban 
sokkal nagyobb volt az örömem a megkerült autó miatt. 

— Az autót azonnal visszaküldőd! '— mondom erélyesen. 
— Ejnye, de kicsinyes vagy. Hát a kapitány nem ugy rabolta? 
Elmagyarázom neki, milyen súlyos helyzetbe keveredtünk. Ábelné dolgát 

nem is említem, csak annyit mondok, hogy a kapitány már napokkal ezelőtt 
táviratoztatott a vladivosztoki milicnek. 

Nevetve a zsebébe nyul és kihúz egy siirgönyblankettát. 
— Ha csak ez a csekélység aggaszt — mondja —, emiatt igazán ne gyö-

törd magadat. A sürgönyt magától az illetékes detektivtöl kaptam, aki barátom. 
Nagyon rendes emberek ezek a vladivosztoki rendőrök. 

Hanem ezuttal ugylátszik, mégis érez valami lelkiismereti furdalást. 
— Nézd — szól békitőleg —, elismerem, hogy kihúztatok a bajból és én 

ezért hálával tartozom. Az autót vissza is szolgáltatom, de előbb még pár napig 
használni szeretném. 

— Csak nem tartasz hozzá sofTőrP 
— Dehogy. Magam soffirozok. Két hét alatt kitűnően megtanultam vezetni 

és jelenleg bérautó-fuvarozó vagyok. Minden érkező vonatnál ott állok a pálya-
udvar előtt és az izvolsesikok rettenetesen haragusznak rám, mert elszedem 
előlük a legjobb pasasokat. Éjszaka meg a mulatók előtt portyázom. 

— De hát mit akarsz tulajdonképpen? 
— Össze szeretnék fuvarozni néhány garast. El akarok utazni Ratóvíába, 

ahol a holland hatóságok állítólag európai rendőröket keresnek. Ide tihozzátok 
is üzletileg jöttem. Vegyetek be a beléptidijak harmadrészébe és én annyi láto-
gatót hozok, hogy ki kell bővíteni a kiállítás helyiségét. 

Az idáig befolyt boléptidijakat tekintve, nem látok valami nagy fantáziát 
az ajánlatban. A festők, akiket félrehívok tanácsknzní, minden különösebb 
ellenvetés nélkül beleegyezlek. Szörémy távozik és megígéri, hogy nemsokára 
hallat magáról. 

Tényleg, alig telik bele egy óra, egy kocsirakomány orosszal tér vissza. 
A vendégek a bejáratnál kérdés nélkül leszurkolnak egy-egy yent és anélkül, 
hogy a képeket a legcsekélyebb figyelemre méltatnák, ezzel a kérdéssel fordul-
nak hozzám: 
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— Lássuk, mit lehet inni? 
Kiderült, hogy Szörémy leállt a Szvetlanszkája legforgalmasabb pontján, a 

Zolotoi Rog szálló elé és az ismert metódus szerint, tenyerét az ádámcsutkájá-
hoz ütögetve, szemérmetlenül felszólított minden jólöltözött járókelőt, hogy 
szálljon be egy kis ivászatra. Az első kísérlet bevált, a biiffé kecskelábú asztala 
előtt öt lelkes műpártoló fogyasztotta a gint, meg a whiskyt. 

Szörémy a délután folyamán még vagy négyszer tért vissza. Mindannyiszor 
hozott néhány vendéget. Az ital veszedelmesen fogyott, a mflitészek lármája 
majdnem elviselhetetlenné vált és az Olympiában muzsikáló banda egy része 
átjött a hangulatot fokozni. A kiállításból valóságos lakodalom lett. Ugy három 
óra tájban két amerikai tiszt is bevetődött a lármára. 

•— Mi van itt? — kérdi az egyik kíváncsian. 
— Hadifogoly művészek képkiállitása, — felelem büszkén. 
— Ugy? — mondja kis mosollyal az orra alatt. — És mennyi a beléptidij? 
— Tetszés szerint, — felelem és elébük tolom az ellenőrzési ivet, amelyre 

minden látogató feljegyzi a nevét és a befizetett összeget. 
Az amerikaiak egy-egy ezüst dollárt dobnak az asztalra és odakanyarítják: 

Captain Blitz 1 dollár, 
Lieutenant Smith 1 „ 

Azzal bevonulnak a terembe és csakhamar látom, hogy versenyt poharaz-
nak az oroszokkal. Ezideig még egyetlen komoly látogatója sem akadt a kiállí-
tásnak, hacsak az nem, aki most érkezik. Az előcsarnokban egy kistermetű japán 
őrnagy áll és nagy szakértelemmel vizsgálgatja a plakátokat. Miután a dolog 
fölkeltette az érdeklődését, meggondolt léptekkel közeledik a pénztár felé. 

- Mennyit kell fizetni? — kérdi oroszul. 
— Po zselanje! 
Rámnéz. Nem érti. 
• - Nach Belieben, — ismétlem németül. 
Az őrnagy ugy vizsgál, mintha valami rejtvényt adtam volna föl neki. El-

ismétlem franciául: semmi hatás. Megpróbálkozom az angollal: ismét meg-
bukom. Végre mentő ötletem támad. Odatolom eléje az ellenőrzési ivet, amelyen 
jóformán még meg se száradt a két amerikai tiszt kezevonása. A mi japánunk 
arca egyszerre felderül. Óh, hogy ezt előbb nem értette. Kiveszi a duplafödelü 
aranyóráját, felpattantja, megnézi az időt és beírja: 

„Major Sato 3 óra 30 perc." 
Ezzel eltolja maga elől a kétségbeesett Imreyt és nyugodtan besétál. Meg 

kell adni, hogy ő legalább alaposan szemügyre vesz minden képet. Sokáig áll 
Tardy akvarelljei előtt, de legjobban mégis az öreg Szentistványi két lovat tartó 
tűzoltója tetszik neki. Vissza is jön a kasszához és igy szól kifogástalan német-
séggel-

— Mennyibe kerül ez a lovas kép? 
Elámulok. Hisz az imént még egy szót sem tudott németült 

Kétszáz dollár I — válaszoltam dühösen. 
A fejét csóválja. 
— Annyiért már igaziakat is kaphatok, — mondja és visszatér a képekhez. 
Az amerikaiiakban már több komoly vélelkedv nyilvánul meg. Miután sorra 

koccintottak az orosz vendégekkel, egy pillantást vetnek a falakra és a kapitány 
igy szól: 

— Ez az egész? 
— Ez, — mondom sértődve. 
— Kár, — válaszolja. — Valami hadiemléket szívesen vettem volna. 

Mondjuk egy arany vitézségi érmet. 
És miután ilyen irányban nem tudjuk kielégíteni, ujabb pohár whiskyt 

töltet be magának a boldog Vértessel. 
(Folytatjuk) 
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Simone, a felesége Vartdntlí Irén Valerie néni Gazsi Mariska 
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Történik ma, Párizsban. 

I. felvonás 
(A szín Lebarmecide-ék kispolgári lakásának 
pompáskodó és lakhatatlan szalonja. 
Hat jelöl ajtó a többi szobába, hátrább ab-
lak. Emellett egy diák számára való tanuló-
asztal áll, tele könyvekkel, füzetekkel, olcsó 
tintatartóval. Előtte nádszék. Középen há-
tul szárnyas ajtó, amely az előszobából 
nyilik. Mellette nyomorúságos pálma dézsá-
ban. Jobbról elül ajtó az ebédlő felé. Mi-
kor a függöny felmegy, a szin üres. De 
mindjárt nyilik a fenékajtó és a szobalány 
bevezeti Vattiernét. Henriette a kispolgári 
család tipikus szobalánya. Semmiesetre sem 
operett-szubrett, de mégis igen csinos és 
bármilyen egyszerű is, van benne valami 
vonzó. Vattierné huszonötéves csinos asz-
szony, banális és jelentéktelen. Ékszert 
hord, de harisnyája műselyem. Alapjában 
véve kellemes. Láthatóan lámpaláza van.) 

HENRIETTE: A nagyságos ur még ebé-
del. Majd szólok neki. Addig tessék helyet 
foglalni. 

VATTIERNÉ (félénken): Nem, nem ülök 
l c . . . Csak azt mondja a nagyságos urnák, 
hogy a Lafltte-áruházból van itt egy vevő 
sürgős ügyben. 

HENRIETTE: Igenis. (Jobbra kimegy. 
Vattierné egyedül marad és körülnéz, a la-
kás rendkívül tetszik neki. Most nyilik az 
ebédlőajtó és Lebarmecide kilép. Az asztal-
kendőt a kezében tartja ugyan, de ez sem-
mit sem vesz el bevonulásának ünnepélyes-
ségéből. Fekete zsakettet, csikós nadrágot, 
fekete csokrot hord, kemény ingmellében 
aranygombok vannak. De a cipője közön-
séges és olcsó. Negyvenötéves ember, akinek 
arca husz év óta szokik a finom és nyájas 
arckifejezéshez, de egyszersmind a napó-
leoni öntudat méltóságához. Megáll az ajtó-
ban, a kilincsel nem is engedi el. Vattierné 
jelenléte meghökkenést és visszautasítást 
rajzol az arcára. Az asszony viszont magán-

kívül van a mámortól, szerelmesen és bűn-
bánóan süti le a szemét.) 

LEBARMECIDE (ünnepélyesen): Paran-
csol'» 

VATTIERNÉ: Bocsánatot kérek, Lebarme-
cide ur, a Lafitle-áruház reklamációs osz-
tályának a vezetője? 

LEBARMECIDE: Személyesen. Tessék he-
lyet foglalni. Mivel szolgálhatok? (Az asztal-
kendőt a székre dobja és becsukja az ebédlő 
ajtaját. Mérgesen.) Mondd, meg vagy te 
őrülve? 

VATTIERNÉ (alig tud beszélni): Fernand 
kérlek . . . nem bírtam magammal . . . Mu-
száj volt látnom az otthonodat, ahol élsz, 
ahol rám guMdolsz. mikor távol vagy tő-
lem, mikor l e m vagy az e n y é m . . . (Körül-
néz.) Nagytfflr szép i t t . . . Gyönyörű . . . 

LEBARMECIDE: Nem rossz, az igaz. 
VATTIERNÉ: A cs i l l á r . . . ez n p á l m a . . . 
LEBARMECIDE: Igenis, ez az én Ízlésem. 

Csuk arra szeretnélek figyelmeztetni, hogy 
éppen ebédelek a feleségemmel. 

VATTIERNÉ: Akit gyűlölök. 
LEBARMECIDE (szigorúan): Minden érzés 

nagyon szép, ha nem viszik túlzásba. 
VATTIERNÉ: Csókolj meg. 
LEBARMECIDE: És ha nem alkalmatlan 

időben alkalmazzák. (Odalép, gyorsan mey-
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csókolja és hamar letörli mayáról a ruz.i 
esetleges nyomát.) Ne játsszunk, iliíun, 1)0-
j( liel valaki. Micsoda ötlet ez, idejönni! 

V A TT I KUN fi: A szeretőd vagyok. 
LEBARMECIDE: Akkor gyere az irodáin 

ha. Talán az irodám nem elég csinos neked? 
VATTIERNÉ (vállat von): Csinos? Inkább 

impozáns. 
LEBARMECIDE: Bocsáss meg, hát mi-

lyen legyen egy reklamációs iroda, ha nem 
impozáns? 

VATTIERNÉ (hirtelen rajongva): Minden 
hely impozáns, ahol te vagy! Fernand, en 
valahol másutt is találkozni akarok veled, 
nemcsak az irodában! 

LEBARMECIDE: Vigyázzunk, csendeseb-
ben. 

VATTIERNÉ: Olyan boldog vagyok, hogy 
eljöttem. Mösl már akármikor el ludlak 
képzelni a lelki szemeimmel . . . ahogy itt 
ülsz . . . ahogv elmégv itt a csillár alatt. . . 

LEBARMECIDE: Ezért ide kellelt jönni? 
Minden lakásban van csillár. 

VATTIERNÉ: De cz a te csillárod. Ne 
félj, nem jövök ide. Ô, bár én lehetnék ez 
a pálma . . . (Sóhajt.) 

LEBARMECIDE: Kisül, hogy költő vagy! 
VATTIERNÉ: Fernand, esküdj meg ne-

kem, hogy én vagyok az egyetlen nő az éle-
tedben! 

LEBARMECIDE (nyugtalanul az ebédlő 
felé tekint): Esküszöm, de nem itt. 

VATTIERNÉ: Mondd, és az a sok nő, aki 
reklamálni jön hozzád az irodámba 

LEBARMECIDE: Én mindenkit egyforma 
előzékenységgel fogadok. 

VATTÍERNÉ: És mind megőrjíted, mi? 
LEBARMECIDE (rosszalóan): Psszt! 
VATTIERNÉ: Na csak ne tagadd. Mi is 

ugv kezdtük. 
LEBARMECIDE: Tudom, tudom, bejöttél 

a gázkályha miatt! 
VATTIERNÉ (szivén dőlve): Gázkályha? 

Villanvvasalö volt! 
LEBARMECIDE: Ja igen, persze, pardon! 
VATTIERNÉ: Megcsalsz. Most már biztos, 

hogy megcsalsz. 
LEBARMECIDE (kegyesen): Drága fiam, 

hol volnék én, ha minden gázkályha alkal-
mából megcsalnálak. Remélem, most már 
jól működik. 

VATTIERNÉ: Nem! Fernand, te megcsalsz 
engem. 

LEBARMECIDE: Hát majd küldelek egy 
másikat. 

VATTIERNÉ: Mindig sejtettem. 
LEBARMECIDE: Majd kiküldök egy sze-

relőt. Az még jobb lesz. 

Gondolatom nálad: 

Aspirin-tabletták 

VATTIERNÉ (könyörögve): Fernand! 
LEBARMECIDE: Garantálom, hogy jól 

fog működni a vasaló. 
VATTIERNÉ: Milyen rossz vagy hozzám. 
LEBARMECIDE: Na most már elég. 

(Ünnepélyesen.) Vedd tudomásul, hogy két 
Fernand van. Az egyik a szerelmes térti, aki 
imád téged. De a másik a kötelesség embe-
re. aki meg van döbbenve, hogy itt lát téged 
a házi tűzhely szentélyében, egy családapá-
nak a szentélyében, akiknek nincs joga té-
ged ismerni. Te el szeretnéd velem felejtetni, 
bogy nekem hitvesem vah és fiam van. 
(Keményen.) Fiam! (Megnézi az óráját, oda-
megy a kandidlóhoz, csenget.) Pardon egy 
pillanatra. 

HENRIETTE (belép): Tetszett csengetni? 
LEBARMECIDE: A fiatat ur nem ment el 

hazulról? 
HENRIETTE: Nem. nagyságos ur. Tanul. 
LEBARMECIDE: Mondja meg neki, hogy 

délután nem fog iskolába menni. 
HENRIETTE: Igenis. 
LEBARMECIDE: A szobájában marad és 

ott várja meg további rendelkezéseimet. 
HENRIETTE: Igenis. (El.) 
VATTIERNÉ: Miiven szép vagy, milyen 

férfias! 
LEBARMECIDE: Nem fontos. (Összehúzza 

szemöldökét.) Az a fontos, hogy hiába van 
ennek a fiúnak vasból a természete, én meg 
fogom törni! 

VATTIERNÉ: A tiad? 
LEBARMECIDE (keserű nevetéssel): A 

fiam, igen, az én fiam. 
VATTIERNÉ1: Nem szereted? 
LEBARMECIDE: Hogyne szeretném. Aho-

gyan az apa kötetes a fiát szeretni. Éppen 
azért azt a fékezhetetlen természetéi meg 
fogom törni! 

VATTIERNÉ: Talán ő nem szerel téged? 
LEBARMECIDE: Nem szeret az senkit és 

semmit, ö az >lső a családomban, akinek 
nincs szive. (Keményen.) Hát majd gon-
doskodom róla, hogv legyen szive. 

VATTIERNÉ: Hány éves ? 
LEBARMECIDE: tizenhal. És még min-

dig rágja a körmét. De elvégre mindennek 
van határa. 

VATTIERNÉ: Legalább jól tanul? 
LEBARMECIDE: Hogyne. Éppen olyan 

hanyag, mint amlilyon ostoba. És alatto-
mos. Ha beszélek vele, sose néz a sze-
membe. Hagyjuk. 

VATTIERNÉ: Szegény drágám. Meg sze-
relnétek vigasztalni. (Feléje megy.) 

LEBARMECIDE: Igen, de talán inkább 
másutt leszel szive* . . . 

VATTIERNÉ: Jó, jó, megyek, isten ve-
led, drága szivecském. Nem csókolsz meg? 
(Lebarmecide megcsókolja az asszony nya 
kát. Ebben a pillanatban belép Simone, a 
felesége. Harmincöt éves, szelid és finom 
arcu asszony. A szemén látszik. Iiun'1 olt 
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az öröm nem gyakori vendég. Annak az 
intelligens fiatal lánynak az életét éli, aki 
fiatalságának vakságával hozzáment egy ré-
mes emberhez, és aki kispolgári világnéze-
tében nem találja meg sem a bátorságot, 
hogy fellázadjon, sem a könnyelmű köny-
nyedséget, hogy vigasztalódjék, ahogy tud.) 

LEBARMECIDE: Igen, nagyságos asszo-
nyom, ez a párfőm minden kétséget kizá-
róan spirituszt tartalmaz. Talán kegyes-
kedjék a mai délután folyamán felkeresni 
az irodában és magával hozni az árut és a 
számlát. A legteljesebb elégléteit fogjuk 
adni nagyságos asszonyomnak. 

VATTIERNÉ (torz arccal): Nagyon ör-
vendek. 

SIMONE (közömbösen): Nagyon örven-
dek. 

VATTIERNÉ: Igazán restellem, hogy be-
rontottam ide, de első haragomban olyan 
lármát csaptam az irodában, hogy talán 
ijedtükben utasítottak ide. 

SIMONE (szelíden): Nlincs miért sajnál-
kozni, nagyságos asszony. Az illatszerosz-
tály különösen sok gondot szokott az uram-
nak okozni, ezt már megszoktuk. Folyton 
tele van púderrel és rúzzsal. (Csenget.) De 
csakugyan jobb, ha máskor az irodában 
méltóztatik őt felkersra, olt többet tehet a 
reklamációk dolgában. Itthon nem igen 
lehet semmit. Sokkal jobban tudja elin-
tézni a dolgokat az 'irodában. Vn«!y a La-
Manche-szállodábnn. (Henriette be.) Kisérje 
ki a nagyságos asszonyt. 

VATTIERNÉ (csak a férfinak köszön): 
Jó napot kivánok. 

LEBARMECIDE (meghajlik): Remélem, 
nagyságos asszonyom, hogy cz a sajnála-
tos incidens nem fogja megingatni az áru-
házba veteti bizalmat. 

VATTIERNÉ: Ó dehogy, szó sincs róla. 
(Henriette kíséretében el. Szünet.) 

SIMONE: A kávéd azóta egészen hideg. 
LEBARMECIDE: Olt egye meg a fene a 

kávét, ahol van. Miféle kvnliki . . . kvafl... 
SIMONE: Kvaliflkálhnlallan. 
LEBARMECIDE: . . . kvalifikálhatatlan 

megjegyzés volt cz megint? (Simone 
vállat von.) Olyan célzásokat lettél megint, 
amelyeket csak irániad való tiszteletből 
nem vagyok hajlandó megérteni. 

SIMONE: Teljesen igazad van. Töröld 
meg n szádat, verd le magadról a pudert 
és gvere. idd meg a kávédat. 

LEBARMECIDE (gépiesen engedelmeske-
dik): A kávémat itt akarom meginni. Már 
egy nyavalyás pnrfőmös üveget sem lehet 
elintézni ugy, hogy házi botrány ne legyen 

belőle. (Parancsolóan.) A kávémat ill aka-
rom meginni. (Simone kimegy a feketéért 
és behozza. A férj iszik egy kortyot.) Mint 
a jég. Mért nem tetted a melegre, mi? (Le-
teszi a csészét.) Édes fiam, az elftbb olyan 
gyanúsítást kockáztattál meg, amelynek 
horderejét meg sem merem mérni magam-
ban. A dolog lárgyalásába nem is megyek 
bele. De a mai napot meg fogjuk jegyezni 
magunknak. Ha jól emlékszem^ egy szál-
lodát említettél. 

SIMONE (csendesen): A La-Manche-szál-
lodát. (Veszi a csészét.) Megmelegítsem? 

LEBARMECIDE: Feltéve, hogy egy ilyen 
nevű szálloda csakugyan létezik, nem vol-
nál szives megmondani, hogy részin* ma-
gánéletem, részint nyilvános életem milyen 
vonatkozásában . . . 

SIMONE (nagyon fáradtan): Hagyjuk, 
kérlek. Nem is sejted, milyen közömbö-
sen adom neked ezeket a Susanneokat, Ger-
maineeket és a többit. Ha terhedre van, 
hogy túlsókat tudok, menj ezentúl egy 
másik szállodába. Talán én sem fogok 
ezentúl annyi névtelen levelet kapni. Légy 
csak tovább is a nagyszerű ember, légy 
csiik te tovább is a nőtipró osztályfőnök 
a Laifitte-áruházból, én ettől már nagyon 
régen nem sírok és már nem is nevelek 
rajta. 

LEBARMECIDE: Méltóságomon alulinak 
tartom, hogy ebbe a vitába belemenjek. 

SIMONE: Igazad van. Én nem is kérek 
egyebet, csak azt, hogy ide ne hozd őket. 
Még azt sem a magam kedvéért kérem. Ili 
a gyerek, legalább arra légy tekintettel. 

LEBARMECIDE: Az igaz. Nagyon meg-
érdemli, hogy tekintettel legyek rá. Vedd 
tudomásul, hogy a mérték beteli. Nekem 
ezekből az afTérekböl elég volt. Tekintet-
tel a le beteges, de megbocsátható, mert 
féltékenységből fakadó érzékenységedre, 
meg fogom parancsolni a lánynak, hogy 
ezentúl női lényt ne •engedjen be az ottho-
nunk küszöbén. Nna. Ami pedig gyanúsí-
tásaidat illeti, azokat szemrehányás nél-
kül, de őszinte szomorúsággal rugóm vissza. 
(Kitárja karjait.) Simone, én a kötelesség 
embere vagyok. Légy nemes és felejlsd el 
a kötelességemmel járó látszatokat. 

SIMONE: Kérlek. (Vállat von, odalép és 
közömbösen tartja csókra az arcát.) 

LEBARMECIDE: Borítsunk fátyolt erre 
az egész beszélgetésre. (Ünnepélyeskedve 
megcsókolja a Simone arcát.) És most me-
legítsd meg a feketémet. 

SIMONE (veszi a csészét, megy ki, út-
közben hirtelen megáll): Te hagylad meg a 
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gyereknek, hogy délután ne menjen isko-
lába? 

LEBARMECIIUÎ: Ha ő mondta, akkor ki-
vételesen nem hazudott. Valóban ezt pa-
rancsoltam. 

SIMONE (nyugtalanul): Miért? 
LEBARMECIDE: Majd megtudod. 
SIMONE: Mît < sinált? 
LEBARMECIDl (sötéten): Hogy mit csi-

nált? Majd megindod. Egyelőre elég, ha 
annyit tudsz, hogy a gyereket kénytelen 
vagyok javító-in lé/etbe adni. 

SIMONE (megn tenve): Fernand I 
LEBARMECIDE (levelet huz elö): Mikor 

ezt a levelet elolvastam, az első gondola-
tom az volt, hogv két csendőrrel kisérte-
tem a javitó-intézeil>e. 

SIMONE: Miféle levél? Mi ez az egész? 
LEBARMECIDE: Az osztályfőnöke írta. 
SIMONE: De hiszen egy hónap óla nagy-

szerű osztályzatai vannak a gyereknek. 
LEBARMÉCIDE (nevet): Hogyne. Nagy-

szerű. Második gondolatom azonban az 
voll, hogy megőrizzem nyugalmamat. De 
az energiámat is. Igen fájdalmas, de ki-
kerülhetetlen elhatározásra jutottam. És 
meg vagyok győződve, hogy ebben az el-
határozásomban az egész család támogatni 
fog. 

SIMONE: A család? 
LEBARMECIDE (az óráját nézi): Igen, 

idekérettem őket. (Titokzatosan.) És még 
valakit. Ha együtt leszünk, előadom a té-
nyeket és közölni fogom, hogyan döntöttem. 

SIMONE (ijedten, szerényen): Fernand, 
látni n karom azt a levelet. És tudni akarom, 
miféle döntésre . . . 

LEBARMECIDE (félbeszakítja): Ne sies-
sünk. Annyit már mosl megmondhatok, hogy 
nagyon szerencséllen szülő vagy velem 
együtt. Na menj, melegítsd azt a kávét. 
(Simone indul.) De kérlek, a gyereknek egy 
szót se. Jobb szeretem, ha a meglepetés ki-
csalja belőle a megbánás hangjait, legalább 
akkor a kezem erőtlenül vissza fog hullani. 

SIMONE (majdnem sikoltva): Meg akarod 
verni? 
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LEBARMECIDE: A testi eljárásra nem 
gondoltam. Kérem azt a kávét. (Simone el. 
Lebarmecide elkezdi az ülőbútorokat egy 
ülés számára elrendezni. Kint csengetnek. 
Kisvártatva belép Valérie néni. ötvenéves, 
lompos, ellenszenves, hálátlan arcú nő). 

VALÉRIE: Megkaptam a táviralodat. 
Szervusz. 

LEBARMECIDE (folytatja a rendezést): 
Tudtam, hogy számithatok rád. (Sóhajt). 

VALÉRIE: Mit csinálsz? 
LEBARMECIDE: A családi tanácsot ren-

dezem. Te ideülsz. (Rámutat egy székre). 
VALÉRIE: Igen. 
LEBARMECIDE: Nem is kérdezed, miről 

van szó? 
VALÉRIE (nevet): Hamarabb tudtam, 

mint te. 
LEBARMECIDE (meghökken): Mit tudtál? 

(De azért tovább rendez.) Én itt fogok ülni, 
a tanács közepén. 

VALÉRIE: Szerénven, de büszkén. 
LEBARMECIDE: Szerényen, de büszkén? 

Miről beszélsz? 
VALÉRIE: Jó, jó. Ha már beszélni akarsz 

róla, hát megmondhatom, hogy adhattál 
volna ebből az alkalomból egy jó kis vacso-
rát. Nem azért, hogy jól egyek, hanem hát 
az már ugy illik ilyenkor. 

LEBARMECIDE (súlyosan): Egy családi 
tanács nem olyan vidám kis móka, ahogy to 
képzeled. 

VALÉRIE: Csak azt mondd meg, hogy 
lesz pezsgő, vagy nem lesz? 

LEBARMECIDE: Pezsgő? 
VALÉRIE (csípősen): Persze, a feleséged 

nem gondol az ilyesmire. Na, nem baj. Az 
a fő, hogy megkaptad. 

LEBARMECIDE: Mit kaptam meg? 
VALÉRIE: Ejnye, hát a becsületrendet, 

mit affektálsz. 
LEBARMECIDE (teljesen megdöbbenve): 

Mit beszélsz? 
VALÉRIE: Hát te nem is tudod? 
LEBARMECIDE: É n ? . . . Megkaptam a 

becsületrendet? (Boldogan dadog). 
VALÉRIE: Bent van a ma reggeli hiva-

talos lapban. Hát te igazán nem tudtad? 
LEBARMECIDE: Nem. Még ilyetl Én azt 

se tudom, mit csináljak örömömben! 
VALÉRIE: Mégis csak affektálsz. Ha nem 

tudtad, akkor miit húzogatod itt a foteleket? 
LEBARMECIDE (ujjongva): Hagyjuk ezt 

mára. Ne legyünk ünneprontók! Jaj de örü-
lök! 

VALÉRIE: Most aztán én nem értek 
semmit! 

LEBARMECIDE: Ne is beszéljünk róla. 
Nálad van a hivatalos lap? 

VALÉRIE: Nem, dc azt hiszem, a fiadnak 
megvan. 

LEBARMECIDE: A fiamnak? Hogy jön a 
flam a hivatalos laphoz? 

VALÉRIE: Mondd. Ma reggel, mikor fel-
keltél . . . 
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LEBARMECIDE: Nos? 
VALÉRIE: Nem ment be hozzád a gyerek? 
LEBARMECIDE: Nem. 
VALÉRIE: Hát nem vitt be egy ibolya-

csokrot és a hivatalos lapot? 
LEBARMECIDE: Nem. 
VALÉRIE (elsápad): Hát a k k o r . . . jézus-

mária hiszen . . . (Egy székbe esik). 
LEBARMECIDE : Beszélj már az ördögbe 

is, mi ez? 
VALÉRIE: Ez borzasztó. Tegnapelőtt este 

Êtienne feljött hozz&m. Az újságolta, hogy 
megkaptad a becsületrendet és kedden, már 
mint ma, reggel bent is lesz a hivatalos 
lapban és be fog hozzád menni reggel a hiva-
talos lappal és egy nagy csokor virággal és 
a család meg fog lepni téged egy ezüst pálma-
ággal és a feleséged már adott száz frankot. 

LEBARMECIDE (elzöldülve): Na? Na? 
VALÉRIE: És hogy én is adjak száz fran-

kot. Hát én adtam. 
LEBARMECIDE (fuldoklik a dühtől): Gaz-

emberl Gazember! Gazember! 
VALÉRIE: Micsoda? 
LEBARMECIDE: Csalni a becsületrend-

del! Száz frankért! 
VALÉRIE: Kétszázért. Emile is adott szá-

zat! 
LEBARMECIDE (halkan, tragikusan): 

Valérie, én vagyok a világon a legszerencsét-
lenebb apa. 

VALÉRIE: Én csak a nagynénje vagyok, 
de ez is benne van száz frankomban. 

LEBARMECIDE: Nem, nem, a száz fran-
kod nem vész el, arra esküszöm. 

VALÉRIE (megkönnyebbülten): Milyen 
kedves, hogy visszaadod. A mai i d ő k b e n . . . 

LEBARMECIDE: Na de kérlek, ez termé-
szetes. A fiúnak öt frank zsebpénze van he-
tenként. Ezentúl minden vasárnap két fran-
kot el fog vinni neked és két frankot Émile-
nek. Ez természetes. 

VALÉRIE: Igen. Ez körülbelül egy évig 
fog tartani. 

LEBARMECIDE: Ugy van. ötven részlet és 
két hét külön részlet a kamatok fejében. 
Nemi Négy hét még külön! Majd adok én 
neki! (Csengetnek.) 

VALÉRIE: Ez az Émlle. (Henriette ajtót 
nyit és beereszti Émtlet. Ez komor külsejü, 
hatvanéves ember, fekete ferencjóskában, 
csikós nadrágban. Hóna alatt újságba pakolt 
palack. Huncut mosollyal, de méltósággal 
leül.) 

EMILE: Szervusztok. Megkaptam a távirato-
dat. Már vártam r&. Ez már beszéd. Örülsz, 
mi? Mi is örülünk mindnyájan. Hol a gye-
rek? Fogd ezt az üveget. Egy konyak. Olyan 
öreg, mint én. A szép nap emlékére. 

LEBARMECIDE (keserűen): De milyen 
szép nap! (Elveszt a konyakot is odaadja 
Henriettenek, aki még nem távozott.) Tegye 
el ezt az üveget. (Henriette el.) 

ÉMILE (bőbeszédűen): Na? Mi volt reggel? 
Ibolyacsokor? Hivatalos lap a papának, mi? 

(Vállára üt.) Hát aztán ha már igy felvitte az 
Isten a dolgod és a nagyfejüek közé kerül-
tél, mondd meg legközelebb annak a minisz-
ternek, hogy rendezzék már egyszer az állat-
orvosi fizetéseket a jó Isten szerelmére. Hát 
az a gyerek hol van? Mert akármilyen szép 
ez a mai, engedelmeddel alaposan össze fo-
gom teremteni a fickót. 

LEBARMECIDE: Az én fiam nem fickó. 
Az én fiam aljas gazember. 

ÉMILE: Pardon, a két szó nem zárja ki 
egymást. 

LEBARMECIDE: Étienne vasárnap reggel 
meg fog jelenni nálad. At fog adni neked léét 
frankot. Hozzád Valerietől fog menni, akinek 
akkor már szintén átadott két frankot. És 
ez igy fog történni ötvenöt héten keresztül. 

ÉMILE: Az száztíz. 
LEBARMECIDE: Száz frank tőke, plusz 

tiz percent kamat. Tudd meg, hogy becsület-
rend, ibolya, pálma, az mind aljas csalás. A 
flam megcsalt téged. 

ÉMILE (felveszi szokott mogorvaságát): 
Ugy. Nagyon csinos dolog. 

LEBARMECIDE: Én teljesen össze vagyok 
törve. 

ÉMILE: Inkább azt a kölyköt kellene össze-
törni. 

LEBARMECIDE (öklét összeszorítva): Csak 
bizd rám. 

ÉMILE (bosszúsan): És az a linóm 
k o n y a k . . . 

LEBARMECIDE: Bár erőt adhatna az előt-
tem álló nagy elhatározáshoz. Hát szóval 
most már tudsz mindent. 

ÉMILE: Én igen, de te nem. Mert a fiatal-
úr egyebet is csinált. 

VALÉRIE: Mit? 
ÉMILE: A fiatalúr tegnap este eljött aa 

állatorvosi klinikára. Már nem volt olt, csak 
a portás. A fiatalúr egy macskát hozott a 
kabátja alatt, valami kimondhatatlan ocs-
mány dögöt, amelyiknek a pofája tele volt 
kosszal. Hogy hol szedte fel, azt csak ő tudja. 
A portás nem volt elég éber és a te fiad be-
lopta a macskát Hazidé hercegnő két remek 
sziámi macskája közé a ketrecbe. 

VALÉRIE: Szent Isten, most szegény k|& 
állatok meg fognak koszosodni. í 

ÉMILE: Légy nyugodt, már is megkoszo-
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sodtak. Ugy vakaródznak, mini az örültek. A 
hercegnő el lesz ragadtatva a klinikámtól, 
annyit mondhatok, ötezer frankos macskák. 

LEBARMECIDE: A középkorban az ilyen 
gazembert lefejezték. 

ÉMÏLE: Azt fölösleges megjegyeznem, 
hogy ha csakugyan állatorvost akarsz belőle 
csinálni, hát az én klinikámra ne számítsa-
tok. Szép kis állatorvos az ilyenl 

VALÉRIE: Emlékezz vissza, Fernand, hogy 
ez a gyerek még nem volt hatéves, mikor 
megmodtam neked, hogy ez nem fogja jól 
végezni. 

LEBARMECIDE (ünnepélyesen): A fiu 
olyan makacs természetű, mint a vas. De én 
a könyörtelen szigor pörölyével fogom össze-
törni. 

ÉMILE: Mondd. Ha nem kaptad meg a 
becsületrendet, akkor mért sürgönyöztél ne-
kem? 

VALÉRIE: És nekem. 
LEBARMECIDE: Mert azt akartam, hogy 

a mai nap egy ünnepélyes órájában a Lebar-
mecide-vér valamennyi sarja összegyülekez-
zék ebben a szobában. Kérlek, kedves 
Valérie és téged is kérlek, kedves Émile 
(csengetnek), fáradjatok be egy pillanatra az 
ebédlőbe. Most az jön, akit várok, akkor 
együtt vagyunk és egy percen belül elkezd-
hetjük. (Kinyitja az tlédiő ajtaját,, beereszti 
oda Êmilet és Valériet. Mialatt beteszi utá-
nuk az ajtót, Henriette a középen ajtót nyit). 

HENRIETTE (bejelent): Poustiano ur. 
LEBARMECIDE: Kéretem. (Henriette el, 

majd beereszti Poustianot és feleségét. Ez a 
Poustiano magas, erős termetű ember, ötven 
egynéhány éves, a haját hátra kefélve, vastag 
bajszát angolosra nyirva hordja. Szürke ru-
hában van, nyakkendője fekete, kalapja kö-
csög, kesztyűje gesztenyeszin. Gomblyuká-
ban lila szalag. Felesége huszonhat év táján 
járó, nagyon csinos nő. Öltözködésében csak 
egy feltűnő: az eleganciája. Erősen festi ma-
gát, pillantása frits fis fürge. Kacér ugyan, 
de nem az elvetemedett macska, hanem a 
könnyen szerelmes nő benyomását teszi. 
Enyhe orosz akcentussal beszél). 

POUSTIANO (odalép a házigazdához): 
Kedves barátom . . . 

LEBARMECIDE: Édes öregem, már nehe-
zen vártalak. (Erősen nézi az asszonyt). 

POUSTIANO: Megismertetlek a feleségem, 
mel. Vaszja, bemutatom neked kedves bará-
tomat, akivel három évig együtt ültem a 
padban. 

VASZJA: Nagyon örülök. (Kezet nyújt, 
Lebarmecide régimódi lovagmodorral csókol 
kezet és bókol). 

POUSTIANO: A kiejtése kicsit szokatlan, 
mert orosz. 

LEBARMECIDE: O, ez roppant érdekes. 
Fogadni mernék, hogy legalábbis hercegnő, 
nem? 

POUSTIANO: Nem, nem emigráns. A csa-
ládja már husz éve párizsi, ö nem is ismeri 
Oroszországot. 

LEBARMECIDE: Ezt ne is ismerje. A cári 
Oroszországot kellett volna ismernie, nagy-
ságos asszonyom. 

VASÄJA: Maga ismerte? 
LEBARMECIDE: Egyszer Montecarloban 

egy igazi orosz nagyherceg ült közvetlen 
mellettem. (Helyet mutat). 

POUSTIANO: Megkaptam a táviratodat. Itt 
vagyok. Husz évig nem adtál hírt magadról 
és most kapok egy táviratot. Mindig ilyen jó 
alak voltál. Mondd, mivel foglalkozol, mi az 
állásod? 

LEBARMECIDE: A nagy nyilvánosság szá-
mára én vagyok a Laifitle-áruház reklamációs 
osztályának a főnöke. De a te számodra 
csak a régi öreg pajtás maradok. 

POUSTIANO: Remélem is. Én részemről.. . 
LEBARMECIDE: Ne is folytasd, láttam a 

lapokban a reklámjaidat. Éppen ezért távira-
toztam. 

POUSTIANO: Ja ugy. Fiu, akivel baj van, 
mi? 

LEBARMECIDE: Akivel nem baj van, ha-
nem tragédia. Kedves öregem, te most egy 
életbevágó fontosságú családi tanácson fogsz 
résztvenni. 

POUSTIANO: ügy. (óráját nézi.) Tudniillik 
őszintén szólva, nem számitottam . . . 

LEBARMECIDE: Sietsz? 
POUSTIANO: Elvégre telefonon is cl tu-

dom intézni. Van telefonod? 
LEBARMECIDE: Hogyne. Kint van az elő-

szobában. (Csenget). 
POUSTIANO: Azt hiszem, flam, (nejéhez) 

hogy egy családi tanácson a te jülenlétcd nem 
éppen. . . 

LEBARMECIDE: Mint gavallér, hevesen 
tiltakozom a férje megjegyzése ellen, nagy-
ságos asszonyom, de mint családapa, nagy 
fájdalommal igazat adok neki. 

POUSTIANO: Hát én akkor telefonozok 
Didiernek, hogy bemégy helyettem. A leiró 
földrajzot majd hagyjátok el és vegyétek 
helyette a történelmet. (Lebarmecide csen-
getett, Henriette belép). 
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LEBARMECIDE: Veresse a nagyságos urat 
a telefonhoz, (Henriette és mögötte Poustiano 
el. Ekkor Lebarmecide hirtelen odaront 
Vaszjához és féltérdre ereszkedik előtte.) 
Asszonyom, maga a világon volt és én ezt 
nem tudtam! 

VASZJA: Mért nem kérdezősködött utá-
nam? És mért nem kel fel? (Nevet). 

LEBARMECIDE (felkel): Bár őrökre a 
lábainál maradhatnék. Beszéljen, kérem. 
Mondjon akármit. 

VASZJA (nevet): A férjem rögtön vissza-
tér. 

LEBARMECIDE: Nem hinném. A telefon 
elég rossz, azonkívül ez a legforgalmasabb 
telefonidő. Sok a hívás. Sokan vannak a 
hivatottak, de kevesen a választottak. (Nevet 
saját viccén.) Mondja, hisz a villámcsapás-
ban? 

VASZJA: Hogyne. Csak nem szeretem a 
viharokat. Ha mennydörgés van, félek. 

LEBARMECIDE: Vannak nagyon édes vi-
harok is. Mikor két egymásnak való felhő 
találkozik. 

VASZJA: ÉS ha becsap a mennykő? 
LEBARMECIDE: Vannak okos felhők is a 

világon. 
VASZJA: Hol láthatók azok? 
LEBARMECIDE: Egy órán belül a Lafitte-

áruházban, a reklamációs osztály főnöki 
hivatalában, egy igen jól berendezett irodá-
ban. 

VASZJA: Akármi legyek, ha ez nem 
randevú. 

LEBARMECIDE: Egy olyan emberrel, akit 
még nem ismer. (Henceg). 

VASZJA: Nem ismerem, de sejtem, kicsoda. 

LEBARMECIDE: Mély érzésű ember, aki 
nek egy jelszava van: „A lelkedet akaromI" 
És maga kicsoda? 

VASZJA: Asszony, akinek egy jelszava van: 
„Lassan a testtel!" (Nevet). 

LEBARMECIDE: Ne nevessen ki. Vagy ne-
vessen ki, de egy óra múlva az irodámban 
Mondja, hogy eljön. Eljön? 

VASZJA (közelebb): Mondja, hány babája 
van magának? 

LEBARMECIDE: Most már egy sincs. Maga 
mind eltörölte őket a föld színéről. 

VASZJA: Beszélni, azt tud. Attól félek, 
hogy eljár a szája. 

LEBARMECIDE: Én? Hallgatok, mint a sir. 
Mint egy jókedvű és szerelmes sir. 

VASZJA (kihívóan): És mi lesz, ha eljö-
vök? 

LEBARMECIDE: Ki láthat a jövőbe? El-
jön? 

VASZJA: Mondja, mi a keresztneve magá-
nak? 

LEBARMECIDE: Fernand. „Fernand és 
Vaszja", az első hallásra összetartozik. Tudja 
mit: megpróbáljuk. Ha jó szorosan összetar-
tozik, nyertem. 

VASZJA (főzve): Veszedelmes ember. Én 
félek magától. 

LEBARMECIDE: Hát még ha tudná, mi 
vár magára, akkor félne csak. 

VASZJA (kezét nyújtja): Csókolja meg a 
kezGinct. 

LEBARMECIDE: Vaszja! (Kezet csókol, 
nyög.) A férje húszéves barátom. Feltűnés 
nélkül találkozhatunk. Hát nem remek ez? 
(Kezet csókol.) 

VASZJA: Nekem is az jutott eszembe. 
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LEBARMECIDE (kézcsákok közt): Maga az 
első nő, aki miaü elfelejtem, hogy az ott-
honomban vagyok. (Belép Simone a gőzölgő 
kávéval. A férj még fogja Vaszja kezét.) 
Gyere, fiacskám, gyere. Ismerkedj meg 
Poustianónak, húszéves öreg pajtásomnak a 
bájos feleségével. A férje éppen telefonál. 

SIMONE (nem teszi le a kávét, hogy ne 
kelljen kezet fogni): Nagyon örülök. Itt a 
ikávé. Frisset csináltam. 

LEBARMECIDE: Köszönöm. És képzeld, a 
nagyságos asszony orosz. 

VASZJA: Georgiái. 
LEBARMECIDE: Roppant érdekes dolgokat 

fog mesélni a hazájáról. 
SIMONE: Félek, hogy terhére lennék a 

nagyságos asszonynak. 
LEBARMECIDE: Látod, milyen furcsa az 

élet, azt mondtad. Nincsen bizalmas barát-
néd senki. Es egyszerre itt van, az ég 
küldte. 

SIMONE (ránéz Vaszjára, kissé szomorúan): 
Rajtam nem múlik. 

LEBARMECIDE: Majd igen gyakran fogtok 
találkozni. Esténként. Délután őnagysága nem 
igen ér rá, azt mondja, hogy délután mindig 
sok a dolga. 

VASZJA (zsénben van ettől az átlátszó be-
szédtől): Na, annyira mégsem. Ma például 
egész délután szabad vagyok. Akarja, hogy 
együtt elmenjünk valahová? 

SIMONE (habozik, már-már el akarja fo-
gadni): Ma délután? Várjunk csak . . . (Meg-
látja férje mohó és haragos arcát.) Köszö-
nöm, igazán nagyon kedves, de a fiam ma 
nem megy iskolába és ilyenkor nagyon sze-
retek vele maradni. Együtt csináljuk meg a 
leckéjét. (Lebarmecide gúnyosan nevet.) Egy 
kicsit nehezen tanul, szegényke. Az apja nem 
nagyon van vele megelégedve. Az uram any-
nyira el van foglalva, hogy alig látom. 
De ebbe is bele tudnék törődni, ha többet 
kapnék a fiamból. Ha a fiam az enyém, a 
többi nem számit. 
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LEBARMECIDE (nevet): A többi, az én 
vagyok. 

SIMONE (szelíden): Ugy van. És én is. 
POUSTIANO (belép az előszobából): A tele-

fonod remek. Kevesebb számmal, mint egy-
szerre hárommal, nem is kapcsolnak. (Meg-
látja Simonét.) 0 , bocsánat. . . 

LEBARMECIDE: A feleségem. (Simonéhoz.) 
Bemutatom húszéves öreg cimborámat, aki-
ről annyit beszéltem. (Poustianóhoz.) Mond-
tam az asszonyoknak, kérlek, hogy csak ba-
rátkozzanak össze, mi nem fggjuk őket vissza-
tartani. 

POUSTIANO: Nagyon örülnék, nagyságos 
aszonyom. 

LEBARMECIDE: Ugyan, „nagyságos asszo-
nyom", nem kell ugy ragaszkodni a formáik-
hoz. 

POUSTIANO: Nagyon helyes. Te is hivjad 
a feleségemet egyszerűnek Vaszjának. 

LEBARMECIDE: Vaszjal Milyen szép szó, 
a kozákokra emlékeztet, a nagajkára! (Si-
monéhoz.) Nem érzed? 

SIMONE (szórakozottan): Hogyne. 
LEBARMECIDE: És a kaviárra. 
POUSTIANO: Két óra, ne>ked menned kell. 

Didier vár. A földrajzzal ne törö<y, azt el-
intéztem. (Megcsókolja az arcát.) Es aztán 
mit csinálsz? Otthon talállak? 

VASZJA (Simonéhoz): Igazán, hát nem 
aJtar nálam teázni? 

SIMONE (kis kényszeredett mosollyal): Na-
gyon kedves, de inkább egy másik napon . . . 

VASZJA (férjéhez): Hát akkor hazame-
gyek. (Pillantással Lebarmecide felé.) Előbb 
még lesz esetleg egy-két utam. (Lebarmecide-
hez.) A mennél hamarabbi viszontlátásra. 

LEBARMECIDE: Bizonyosan van valahol 
egy orosz vendéglő. Gratulálok feleséged-
hez! Milyen bájos, szolid asszony. És gratu-
lálok férjéhez. Olyan bájos, kedves ember! 
Viszontlátásra! Hétfőn már szabadabbak le-
szünk. 

SIMONE (rémülten): Mért leszünk hétfőn 
szabadabbaik? 

LEBARMECIDE: Várj a sorodra. (Odamegy 
Étienne asztalához, a könyveket leszedi róla 
és a nádszékre teszt, aztán odahozza az asz-
talt a karéi közepébe. Aztán beszól az ebédlő 
ajtaján.) Emilel Valérie! (Azok bejönnek.) 
Unakafivérem, Émile Lebarmecide, állatorvos. 
Valérie húgom, egy hős özvegye. (Közben 
csenget.) A hős Limog földjében pihen. (Va-
lérie büszke.) Ez pedig César Poustiano ba-
rátom, húszéves jópajtásom, akivel együtt 
ültünk az iskola padjában, de ő azóta olyan 
magasan ivelő pályát futott be, mint a sas. 
Igazgatója a Gondviselés Javitóintézetneik és 
gomblyukában ott láthatjátok az állam el-
ismerését 

SIMONE (felsikolt): Fernand! 
LEBARMECIDE (hidegen): Csak ne ideges-

kedjünk. Számomra is elég fájdalmas, köteles-
ség. (Henriette belép.) Szóljon a flatalurnak, 



hogy mossa meg a kezét, kefélje meg a ha-
ját és jöjjön ide a szalónba. (Henriette el. 
Lebarmecide a fenéktől kezdve leülteti az 
egyes résztvevőket.) Foglaljatok helyet. (Le-
ülnek.) Kedves barátaim, ha bátorkodtam el-
vonni benneteket mindennapi munkátok és 
kötelességetek mellől, akkor erre az bátorí-
tott fel, hogy Étienne flam dolgában olyan 
elhatározásra jutottam, amely feltétlenül szük-
séges, de elég súlyos ahhoz, hogy a magam 
tekintélyét a ti megjelenésiek méltóságával is 
igyekezzem támogatni. Egyébként elhatározá-
som már kész. 

SIMONE: Fernand, nem .kellene igy meg-
rémíteni azt a gyereket. . . 

LEBARMECIDE: És ennek az elhatárolás-
nak végrehajtásában nem leszek gyenge. 

POUSTIANO: Nagyon helyes. 
LEBARMECIDE (levelet huz elő és az asz-

talra dobja): íme a csöppl Az a csöpp, amely-
től kicsordult az amúgy is színültig telt ke-
serű pohár. Most pedig fel a fejjel. Mindenki 
szedje össze a szivét. (Simone el akarja venni 
a levelet, de ő nem engedi.) (Csendes kopog-
tatás.) Szabad. (Az ajtó félénken megnyílik 
és belép Etienne. Tizenhatéves, nagy kamasz, 
a haja nagy gonddal van kettéválasztva, a 
lába feltűnően nagy, a keze is. Arckifejezése 
intelligens, ravasz és vad. Bár e pillanatban 
képmutató, amellett meg Is van ijedve. Sem 
megjelenésében, sem bensejében egyáltalában 
nem Cherubin. 4 lányok még egyáltalában 
nem járnak az eszében, minden igyekezete, 
hogy a maga módja szerinti kellemes életet 
próbáljon csinálni magának. Most bajában 
anyja tekintetét keresi, a két tekintet vigasz-
talni igyekszik egymást.) Csukd be az ajtót. 
Gyere ide, ne félj, nem esz meg senki. Nincs 
nálad véletlenül a hivatalos lap mai száma? 
(Étienne fejét rázza.) És mint látom, ibolya-
csokor sincsen nálad. Na, nem baj. (Jóságo-
san.) Édes fiam, ha beléptedkor az egész csa-
ládot magad előtt látod, ezt annak tulajdo-
nítsd, hogy a .kellő dísszel óhajtottam meg-
ünnepelni azt a remeik bizonyítványt, amelyet 
a mut t hétről hoztál haza nekem. (Kivesz a 
borilékból egy papírt.) Az osztályzat remek. 
(Étienne gyanakszik.) Vagy nem remek? 

ÉTIENNE (alig hallhatóan): Igen . . . elég 
j ó . . . 

LEBARMECIDE: A szerénységed igazán el-
ragadó. (Felolvas.) Magaviselet példás, a múlt-
kori szabályszerű helyeit. Történelem egyes, 
a múltkori hármas helyett. Földrajz egyes, a 
múltkori négyes helyett. Német nyelv kettes, 
a múltkori négyes helyeit. Osztályfőnöki meg-
jegyzés: a növendék szorgalma és előmene-
tele példás dicséretet érdemel. (Gondosan 
összehajtja a papirt.) Első gondolatom az 
volt, hogy az órád helyett egy uj ezüstórával 
lepjelek meg. Ahogy ismerlek, Igen jó áron 
tudtad volna értékesíteni. Második gondola-
tom az volt, hogy Írok az osztályfőnöködnek. 
(Ujabb papirt vesz elő.) Itt van a válasza, 

amely valóban okod ad arra, hogy mennél 
szerényebben viselkedjél. „Igen tisztelt uram, 
őszinte sajnálattal érlesitem, hogy az a bi-
zonyítvány, amelyet kedves ifia önnek bemu-
tatott, hamis. Az igazság az, hogy kedves fia 
a legutóbbi kétheti konferencián minden 
tárgyból megbukott. Sajnálattal közlöm, hogy 
kedves fiának ügyét kötelességem a legköze-
lebbi tanári ülés elé terjeszteni és a növen-
déket minden valószínűség szerint kénytele-
nek leszünk kizárni az intézetből. Kiváló tisz-
telettel Barge . . . Bargcti. . . 

ÉTIENNE: Bargeton. 
LEBARMECIDE: Köszönöm. Borgeton. Most 

pedig várom a magyarázatot. 
ÉTIENNE: Folyton rossz bizonyítványom 

v o l t . . . szerettem volna tudni, milyen érzés 
az, mikor valakinek jó bizonyítványa van. 

LEBARMECIDE: Ez mindert? 
ÉTIENNE: És kíváncsi voltam, hogy te mit 

fogsz mondani. i / 
LEBARMECIDE: És ki akartál belőlem zsa-

rolni egy .kézszorítást. Mert ikezet szőritől lam 
veled, mint férfi a férfival. Ezt a kézszorítást 
ezennel visszavonom. (Keserűen.) Olyan em-
ber lettél, akivel nem szokás kezet fogni. 
(Étienne lesüti a szemét és két kezét önkén• 
telenül a háta mögé teszt.) Ennyit az iskolá-
ról. Most térjünk át itthon tanúsított maga-
viseletedre. 
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SIMONE (megpróbál közbelépni): Nézd, 
Fernand, kél napja . . . 

LEBARMECIDE: Elvakult anya vagy, ne 
szakíts félbe. (Noteszt vesz elő.) Tizenkette-
dikén, hétfőn, összeszedted a házban talál-
ható összes hőmérőket és forró vizben meg-
főzted őket. Hogy miért, azt józan ész fel 
nem foghatja. Kedden, tizenharmadikán, is-
kolából hazajövet, becsengettél az alsó eme-
leten és azt kérdezted az ajtót nyitó inastól, 
aki téged két éve lát mindennap hazajönni, 
hogy itt laknak-e Lebarmecideék? Hogy mi 
itt lakunk-e? Hogy miért, azt józan ész fel 
nem foghatja. Csütörtökön, tizenötödikén 
este tizenegy órakor tűzijátékot csináltál az 
ablakodban. 

ÉTIENNE: Oszkár-nap volt. 
LEBARMECIDE: Oszkár-nap? Na és? 
ÉTIENNE: Én nem szeretem a nevemet. 

Mindig Oszkár szerettem volna lenni. 
LEBARMECIDE: A józan ész fel nem fog-

hatja. Gyerünk tovább. Szombaton, tizen-
hetedikén előveszem a könyvtáramból Victor 
Hugo „Nyomorultak" című könyvét, hogy 
napi munkám után az olvasásban keressék 
üdülést magamnak, és ime, a könyv első ol-
dalán a következő szöveget találom: „Ezt a 
könyvet Lebarmecide barátomnak ajánlom, 
a költői tehetség ezen vulkánjának, öreg 
cimborád, Victor Hugo". (A némán, de lát-
hatóan megdöbbent hallgatósághoz fordul.) 
Victor Hugo! Halljátok ezt? Victor Hugo, 
mint öreg cimbora! (Mind a fejüket csóvál-
ják a szentségtörésért, csak Simone nézi ag-
godalmasan Étiennet). 

SIMONE (majdnem könyörögve): Mondj 
legalább valamit, flam. 

ÉTIENNE (halkan, fejét lehajtva): Én 
nem szeretem Victor Hugót. 

LEBARMECIDE: Meg is tiltom, hogy sze-
resd! Nem vagy méltó arra, hogy szeresd. 
(Zsebre teszi a noteszt.) Ezek voltak eddigi 
legújabb gonoszságaid. .Szabad tudnunk, hogy 
a közeljövőben miket készítesz elő? (Étienne 
lehorgasztja a fejét.) 

POUSTIANO: Ezt nagyon egyszerűen meg 
lehet tudni. Ki kell kutatni a zsebeit. (Étienne 
gyűlölettel néz rá.) 

LEBARMECIDE: Persze, Poustiano urat 
még nem ismered. {Gúnyosan.) Majd meg 
fogod ismerni. (Parancsolóan.) Gyere köze-
lebb. (Étienne lassan odalép.) Üritsd ki zse-
beidet. (Étienne mozdulatlan és néma marad.) 
Nem hallottad, mit mondtam, a teremtésedet? 

Dúcolás és aranyeres bántalmak, gyomor- és bél-
zavarok, máj- és lépduzzadás, hát- és derékfá jás 
ellen a természetadta „Ferenc Jés se l " keserűvíz, na-
ponként többször bevéve, ha tha tós segítséget nyúj t . 
Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a 
Ferenc József viz alhasi megbetegedések eseteiben 
gyorsan és mindig enyhén ha t . A Ferenc József ke-
serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és ffiszer-
fizletekben kapható. 
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SIMONE (kínban): Fernand! (Könyörögve 
Étiennehez.) Fiam! Fogadj szót apádnak! 

ÉTIENNE (gyöngéden): Igen, mama. (Las-
san kiüríti zsebeit az asztalra. Zsebkendő, 
aprópénz, zsebkés, csokoládé, egy skatulya 
cigaretta.) 

LEBARMECIDE: A fiatal ur cigarettázik. 
(Kinyitja a dobozt.) Aranyvégű. (Az asztalra 
etap.) Én persze sohsem szíttam aranyvégű 
cigarettát. Gyerünk tovább. (Étienne egy 
kilincset tesz az asztalra.) Kilincs? Miféle 
kilincs ez? 

ÉTIENNE: Ez a tanterem kilincse. 
LEBARMECIDE: A józan ész fel nem fog-

hatja. Gyerünk tovább. (Imakönyvet vesz ki.) 
Imakönyv? (Nevet.) Te imádkozol is? 

ÉTIENNE (lopva anyjára néz): Minden 
este. Megígértem. 

LEBARMECIDE (szárazon): Gyerünk to-
vább. A mellényzsebekkel. (Égy négyrét haj-
tott kemény papír kerül elő.) Mi ez? A Ritz 
menü kártyája? Hát te jársz a Rilzbe? 
(Étienne a fejét rázza.) Hát akkor mi ez? 

ÉTIENNE: Egy frankért vettem egy osz-
tálytársamtól. 

LEBARMECIDE: Minek? 
ÉTIENNE (vállat von): Hogy legyen. 
LEBARMECIDE: Te húztad itt alá a ká-

viárt, a „Fiilet de sol"-t, és a többit? 
ÉTIENNE: Igen, én ezeket rendeltem 

volna. 
LEBARMECIDE (mint vizsgálóbíró): 

Mikor? 
ÉTIENNE (határozatlanul): Majd egy-

szer . . . valamikor . . . 
(Lebarmecide megbotránkozva ingatja a 

fejét és a többiekre néz, akik Simone kivé-
telével hasonló fejcsóválással felelnek.) 

VALÉRIE (élesen): Majd az én pénzemen, 
ha meghalok. 

ÉMILE: És az enyémen. Káviár, persze. A 
temetésemen pezsgőzni fog. 

LEBARMECIDE: Nincs több? (Étienne 
Int, hogy nincs.) És mi van a nagybátyád 
száz frankjával? És a nagynénéd száz frank-
jával? Amit ibolyacsokorra zsaroltál? 
(Étienne hallgat.) Elköltötted? (Étienne bó-
lint. Lebarmecide az asztalra csap.) Mire? 
(Szünet. Majd Étienne a zsebébe nyul, kivesz 
egy vasúti jegyet és az asztalra teszi.) Egy 
harmadosztályú jegy Marseillebe? Mi ez? 

SIMONE (megdöbbenve): Étienne! 
ÉTIENNE (anyjához fordul és mivel an-

nak tele vari a szeme könnyel, gyengéden 
felel neki): Tegnapelőtti jegy, anyuskám. 
Már lejárt. 

LEBARMECIDE (sötét haraggal): Szóval, 
te el akartad hagyni a szülői házat és Mar-
seillebe akartál utazni. (Szünet, majd Etienne 
bólint.) Szegény mártír! Talán kínoztak a 
szüleid? (Étienne a fejét rázza.) Hát akkor? 

ÉTIENNE: Én nem akarok állatorvos 
lenni. 

LEBARMECIDE: Mit beszélsz? 



ÉTIENNE: Én nem akarok állatorvos 
l e n n i . 

ÉMILE: És ugyan miért nem? 
ÉTIENNE: Mert nagyon szeretem az álla-

tokat. 
LEBARMECIDE: lElégí Holnapután beköl-

tözöl a Gondviselés javítóintézetbe, amely-
nek jelenlévő barátom az igazgatója. Majd 
ő kezelésbe fog venni (Kis szünet.) Az első 
hónapban szigorú őrizet alatt fogsz állani, 
hogy ezt a kis kalandot (felmutatja a jegyet) 
kiverjük a fejedből. Később, ha az igazgató 
ur megengedi, minden vasárnap kapsz ki-
menőt. (Szünet.) Tessék? Mondtál valamit? 
(Étienne felemeli a fejét és nemet int.) Igy 
talán megszabadulsz. (Simonéra néz) egy 
bűnös e lnézés . . . és a saját gyengeségem 
befolyása alól. Nemsokára tizenliatéves le-
szel. Ha nem tetszik, két év múlva módod-
ban lesz magadnak határozni. (Az asztalra 
üt.) De én egy napon emelt fővel akarom 
majd elmondani, hogy: „Esküdt uraim, az 
atya megtette kötelességét, az állampolgár 
az önök kezébe teszi le a vádlott sorsát." 

POUSTIANO (hízelegve): Nagyon jó. 
LEBARMECIDE: Értetted? (Csend.) Leszel 

szives felelni a kérdésemre. 
ÉTIENNE (szelíden, szórakozottan): Igen, 

papa. 
LEBARMECIDE (ünnepélyesen.) Most pe-

dig vonulj vissza a szobádba. Ott maradsz 
hélfőig. (Étienne lassan indul az ajtó felé.) 
Várjál csak. (Étienne megáll.) Ismerem ko-
nok természetedet, de ha netalán szükségét 
éreznéd annak, hogy nagybátyádtól, nagy-
nénédtől, atyádtól bocsánatot kérj, akkor 
beszélj. (Étienne ott áll az ajtónál. A földre 
néz. Aztán szó nélkül kimegy.) Tessék. Lát-
hatjátok. 

POUSTIANO: Igen, hát ezeket a dolgokat 
bizony nem fogjuk tűrni; A fehérnemü-szük-
séglet jegyzékét majd el fogom neked kül-
deni. (Mind felálltak. Poustiano Simonéhoz 
lép.) Ez a prospektus illusztrációkot is tar-
talmaz, amelyek talán le fogják kötni egy 
pár pillanatra szomorú gondolatait, asszo-
nyom. Lapozza előtte a füzetet.) Itt van a 
játszótér, it vannak a legmodernebb mellék-
helyiségek, hálótermek egyenként harminc 
ággyal, természetesen inspckciós éjszakai fel-
ügyelettel, itt a kórházterem, a mosoda, az 
ebédlő tizenkétszemélyes asztalokkal, a tár-
salgó, az olvasó, kitűnő olvasmányokkal, 
természetesen . . . 

SIMONE (kínban, gépiesen elveszi a pro-
spektust): Igen, köszönöm. 

ÉMILE (Simonéhoz): Nem akar állatorvos 
lenni I Hát az állatorvos az olyan utolsó 
ember? 

SIMONE: Igen, igen, de ti olyan kemények 
vagytok ehhez a gyerekhez. (Szinte gorom-
bán ragadja meg a karját.) Hallgass ide, 
Émile. Meg kell mondanod Fernandnak, 
hogy te ezt a javítóintézetet nem helyesled. 

Hogy a gyereknek szüksége van rám. És 
rád. És a családra. 

ÉMILE (vigyorog): Hogy megzsarolja. 
Hogyne volna rá szüksége. (Kiszabadítja a 
karját.) Ugyan kérlek, én is voltam intézet-
ben. Télen befagyott a viz a mosdóba. Min-
den másodnap csak szalonnát kaptunk va-
csorára. Mégis ember lett belőlem. (Oda-
megy a beszélgető Lebarmecide és Poustiano 
csoportjához.) 

SIMONE (egyedül, tehetetlenül): O Iste-
nem . . . (Valéríet pillantja meg, hozzálép.) 
Valérie! 

VALÉRIE (vigasztalva): No, no, nem kell 
kétségbeesni... 

SIMONE (megfogja a kezét): Valérie, te 
a nagynénje vagy. A gyerek nagyon szeret 
téged. Tegnap is mondta: „Valérie néni ked-
ves, nagyon szeretem". Ha te szólsz Fer-
nandnak, rád biztosan hallgatni fog. 

VALÉRIE: Kérlek, Fernandnak teljesen 
igoza van. Rá kell bizni az egészet. Mi asszo-
nyok hagyjuk az ilyesmit a férfiakra. 

SIMONE: Te nem vagy asszony. Nem vagy 
anya. Bocsáss meg, nem is tudom, mit be-
szélek. Gondolj a gyerekre.. . tizenötéves 
korában. . . 

VALÉRIE: Igen, ez éppen az a k o r . . . 
(Zavart mosollyal.) Megfigyeltem én ennek 
a gyereknek a nézését. Meg mernék esküdni, 
hogy a szekrényében pikáns képek vannak 
eldugva. 

SIMONE (borzadva): Valérie! Miket be-
szélsz! (Hevesen.) Ugyan hallgass! Igazán 
hallatlan, milyen hangon beszélsz! Vedd tu-
domásul, hogy az én fiam tiszta! Eredj in-
nen, nem is beszélek veled. (Émile már a 
kezében tartja a kalapját, Poustiano is veszi 
a magáét, Valérie csatlakozik hozzájuk.) 
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POUSTIANO: Azt á jegyzéket majd nézd 
át a feleségeddel. Nálam uniformis nincsen, 
csak a sapka egyforma. Szürke bársonyból 
való katonasapkát hordanak a fiuk arany 
pálmalevéllel. (Simonéhoz.) Kezeit csóko-
lom. (Simone nem felel, kínlódva gyötrő-
dik magában.) 

ÉMILE (szárazon): Viszontlátásra, Si-
mone. (Simone nem felel.) 

LEBARMECIDE (mérgesen): A kis duz-
zogó. 

SIMONE (hirtelen felkiált, hogy mind 
megállónak): Nem! Hát nem! Várjatok, ne 
menjetek még! Előbb hallgassatok meg! 
Igen, idehallgassatok! (Előbb hebegett, most 
szenvedélyesen kezd belejönni a beszédbe.) 
Etienne nem fog elmenni a háztól. Nem fog 
intézetbe menni! Itthon tartom, akármi tör-
ténik. (Lapoz a prospektusban, lázasan.) 
Étkező, mosoda, társalgó. . , mint a fegy-
házban! Azok a vigasztalan éjszakák a háló-
termekben . . . Kaszárnya, kórház és börtön 
együtt, ez a ti intézetetek, igen, mikor kicsi 
voltam, a fivéreim vasárnap mesélték. . . a 
nagyok verik a kicsiket és a romlottak be-
szennyezik a tisztákat.. . (Êmilehez.) Igy 
lesz belőlük férfi, mi? Férfi, igen, de mi-
lyen? Ezekből a gyerekekből lesznek a szív-
telen, rideg, kiábrándult, gonosz emberek! 
Ezek a gyerekek azok, akik meggyülölik a 
szüleiket és nem bocsátanak meg soha, mert 
ismernek más gyerekeket, akik az iskolá-
ból hazamennek a boldog otthonba, az ap-
jukhoz, az anyjukhoz, a testvérükhöz . . . 
akik reggel jókedvűen és tisztán érkeznek 
meg az előadásra, az utcán bámészkodtak 

s járókelőket és kocsikat és mindenfélét 
Uak . . . de ők be vannak zárva a szürke 

.alak közé, csak egyszer egy héten jönnek 
haza, a szemük le van sütve, képmutatóan 
viselkednek, nem láthat beléjük senki és ki-
éhezve esznek, mint a malacok. (Elfogy a 
lélegzete.) 
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POUSTIANO: Minden anya egyforma. 
LEBARMECIDE (szigorúan): Hétfőn vi-

szem a gyereket az intézetbe. 
SIMONE: Igen? Akkor hétfőn én is elme-

gyek innen. 
ÊMILE: Na, na, micsoda nagy szavak! 
VALÉRIE (szárazon): Lásd be, hogy Fer-

nandnak a dolga határozni. 
SIMONE (keserű mosollyal): Fernand! 

Hallgassatok ide. Vannak asszonyok, akik-
nél megértem, ha intézetbe adják a gyer-
meküket. Nem mentegetem őket, de meg-
értem. Ezek a házasságukban a férjük sze-
retői maradtak, a gyerek zavarja a házas-
életüket, emlékezteti őket arra, hogy öreg-
szenek, a szerelmüket fenyegeti. De a mi 
életünk más! (Nevet.) Mi van a mi életünk-
ben egyéb, mint a gyerek? Én egy emberrel 
élek, akinek mindennap, ha hazajön, pu-
derfolt van a kabátján, ruzsnyomok vannak 
az arcán, amellett folyton reklamáló asszo-
nyokkal vannak sürgős ügyei és amellett 
ünnepélyes itthon és mogorva. Hát ez igy 
nem megy, drágám! Igy élni és még adni a 
bankot itthon, azt nem! Én hagyom neked 
a te nőcskéidet, a kis kalandjaidat, a pisz-
kos dolgaidat, tessék, parancsolj, nem törő-
döm vele, de te hagyd nekem a gyerekemet! 
Értetted? (Megdöbbenés.) 

LEBARMECIDE: Ez a jelenet rendkívül 
kinos. Azok a gyanúsítások, amelyek . . . 

SIMONE: Ugyan kérlek, gyanúsítások' 
(Kirántja férje zsebéből a zsebkendőt, amely 
tele van piros ruzspecsétekkel és fekete 
szemfesték-foltokkal. Kitárja és odadobja az 
asztalra.) A te szemedtől van ez? És a te 
szádtól? És most már idehozza őket a há-
zamhoz! (Férjéhez lép) Nagyon jól tudod, 
hogy ezekkel a dolgokkal én snir nem tö-
rődöm. Lehet, hogy ez nálad valami gyó-
gyíthatatlan kényszer. De akkor ne hangos-
kodj, hanem szégyeld magad a fiad előtt! 

ÉMilLE (haragosan): Kérlek, Fernand 
igen kiváló ember, azt ne felejtsd el. 

SIMONE: Mit csináljak vele, lia olyan ki-
váló? Vacsorázzak majd vele kettesben, egy 
árva szó nélkül, egész este? Amig n gyere-
kem ott sir az intézetben elhagyatottan a 
hálóteremben? Nem, azt nem, drágám. 
Étienne itthon fog maradni az otthonában. 
Vagy ha nem, hát Isten áldjon. Hétfőn, mi-
kor hazajössz a hárembe, engem nein fogsz 
itthon találni. Ezt vedd tudomásul. (Csend.) 
Na, most mehetsz. Ugyís vár valaki, nagyon 
jól tudom, kár volna váratni. Ez pláne uj 
nö. 

LEBARMECIDE (érezve a Vaszjára vonat-
kozó célzást): Simone! Kikérem magamnak. 
Tessék uralkodni magadon, ha én tudok 
magamon uralkodni! 

VALÉRIE: Ugy van! 
SIMONE: Akarod u nevét? Megmondha-

tom! A nyelvemen van! 



LEBARMECIDE: Ugyan kérlek! (A töb-
biekhez.) Kedveseim, itt állok előttetek, 
mint egy ember, akinek romhadőlt az ott-
hona. Ki tudja, a rámhulló romok talán ha-
lálosan megsebeztek. De a felemelt atyai 
kéz néha erőtlenül visszahanyatlik. Bocsás-
satok meg, hogy fárasztottalak benneteket. 

ÉMILE (savanyúan): Hát bizony ez a kis 
ünnepélv nem érte meg a fáradságot. 

VALERIE: Nem érte meg. (Hidegen.) Vi-
szontlátásra, Simone. (Melegen megszorítja 
h Lebarmecide kezét.) Isten veled, szegény 
jó Fernand. Velem jössz, Emile? 

EMILE: Mehetünk együtt. (Hidegen Fer-
nundhoz.) Szervusz. 

LEBARMECIDE (sóhajtva): Viszontlátás-
ra, Émile. 

ÉMILE: Remélem. (Poustianóhoz.) Alá-
szolgálja. (Félvállról.) Isten veled, Simone. 
(Êmile és Valérie el.) 

SIMONE: A viszontlátásra. 
POUSTIANO (veszi a kalapját): Nem 

olyan nagy dolog az egész. Most én elme-
gyek és ti szépen kl fogtok békülni. 

LEBARMECIDE (drámai hangon): Raj-
tam nem múlik. (Kézfogás.) Ne felejtsd el, 
hogv hétfőn együtt vacsorázunk. 

POUSTIANO (habozva): Nem lesz az tul-
korán? ••> . 

SIMONE (szerényen): 0 dehogy, miért? 
LEBARMECIDE: Ez a kis vihar? 0 nem, 

az akkorra teljesen el fog tisztulni. 
POUSTIANO: Hát jó, legyen hétfőn este. 

(Simonéhoz.) Vaszja nagyon boldog lesz, 
hogy egy kellemes estét tölthet magával. 

SIMONE: Én is nagyon örülök, olyan ked-
ves asszony. (Kezet nyújt.) Remélem, nem 
haragszik rám. 

POUSTIANO: Én?? Azért, amit az intéze-
tekről mondott? (Nevet.) Ugyan kérem, én 
is bentlakó voltam gyerekkoromban. (El-
megy, Lebarmecide kikíséri. Simone boldo-
gan és megkönnyebbülve sóhajt fel. Arca 
ragyog az örömtől. Lebarmecide visszatér. 

Komoran járkál le s fel. Mikor az asztal 
mellett elhalad, felveszi a zsebkendőjét és 
zsebredugja.) 

LEBARMECIDE (súlyos hangon rákezdi): 
Hát édes fiam . . . 

SIMONE (nyugodtan): Nem, Fernand kér-
lek, hagyjuk ezt most. Nagyon fáj a fejem. 

LEBARMECIDE; Végy be egy port. 
SIMONE: Ahogy elmentél. Siess, mert el 

fogsz késni. 
LEBARMECIDE: Mondhatom, hogy nem 

találok szavakat. . . 
SIMONE: Ne is fáradj, úgysem fogsz ta-

lálni. 
LEBARMECIDE: Talán jobb is. Mint mél-

tányos ember mindenesetre konstatálom, 
hogy Poustiano barátommal búcsúzáskor 
igen helyes hangon -beszéltél. 

SIMONE: Miért ne. Nagyon kedves va-
csora l e s z . . . (Angyali boldogsággal.) Most 
már . . . 

LEBARMECIDE: Igen, egy orosz vacsora, 
az nagyon érdekes lesz. Na. Hát most intéz-
zük el a függő dolgokat. (Csenget. Jóságo-
san megbocsátóan mosolyog.) Anyai gyen-
geség, h iába. . . (Henriette belép.) Kéretem 
a fiatal urat. (Henriette el. Lebarmecide me-
gint elkezd le-fel járni. Mikor az ülő Simone 
mellett elmegy, még egyszer ismétli: „Anyai 
gyengesége..." Es meg akarja simítani a 
felesége haját, de az kikerüli a mozdulatot. 
Ekkor belép Étienne, még mindig csapdába 
került farkasfi arckifejezésével.) Na, gyere 
közelebb, ílckól (Étienne két lépést közele-
dik.) Ejnye, hát csak nem félsz? Nem eszle'') 
én meg! Rakd vissza a holmidat a zsebeidb 
(Megtörténik.) Sírtál? (Étienne felemeli a 
fejét és némán, vadul nemet int.) Igaz, hi-
szen sohasem szoktál sirni. Na mindegy. 
Nem tudom, hogy amit mondani fogok ne-
ked, édes fiam, azt vakságra vagy gyenge-
ségre fogod-e magyarázni. Mondhatnál egy-
pár bűnbánó szót, hiszen összetöröd a bizal-
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inamul és húsz esztendő kell ahhoz, hogy 
egy elveszitelt bizalmat visszanyerjen valaki. 
I)e közötted ós az igazságosan rád váró bün-
tetés között árnyak emelkedtek fel (Teátrá 
listin.), ijesztő árnyak és látomások . . . ho-
mályos hajnali hálótermek . . . szürke falak... 
Közös ebédlőtermek... és én nem akarok 
orösebbnek látszani, mint amilyen vagyok. 
Büntetésre emelt karom megállt a levegőben, 
hogy még egy utolsó kísérletet megpróbál-
jon. (Várja Étienne. ujjongását, de a fiu né-
mán nézi a földet. Lebarmecide mérges les: 
Simonéhoz.) Gratulálok a fiadhoz. A dolog-
hoz egy szava sincs. 

SIMONE: Nem mégy intézetbe, fiam Kö-
szönd meg szépen apádnak. 

ÉTIENNE (lesütött szemmel, színtelen 
hangon): Köszönöm, papa. 

LEBARMECIDE (keserűen Simonéhoz): 
Hallod ezt a hangot? (Nevet.) Na, mindegy. 
Atyai gyengédségem fegyvertelen. Tessék, 
tied a ház. Csak robbantsd fel a gázkályhát, 
vagdald össze a függönyöket, rajzold tele a 
falakat, add el az ezüstkanalakat, mutass 
szamárfüleket az ablakból a járókelőknek, 
rontsd el a villanyórát, főzd meg a telefon-
készüléket, sőt parancsolj megint elrontani 
a vízvezetéket, hogy a mellékhelyiséget 
megint ne lehessen használni. 

SIMONE: Fernand! 
LEBARMECIDE (gúnyosan): Ha kedved 

van, tanulj, ha nincs kedved, menj el az 
orfeumba és ha inégis unod magad, paran-
csolj, a menetrend ott van az íróasztalon. 

SIMONE: Kérlek, hogy akarod, hogy .1 
gyerek megértse ezt a beszédet? Fiam, na,!)' 
fájdalmat okoztál apádnak. Csakugyan 
megérdemelnéd, hogy intézetbe küldjön. 
Most aztán nagyon jónak, nagyon szorgal-
masnak kell lenned. Apád számon fogja tar-
tani, ha megbecsülöd magad. Érted? 

ÉTIENNE (melegen): Igen, anyuskám. 
SIMONE: Most pedig menj és csókold 

meg édesapádat. Fernand, csókold meg a 
fiadat és ezzel a dolog hálistennek be van 
fejezve. Na gyerünk. (Etienne odalép apjá-
hoz. Hideg és szegényes csókot váltanak). 

ÉTIENNE (erőt vesz magán): Én elhatá-
roztam, papa, hogy ezentúl jó leszek. 

SIMONE (férjéhez): Na látod. (A fiúhoz.) 
Csak aztán ugv is legyen. 

LEBARMECIDE (órájára pillant): Három 
óra, szent Isten. Viszontlátásra! 

SIMONE: Viszontlátásra. 
LEBARMECIDE (az ajtóból keserűen): 

Na, most boldog vagy? 
SIMONE: Igen. (Odament, megigazítja a 

zsebkendőjét.) Menj csak ahhoz az asszony-
hoz, menj, menj. Poustianoné, vagy hogy 
hívják? 

LEBARMECIDE (gondosan betanult, ár-
tatlansági kacajjal.) Most már megint Pous-
tianoné! 

SIMONE: Csak tréfáltam. Menj. (Lebar-
mecide el. Etienne helyreállította asztalát 
és visszarakja a lerakott könyveket és füze-
teket.) Mondd, fiam . . . 

ÉTIENNE (anyjához, aki leült a díványra): 
Tessék. 

SIMONE: Gyere ide. 
ÉTIENNE: Igen. (Odamegy). 
SIMONE: Nem. Ülj ide mellém. (Fájdal-

masan.) És most könyörögve kérj lőlem bo-
csánatot. Azért a Marseilleért. 

ÉTIENNE (bensőséggel): Anyuskám, ne 
haragudj. . . 

SIMONE: Hát meg tudtad volna tenni? 
Képes lettél volna? 

ÉTIENNE: Megvolt a jegyem, anyuskám. 
De nem voltam képes. 

SIMONE: Mondd fiacskám, mért vagy 
olvan rossz? 

ÉTIENNE (őszintén): Nem tudom. (Ha-
bozva): De nem is vagyok én olyan nagyon 
rossz. 

SIMONE: Lehetetlen vagy. Amit apád 
mondott, az szórói-szóra igaz. Mindig csak 
haszontalanságokat csinálsz. És néha iga-
zán súlyos dolgokat is. Hogy lehettél képes 
erre a bizonyitványhamisilásra? 

ÉTIENNE: Azt hiszed, o ly n mulatság az, 
hogy mindig ' rajtakapják az embert? És 
éppen a papa! 

SIMONE: Mit akarsz ezzel mondani, hogy 
éppen a papa? 

ÉTIENNE (elzárkózva): Nem, semmit! 
SIMONE (szigorúan): Felelj, rendesen. 
ÉTIENNE: Én magam sem tudom. Köz-

lem meg a papa között mintha nem volna 
semmi, semmi, de semmi. Ha én felnőtt vol-
nék, én nem ilyen ember lennék. Én nem 
szeretnék olyan ember lenni, mint ő. Milyen 
más az, mikor le rajtakapsz valamin! 

SIMONE: Nagyon furcsa bókokat mondasz 
nt-kem ! 

ÉTIENNE: Értesz te engem jól, anyus-
kám. Ha le rajtakapsz, akkor tudom, hogy 
hányadán állunk és mi lesz belőle. De te 
nem alázol meg. És akkor mindig elhatáro-
zom, hogy ezt nem teszem többet. 

SIMONE: És mindjárt kitalálsz valami 
egyéb haszontalanságot. 

ÉTIENNE: Nézd, ha valami rosszat csiná-
lok, akkor az neked fáj. De a papa csak 
mérges. Még mérgesebb, mint te és mégis 
valahogy örömét találja benne. 

SIMONE: Bolond vagy. 
ÉTIENNE: Nem, nem vagyok. Látod, én 

már többször felleltem magamban, liogy jó 
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leszek. Nagyszerűen elhatározlam. És akkor 
jött a papa. 

SIMONE: Na és? 
ÉOTENNE: És akkor megfőztem a hő-

mérőt és lecsavartam az ajtókilincset. Csak 
a papa miatt. 

SIMONE: De hát miért? Talán igazságta-
lan hozzád? 

ÉTIENNE: Na és ha igazságos? 
SIMONE: Nem értelek. 
ÉTIEN NE: Nem énmiattam igazságos, ö 

nagyon élvezi, hogy igazságos. 
SIMONE: Csak legalább tanulnál. 
ÉTIENNE: Igen. Csakhogy én nem akarok 

tanulni. 
SIMONE (meghökkenve): Micsoda? 
ÉTIENNE: Én nem akarok tanulni. 
SIMONE: Miért? 
ÉTIENNE: Azért tanuljak, hogy állatorvos 

legyek? 
SIMONE (meggyőződés nélkül): Tudod 

jól, hogy apád erre a pályára akar adni. 
ÉTIENNE: Ne haragudj anyuskám, de én 

nem akarok állatorvos lenni! Még a köny-
vek is olyan macskaszaguak! Mindig olyan 
büdös legyek, mint Émile bácsi? És majd 
ha meghalok, visszatekintsek az életemre és 
azt mondjam, hogy összesen állatorvos vol-
tam? Na hiszen. Tudod, hányszor fogok 
megbukni a szigorlatokon? Százszor. 

SIMONE: Szép kilátások, mondhatom. 
ÉTIENNE (hirtelen gyengéden): És látod, 

mégis egy szavadba kerül. Csak annyit kell 
mondanod: „Fiacskám, nekem mindig az 
volt az álmom, hogy állatorvos leszel." Rög-
tön rendben van. A kedvedért ezt is. És soha 
nem szólok többet egy szót sem. Ha ez a vá-
gyad, csak szólj, rendben van. 

SIMONE: De valamiből csak meg kell 
élned, ha felnősz, te boldogtalan gyerek. 

ÉTIENNE: Persze, hogy meg. Nekem van 
is hivatásom. 

SIMONE (kicsinylően): Tábornok akarsz 
lenni, vagy cukrász? 

ÉTIENNE (sértve): Ha már te se veszel 
komolyan . . . 

SIMONE (komolyan): Rendben van. Halljuk. 
ÉTIENNE: Én nagy iró leszek. 
SIMONE: És a helyesírás? 
ÉTIENNE: Én olyan bámulatos dolgokat 

fogok irni, hogy a helyesírási hibákkal nem 
fog törődni senki. 

SIMONE: És inik lesznek azok? 
ÉTIENNE: Költemények. Tudod, hogy az 

nekem milyen könnyű? Ma reggel négy 
költeményt irtam. 

SIMONE: Nagyon érdekelne hallani. 
ÉTIENNE: Neked igen, neked elmondom. 

Hallgass ide. (Szaval.) 
Nincsen semmi változás, 
Ha az idő lepereg, 
Nem vagyok én semmi más, 
Csak egy szegény kisgyerek. 

SIMONE: Igen, hát ez egy kicsit szimpla 
dolog. 

ÉTIENNE: Ez semmi. Regényeket is fo-
gok irni és színdarabokat! Én érzem, hogy 
mindent fogok tudni irnil 

SIMONE: És éhezni. 
ÉTIENNE: Nem baj, akkor még többet fo-

gok irni. Fogok irni egy regényt a papáról. 
Az emberek sirni fognak a neveléstől. 

SIMONE: Na most aztán igazán harag-
szom. 

ÉTIENNE (megszeppen, aztán hevesen): 
Milyen kedves tudsz l enn i . . . 

SIMONE: Mi lelt megint? 
ÉTIENNE: Tudod mit, rólad is fogok irni 

egy regényt. De azon nem fog nevetni senki. 
Azon mindenki sirni fog. 

SIMONE: Mondd, fiam, bolond vagy? 
ÉTIENNE: Furcsa. Te ugy véded a papát, 

mintha . , . 
SIMONE: Mintha? 
ÉTIENNE: Mondd anyuskám, boldog vagy 

te? 
SIMONE (ámulva): Tessék? Hát persze, 

hogy boldog vagyok. 
ETIENNE: Dehogy vagy. 
SIMONE: Nem vagyok, mert sok bajt oko-

zol nekem. 
ÉTIENNE: Én? . . . énmiattam vagy olyan 

boldogtalan, hogy majdnem belehalsz? Én-
miattam? 0 nem . . . 

SIMONE (meglepve, figyelve): Te ezt igy 
látod? 

ÉTIENNE: Igen, én igy látom. (Hirtelen 
talpraugrik, meglepetve felkiált.) Megvan! 
Megtaláltam! (Izgatoltan jár fel s a'á.) Rá-
jöttem, hogy mi van köztem és a papa kö-
zölt. Hogy miért nem törődöm vele, akármit 
beszél. Hogy miért nem tudunk ketten, ő 
meg én, összejönni. . . azért, mert nem tesz 
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téged boldoggá. Mert ti Is külön vagytok 
egymástól, igent 

SIMONE (szenvedélyesen): Étienne! Elég 
volt! Elég! 

ÉTIENNE: 0 szegénykém... (Leül 
mellé.) Mondd, anyuskám, te boldog 
vagy, mikor vacsora közben a vizespalack-
nak támasztja az újságot és olvas? Boldog 
vagy, amikor este egyedül hagy, hogy pasz-
szianszozzál, ahelyett, hogy elvinne szín-
házba? Vagy moziba? És mikor hazajön és 
köszön neked, azt nem hasonlítod össze az 
én köszönésemmel? És mikor megcsókol, 
nem olyan, mintha valaki ráragasztja a bé-
lyeget a levélre, hogy hamar bedobhassa és 
tul legyen rajta? (Kis szünet.) Nézd, anyus-
kám, én nem azt mondom, hogy te mártír 
vagy, még azt se, hogy boldogtalan vagy. 
Csak nem vagy boldog. És az éppen annyi. 

SIMONE (szomorúan): Drága gyermekem, 
milyen oktalanságokat beszélsz. 

ÉTIENNE (parancsolóan): Nézz rám! 
SIMONE (ránéz, közel a síráshoz): Nos? 
ÉTIENNE: Milyen szomorú a szemed! Tu-

dod, mikor én szomorú vagyok, akkor el-
kezdek bolondságokat csinálni. De te neih 
ilyen vagy. Te más vagy. 

SIMONE (mosolyogva): Na hiszen, szép 
volna, ha én is felrobbantanám a gázkály-
hát. (Feláll.) Mondd, miért nem köszönted 
meg apádnak mindjárt? 

ETIENNE: Azt az intézeti dolgot? 
SIMONE: Azt bizony. Ha az utolsó pilla-

natban nem lágyult volna meg, h á t . . . 
ÉTIENNE: O? Ellágyult? (Gúnyosan.) lö? 
SIMONE: Nézd, f i a m . . . 
ÉTIENNE: Ne fáradj, anyuskám. Inkább 

mendd el, mivel tul tad megfőzni. 
SIMONE: Én? 
ÉTIENNE: Persze, hogy te. Vagy képes 

lettél volna hagyni, hogy intézetbe menjek? 
SIMONE: Mit tehettem volna? 
ÉTIENNE: Éppen azt kérdezem, hogy mit 

találtál ki. Nem mondod meg? 
SIMONE: Mit? 
ÉTIENNE: A trükköt. Amit kitaláltál. 
SIMONE: Szentül megígértem apádnak, 

hogy jó leszel és tanulni fogsz. 
ETIENNE: És? 
SIMONE: Nincs tovább. 
ÉTIENNE: Látod, anyuskám, te is tudsz 

hazudni. 
SIMONE (szigorúan): Hogy beszélsz 

anyáddal? 
ÉTIENNE: Nem mondod meg? 
SIMONE (az asztalra mutat): Na egy-kettő, 

tanulni. Én ígértem meg, hogy tanulni fogszl 
ÉTIENNE: Elég baji 
SIMONE (odaviszi az asztalhoz): Na, ne 

tréfáljunk, tessék tanulni! Ha hazajövök, fel 
fogod nekem mondani a leckét, figyelmez-
tetlek. 

ÉTIENNE: Elmégy? 
SIMONE: Becses engedelmeddel. 
ÉTIENNE: Nem mehetnénk ketten? 
SIMONE: Bukott diákokkal nem sétálok 

az utcán. 
ÉTIEN'NE: Hová mégy? 
SIMONE: Az osztályfőnöködhöz. Megpró-

bálom elintézni, hogy ne csapjanak ki. 
ÉTIENNE: Nagyon dolgozz, anyuskám. 

Add a kétségbeesett anyát. 
SIMONE: Nem kell színészkednem, fiam. 

Az vagyok: kétségbeesett anya. 
ÉTIENNE: Akkor pláne jó. (Két tenyere 

közé kapja a fejét ét elkezd magolni. Simone 
megy és az ajtóig ér.) Mama. 

SIMONE: Nos? 
ÉTIEN'NE: Görbén tartod magad. 
SIMONE: Milyen neveletlen vagyl (Egy-

másra nevetnek, szinte zavarban a kölcsö-
nös izeretettôl. Simone el.) 

ÉTIENNE (félhangon magol): Mista se-
num et juvenum densantur funera: nullum 
saevum caput Proserpina fugit. Mista se-
n u m . . . (Henriette belép, bútorokat tologat, 
majd a csészéket szedi össze, hogy kivigye.) 
Ha valamelyik csészében maradt még kávé, 
adja ide. 

HENRIETTE: Akármelyik csészében? 
ÉTIENNE: Mindegy, majd a csésze fülé-

nél fogok inni. 
HENRIETTE (odatesz egy csészét): Egé-

szen hideg. 
ÉTIENNE: Csak semmi előítélet. (Iszik.) 

Nagy hecc volt, mi? 
HENRIETTE: Nagyon megijedtem a 

fiatalúr miatt» 
ÉTIENNE: Hallotta nz egészet? 
HENRIETTE: Itt voltam, az előszobában. 
ÉTIENNE: Mit beszéltek, mikor én ki-

mentem? 
HENRIETTE: Azok semmit Helyeselték. 

Hanem a nagyságos asszony. Az megmondta 
nekik. 

ÉTIENNE: őnélküle most kész lennék, 
mi? 

HENRIETTE: Bizony. Jól megmondta 
nekik. Különösen a nagyságos urnák. 

ÉTIENNE: Mit mondott? Akarom tudni 
az egészet. 

HENRIETTE: Hát azt, h o g y . . . (Habozik.) 
ÉTIENNE (türelmetlenül): Na? 
HENRIETTE: Hogy hát az öreg nagysá-

gos ur nem viseli magát rendesen. Hogy a 
nagyságos ur mindig puderos, amikor haza-
jön. Hogy amiért a nagyságos ur ott van a 
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reklamációs osztályba, hát attól mindenféle 
nőkkel van dolga. 

ÉTIENNE (eltorzult arccal): Ezt mondta 
a mama? 

HENRIETTE: Egyszóval, hogy a nagy-
sáigos ur afféle jó firma, de az a nagyságos 
asszonynak teljesen mindegy. 

ÉTIENNE (magának): Az nem igaz. 
HENRIETTE: De igen, hogy az neki 

mindegy, mert neki itt van a fiatalúr. És 
hogyha a nagyságos ur itthon hagyja neki 
a fiatalurat, hát akkor csinálhat, amit akar, 
a nagyságos asszony nem fog szólni. 

ÉTIENNE (sápadtan): Ezt mondta? 
HENRIETTE: Majd szégyelli magát. 
ÉTIENNE: És a papa mit mondott erre? 
HENRIETTE: Semmit. Nem nagyon örült 

neki, hogy ennyi ember előtt mindent a 
szemibe mondanak nekli. 

ÉTIENNE: És aztán mi volt? 
HENRIETTE: És aztán a nagyságos asz-

szony azt mondta, hogy ha a fiatalurnak 
hétfőn el kell menni nbba az intézetbe, ak-
kor ő is elmén a háztól, 

ÉTIENNE (megzavarodva): A mama? 
HENRIETTE: És akkor a nagyságos ur 

azt mondta, hogy felemelte a karját, vagy 
valami ilyet és hogy ő apa. 

ÉTIENNE: Persze, hogy az. (Szünet.) 
Mondja, maga mióta szolgál? 

HENRIETTE: Nemsokára három éve. 
ÉTIENNE: És sok helyen volt eddig? 
HENRIETTE: Ez a harmadik helyem. 
ÉTIENNE: Mondja és ez minden háznál 

igy van? 
HENRIETTE: Hogy? 
ÉTIENNE: Nem tudom. . . hogy az egész 

olyan szomorú . . . olyan izé . . . 
HENRIETTE: Hát voltam már vigabb 

háznál is, az igaz. De hát ezen ne törje 
a fejét a fiatalúr... a családi élet sohase 
olyan, mint a paradicsomban. 

ÉTIENNE (naivul): Miért? 
HENRIETTE: Istenem, miért? (Veszi a 

csészéket, viszi az ebédlőbe): Mert az an-
gyalok nem itt laknak, hanem a menny-
országban. (El. Étienne visszamegy a lecké 
jéhez. Próbál tanulni, de nem megy, meg 
van zavarodva. Simone belép az előszoba 
felől átöltözve. Étienne, mintegy tisztelet-
ből és hódolatból, feláll. Ugy néz az any-
jára, mintha sose látta volna eddig.) 

SIMONE (vidáman): Én megyek. Tanulj 
szorgalmasan. 

ÉTíENNE (súlyosan): Igen, anyuskám. 
SIMONE: Komolyan megígéred? 
ÉTIENiNE: Igen, anyuskám. (Simone oda-

megy, megcsókolja. Etienne átöleli és ma-
gához szorítja. Szenvedélyesen beszél.) 
Mondd meg az osztályfőnöknek, hogy há-
rom hónap múlva én leszek az első az osz-
tályban! Anyuskám! Én nem tudom, mit 
csináltál és hogyan érted el, hogy itthon 

maradhassak, én csak egyet nu 
neked: meg fogom hálálni. 

SIMONÉ: Jól van, fiacskám, mo 
gedj menni. (Indul az ajtó felé.) 

ÉTIENNE (felkiált): Anyuskám! 
SIMONE: Jaj fiam, de sok bajod v 

Mit akarsz? 
ÉTIENNE: Szeretnél boldog lenni? Na 

gyon boldog? 
SIMONE: Micsoda kérdések? Miért kér-

dezed? 
ÉTIENNE: Vedd tudomásul, hogy na-

gyon boldog leszel. 
SIMONE (keze a kilincsen): Te nagy 

csacsi, te! 
Függöny 

II. felvonás 
I(A diszlet ugyanaz. Mikor a függöny fel-
megy, Étienne a földre kuporodva foglala-
toskodik. Körötte szótárak, könyvek, füze-
tek, vonalzó, ceruza. Kopottas, mintás pi-
zsama van rajta, fehér ing nyitott nyakkal, 
lábán papucs. A szótárakat egymás után 
lapozza fel és igen buzgón dolgozik. Lebar-
mecide nagy robajjal ront be. Fején kalap, 

kezében újság.) 
LEBARMECIDE: Mi az, te a földön dol-

gozol? 
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Igen, papa. 
>CIDE: Ez valami uj talál-

„ J E : A szóláríik miatl. Az aszlalon 
/nek ei. Meg aztán igy nem látom, 
szőnyeget és nem ügyelek másra. 

(BARMECIDE: Es különben is szeret-
az ilyen cigánydolgokat, mi? 

ÉTIENNE: Lohet, hogy kiskoromban el-
.oplak a cigánvok. 

LEBARMECIDE: Mi volna, ha felkelnél, 
mikor velem beszélsz? 

ETIENNE: Ugyan ne tréfálj, papa. (Fél-
térdre emelkedik. A/ija fürkészve néz kö-
rül.) Keresel valamit? 

LEBARMECIDE: A Malevilleék párti-
céduláját. 

ÉTIENNE: Nálam van. 
LEBARMECIDE: Hát persze. Egy negyed-

órája keresem mindenütt. Mért veiled el? 
ÉTIENNE: A házi feladathoz kellelt. 
LEBARMECIDE: Egy párticédula? 
ÉTIENNE: Igen. Az van feladva, hogv 

Plolomeusz Wiriil adja Cézár halálát Poin-
pejusznak. (Mutatja a gyászjelentést, amely 
lile van firkálva.) A stilust a párticédútá-
ból vettem. 

LEBARMECIDE: Add csak ide. 
ÉTIEN NE: Csak leszakítom a piszkoza-

t om at. 
LEBARMECIDE: Elszakítani nem enge-

dem. Párticédulákal nerii szokás megcson-

kítani. Add ide. (Elveszi, zsebreteszi.) 
Legalább teszokol arról, hogy máshonnan 
puskázd a dolgozataidat. 

ÉTIENNE (elkeseredve): Most megcsinál-
jam niégegyszer? 

LEBARMECIDE: Eltaláltad. 
ÉTIENNE: Hál jó. Megcsinálom még 

egyszer. 
LEBARMECIDE: Megjött az uj bizonyít-

ványod. Tartozom az igazságnak azzal, 
hogy kél hole jelentős javulási mutatsz. 

ÉTIENNE: Németből én lettem a harma-
dik az oszlálvban. 

LEBARMECIDE: De nem az első. 
ÉTIENNE: Egy első már van. 
LEBARMECIDE: Kímélj meg az ilyen 

hülye válaszoktól, igen? Ami pedig az 
itthoni magaviseletedet illeli, kénytelen va-
gyok várakozó álláspontra helyezkedni. 

' ÉTIENNE: Miért? 
LEBARMECIDE: Mert két hete nem tud-

tam rájönni semmi turpiságra. 
ÉTIENNE: És ebből mi következik? 
LEBARMECIDE: Nem hiszek a csodák-

ban. Valószínűleg most ügyesebben csiná-
lod, amit csinálsz. 

ÉTIENNE: Az nem lehet, hogy nem csi-
nálok semmit? 

LEBARMECIDE: Évek kellenek ahhoz, 
hogy higyjek neked. Nagyon konok fickó 

ETIENNE (csendesen): P:upa . . . 
LEBARMECIDE: Nos? 
ÉTIENNE: Gondolsz te néha rám. mikor 

nem vagyok ott melletted? 
LEBARMECIDE: Természetes. Ez köteles-

ségem. 
ÉTIENNE: És sose jutott eszedbe, hogv 

talán mégsem vagyok olyan, amilyennek 
képzelsz, amikor rám gondolsz? 

LEBARMECIDE: Nem. De az eszembe jut, 
hogy képmutató vagy. 

ÉTIENNE: Ugy. Hát ha úgyis képmutató 
vagyok . . . (Szünet.) 

LEBARMECIDE: Szép idő van. (Kis szü-
net.) 

ÉTIENNE: Mondd, papa, nem vetted észre, 
hogy mikor mi elkezdünk beszélgetni, foly-
ton megakad a társalgás? 

LEBARMECIDE: Mikor miről beszélünk? 
ÉTIENNE: Éppen ez az, hogy sosincs mi-

ről társalogni. 
LEBARMECIDE (nktatóan): Tanuld meg, 

hogy a társalgás kölcsönös érdeklődésen 
alapul. 

ÉTIENNE: Akkor köztünk bizonyosan 
nincs kölcsönös érdeklődés. 

LEBARMECIDE: Közlünk? Többes szám-
ban? Szóval benned nincs érdeklődés az 
apád iráni? 

ÉTIENNE (elüti a dolgot): Nekem olyan-
félénk természetem van. 
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LEBARMECIDE (nevet): Isten tartsa meg 
a szokásodat. Legalább nem vagy terhemre. 
Maradj te csak félénk és végezd a dolgodat, 
abból nem lehet semmi baj. Most jut 
eszembe, hogy szombat van. (Tárcájából ki-
vesz egy bankjegyet.) Itt a heti pénzed. A 
nagynénédnek mindjárt átadhatod a két 
frankját. 

ÉTIENNE: Émile bácsinak isY 
LEBARMECIDE: Igen, természetes. 
ÉTIENNE (sóhajt): Nekem egy frank 

marad. 
LEBARMECIDE: A te korodban nekem 

egy egész hónapra volt egy frankom. 
ÉTIENNE: Képzelem, n enuyire meg vol-

tál elégedve. 
LEBARMECIDE: Ha anyád keres, mondd 

meg, hogy itthon vagyok, csak lementem 
cigarettáért. 

ÉTIENNE: Igen. (Közömbös hangon, de 
kissé izgatottan.) Még nem találkoztál a ma-
mával? 

LEBARMBCíDiE: Nem. Miért? 
ÉTIENNE: iNem, semmi . , . A szobájában 

vun. (A szája mellé teszi az ujját.) Töröld itt 
le magad, papa, a szájad sarka mellett. 

LEBARMECIDE: Miért? Mi van ott? 
ÉTIENNE (lesütött szemmel): Valami fe-

kete. (Lebarmecide letörli magát. Rápillant 
a zsebkendőre, azon piros nyom marad. 
Etienne szégyenlősen könyvel közé buvllc. 
Lebarmecide gyanakvóan rápillant és zsebre-
teszi a zsebkendőt. Kimegy. Hallani, amint 
kint az előszoba ajtaja nyilik és csukódik. 
Etienne jelkel. Hallgatózik. Aztán kimegy és 
behozza az előszobából a telefonkészüléket. 
Bezárkózik, kifigyel, hogy nem hallja-e va-
laki, aztán térdére véve a telefont leül a dí-
ványra.) Halló, központ? Kérem harminchét 
negyvenkettőt.. . gyorsan kérem, mert be-
tegnek lesz. (Várja a kapcsolást, drukkolva 
tekintget az ajtó felé.) Hal ló . . . Lafitte-áru-
ház? Kérem az igazgató urat. Személyes ügy-
ben, nagyon sürgős! Igen, várok! 
Igazgató ur? Halló. I t t . . . (Hamar egy nevet 
keres.) Abé tábornok. Jónapot kivánok. Ké-
rem, a feleségem önöknél volt vásárolni és 
sírva jött haza. A reklamációs osztály fő-

I nöke ugy viselkedett vele szemben, hogy az 
fölhábontó. Megfogta a kezét, kérem! Fel-

háborító! Dehogy kérem, szó sincs róla, nem 
a kesztyűjét nézte. Fogdosta a kezét, kérem. 
És a vállához is hozzá akart nyúlni, kérem. 

[Tessék? Nem az első panasz? Mindjárt gon-
doltam. .Mindenesetre példás elégtételt ké-
rek. (Kopogtatnak.) Jónapot kivánok. (Gyor-
san visszateszi a kagylót és igyekszik a köny-
vek közt botorkálva kivinni a készüléket, 
ugyanekkor nyilik az ajtó és Henriette be-
engedi Vaíériet. Valérienek selyempapírba 
csomagolt virág van a kezében. Henriette el.) 
Kezeit csókolom. 

VALÉRIE: Szervusz. Kész van anyád? 
ÉTIENNE: Nem tudom. 

VALÉRIE: Apád itthon van? 
ÉTIENNE: Rögtön itt lesz, lement cigaret-

tát venni. 
VALÉRIE (leül): Hát csak tanulj, majd 

megvárom. 
ÉTIENNE: Igen. (Hirtelen eszébe jut az 

adóssága.) Szombat van. Tudsz visszaadni 
három frankot, Valérie néni? (Nyújtja a 
pénzt.) Adós fizess. 

VALÉRIE (elveszi a pénzt): Megnézem. 
(Táskájába teszi a bankót és kotorász apró-
pénze közt.) E g y . . . kettő . . . (Odaad két 
frankot.) Kapsz még egy frankot. 

ÉTIENNE: Igen. 
VALÉRIE: Csakhogy nincs. Hopp, meg-

van. (Kivesz egy leragasztott és bélyeggel el-
látott borítékot.) írtam a háziúrnak, de köz-
ben személyesen beszéltem vele, ez a levél 
most már fölösleges. (Lelépi a boríték bé-
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l g ege s sarkát.) A bélyeg egy frank. Áztasd Je. 
•ETIENNE: És még lesz egy kis darab pa-

pirom ingyen. 
VALÉRIE: Jó lesz az a bélyeg, ha levelet 

irsz. 
ÉTOENNE: Én? Kinek? 
VALÉRIE: Nono. Bizonyosan van neked, 

akivel levelezel, s a szüleid nem is sejlik. 
Mi? 

ÉTIBNNE (ámulva): Mit nem sejtenek? 
VALÉRIE (vigyorog): Jó, jó. Nekem be-

szélhetsz. (Étienne bámulja, nem érti, majd 
vállat von és tovább tanul.) Jobb volna, ha 
nem nézegetnéd annyit a nőket. 

ÉTIENNE (tisztán): Milyen nőket? 
VALÉRIE: Ai utcán. . . aztán a képeket a 

pikáns lapokban.. . a meztelen rajzokat. . . 
ÉTIENNE (őszintén): Azok engem nem 

érdekelnek. 
VALÉRIE (buján): Ne hazudj. Nekem 

megmondhatod... én nem mondom el sen-
kinek. 

ÉTIENNE: Mit mondjak el, mikor nincs 
mit elmondani? 

VALÉRIE: Még nem csókolództál, mi? Ha 
megmondod az igazat, visszaadom a két fran-
kodat 

ÉTIENNE: Én még sohasem csókolództam 
nővel. (Nyújtja a kezét.) Kérem a két fran-
kot. 

VALÉRIE: Alamuszi fickó vagy, az az 
igazság. 

ÉTIENNE: Mért érdekel az téged, hogy 
csókolódzlam-e már nővel? 

VALÉRIE (vihog): Csak ugy. Látnám, 
hogy már kezdesz felnőtt lenni. 

ETIENNE: Ez már elég bizonyíték? (Meg-' 
vetően.) 

VALÉRIE: És mi volna, ha egy csinos 
lány, nem is kérdezne, csak megcsókolna? 

ÉTIENNE: Szeretném látni. 
VALÉRIE: Például Poustianoné, mondjuk. 

Nagyon csinos nő. 
ETIENNE: És ha csinos? Én ki nem áll-

hatom. (Hevesen.) Én mind utálom ezeket a 
dolgokat. Ezek engem soha életemben nem 
fognak érdekelni. Még azt is utálom, ha be-
szélni kell az ilyesmiről. (Tüntetően köny-
veibe merül.) Szép kis társalgás. (Lapozgat.) 
„Felnőni" Jobban szeretném tudni, hogy 
„iuxta" után ablativus kell-e, vagy accusa-
tivus. 

VALÉRIE (sértve): Rendben van, nem 
akarok a titkaidba férkőzni. 

ÉTIENNE (nagy szótárral): Egyelőre 
ennek kell a titkaiba férkőzni. (Végleg a mun-
kába temetkezik. Belép Lebarmecide, ciga-
rettát hoz és újságot.) 

LEBARMECIDE: Szervusz, Valérie. 
VALÉRIE: Szervusz. 
LEBARMECIDE (végignéz rajta): Nem 

vettél kesztyűt? 
VALÉRIE: A táskámban van. Majd a lift-

ben felhúzom. 
LEBARMECIDE (leteszi a cigarettát, meg-

látja a virágot): És ez a virág? 
VALÉRIE (bólint): ötven frankkal tarto-

zol. 
LEBARMECIDE: Helyes. (Elövesú a 

gyászjelentést.) Rue Fontaine huszonhét. (A 
virágok mellé veti a levelet, amelyet Etienne 
alattomosan nézni kezd.) őszintén szólva 
fekete cipőt is húzhattál volna. 

VALÉRIE: Ugyan kérlek, a halottat sose 
láttam életemben. 

LEBARMECIDE: De most fogod látni, 
mert odamégy. 

VALÉRIE: Na és te? Zöld nyakkendőd 
van. 

LEBARMECIDE: Igen, csakhogy én nem 
is megyek oda. Ha mehetnék, nem kértelek 
volna, hogy Simonét odakísérjed. 

VALÉRIE: Helyesebb is lelt volna, ha te 
kiséred. Elvégre ez a MalevUle a te barátod 
volt, nem az övé. 

LEBARMECIDE: Ugy? Azért dolgozom 
kilenc órát naponta, hogy mikor kijövök a 
munkából, akkor halottakat nézzek? (Simone 
belép.) Valérie elhozta a virágokat. 

SIMONE: És a cim? 
LEBARMECIDE: Az is megvan. 
SIMONE: Én ezt az egész látogatást ab-

szurdumnak tartom. Sohasem volt semmi 
dolgunk ezekkel a Malevilleékkel. 

LEBARMECIDE: Bocsáss meg, volt idő, 
mikor engem és Malevillet ugy hivtak, hogy 
a két elválaszthatatlan. 

SIMONE: Hogyne. Mikor hatéves voltál. 
LEBARMECIDE: Az idő ugy elszáll, mint 

egy álom. Észre se vesszük. 
SIMONE: Most azt&n öregember korában 

nézzem meg a ravatalon. 
LEBARMECIDE: öreg? Nincs ötvenéves. 
VALÉRIE: Hát akkor nem is nagyon fia-

tal. Különösen, ha meghalt. 
SIMONE: Én előre megmondom, hogy 

nem beszélek semmit. Beszélj te, 
VALÉRIE: Fernand? ö nem jön. 
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SIMONE (megütődve): Micsoda? Te nem 
jössz? 

LEBARMECIDE: És a mérleg, aminek 
holnap reggelre meg kell lenni? Azt ki csi-
nálja meg? 

SIMONE (kis szünet után): Ugy. (Gondol-
kozik.) Nem mára mondtad Poustianonénak, 
hogy jöjjön értem és menjünk el együtt 
uzsonnázni? 

LEBARMECIDE (tűnődést színlel): Mára? 
(Meglepetést színlel.) Az ördög vigye el, ezt 
egészen elfelejtettem. És te nem leszel itthon. 

SIMONE: Nagy udvariatlanság. 
LEBARMECIDE: De hát init csináljunk? 

A virág meg van véve, Valériet idefárasztot-
tuk, te már átöltöztél . . . 

SIMONE: Az pedig lehetetlen, hogy el ne 
menjek, ugy-e? 

LEBARMECIDE {patétikusan): Kérlek, 
kérve kérlek! Legalább néhány szál virágot 
legyen szegény, jó barátomra egy kéz, amely 
úgyszólván az én saját kezem . . . 

SIMONE: Úgysem nagyon ragaszkodom 
hozzá, hogy Poustianonéval teázzam. 

LEBARMECIDE: A tea nem szalad el. 
SIMONE: A halottat viszont eltemetik, ez 

az egyetlen alkalom. Igaz. 
LEBARMECIDE: Simone! Tréfálkozni egy 

halott emléke fölött! . . . 
SIMONE: De akkor kénytelen leszel te 

magad fogadni Poustianonét. 
LEBARMECIDE: Kérlek. Ha olyan nagyon 

ragaszkodol a formákhoz, nagyon szívesen. 
SIMONE: Nagyon helyes. Hát csak várd 

meg. (önkéntelenül eltorzul az arca.) De ne 
beszéld rá, hogy megvárjon engem. 

LEBARMECIDE: Ne? 
SIMONE: Ne. Az ilyen részvétlátogatás 

olyan gyötrelem, hogy utána nem akarok 
vendéget fogadni. (Szünet.) Szóval a viszont-
látásra. (Szeretettel Êtiennehez.) Viszont-
látásra, szivem. 

ÉTIENNE (tüntetően könyveibe merülve): 
Kezitcsókolom. 

SIMONE: Mehetünk, Valérie? {Veszi a vi-
rágot.) 

Átlátáshoz V T <g 

Henko 
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LEBARMECIDE: Várjatok! Ez igy lehe-
tetlen. Gyere velem, Valérie. 

VALÉRIE: Mit akarsz? 
LEBARMECIDE: Ez lehetetlen, ez a to-

jássárga cipö. Gyere velem. (Simonéhoz.) 
Majd a tiedből felpróbál egyet. Mikor vissza-
jöttök, megint felveszi a magáét. (Ketten az 
ebédlő felé távoznak. Menetközben Lebarme-
cide zsebreteszi a gyászjelentést. Szünet. 
Élienne egyszerre becsapja a nagy szótárt és 
hozzávágja a székhez.) 

SIMONE: Mi lelt? 
ÉTIENNE: Semmi. 
SIMONE: A dolgozatot veiled annyira a 

szivedre? 
ÉTIENNE (gúnyosan): Nem. Irigyellek. 

Visszajövet még benézhetnél a telemnézőbe 
és a zálogházba. Hogy este jó étvágyad le-
gyen és az asztalnál legyen miről társalogni. 

SIMONE: Nagyon szellemes vagy. 
ÉTIENNE: Ne próbálj gúnyosan nevetni, 

mert úgysem sikerül. 
SIMONE (ránéz, majd nyugodtam): Fiam. 
ÉTIENNE: Tessék. 
SIMONE: Nem vagyok veled megelégedve. 
ÉTIENNE (heves mozdulattal): Velem? 
SIMONE (ajkára teszi az ujját): Csitt. 

Szorgalmasan lanulsz, igaz. De két hele 
olyan célzásaid vannak, olyan kétértelmüen 
beszélsz, ugy adod a felnőttet. . . igen, igen, 
értesz te engem. Hát én ezt nem szeretem. Én 
azt akarom, hog-y a kisfiamnak a lelke liszta 
és nyugodt legyen és ne akadékoskodjék a 
nagyok dolgával. Én a te mamád vagyok és 
nem akarok más lenni a számodra, csak a 
mamád. Nagyon sok dolog van, amihez ne-
ked semmi közöd, fiacskám. Amibe nem sza-
bad beleavatkoznod. (Szünet.) Megérleltél? 

ÉTIENNE {szivén táláivá): I~cn, anyus-
kám. 

SIMONE: Rendben van. (Megsimítja a fia 
fejét.) Nagyon sok gondolat tulkorán kezd 
ebben a fejben motoszkálni. 

ÉTIENNE: A fiuk meg az iskolában foly-
ton azért csúfolnak, h o ^ lu'ságo^an jó 
vagyok. Ugy értem a jóságot, hogy . . . 

SIMONE (znénben): Értem, fiam, értem, 
ériem! 

ÉTIENNE: Én csak hagyon őket beszélni. 
Elvégre tudom magamról, hogy nem vagyok 
mamlaszabb, mint ők. De nekem nem kell 
más, te az én gondolataimat teljesen lefog-
lalod. s ha meglátlak ezekkel a virágokkal... 

SIMONE: Étienne! Hát mégis? . . . Hát nem 
hagyod abba? 

ÉTIENNE: Én ettől a Poustianonélól 
hányni szeretnék. (Simone haragosan szólni 
akar.) Bocsáss meg, nem lehelek róla. (Si-
mone mozdulatlan és néma. Etienne tréfá-
ban keres menekvést zavarából.) A papa erre 
azt mondaná, hogy olyan konok vagyok, 
mint a vas. (Léptek hallatszanak.) Jön is. 
És Valérie néni a te cipődben. Szép kis aján-

dékot kaptál a cipődbe, mint Mikuláskor. 
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(Simone mosolyog, Lebanne ide és Valérie 
belépnek.) 

LEBARMECIDE (jókedvűin): Mösl még 
egy kicsit szőrit, de öt perc múlva meg fo-
god szokni. Akár táncolhat sz is benne. Most 
menjetek. {Simonéhoz.) K-rlek, eszembe ju-
lotl valami, amivel meyl»ékíthetem ezt az 
izél, ezt a Poustianonél, nikor idejön. Hen-
rieitenek már szóltam is, hogy nem vacsorá-
zunk itthon. Majd elmegyünk négyesben va-
csorázni. M;i larljuk r.ieg azt a rég tervezett 
orosz vacsorát. Jó? 

SIMONE (közömbösen): Ahogy akarod. 
LEBARMECIDE: A gyerek majd kap két 

tojást és egy kis pürét. Na, indulás. 
SIMONE: Viszontlátásra. Gyerünk, Valérie. 

(Indul. Valérie megbotolva a könyvekben, 
követi. Ketten el. Lebarmecide veszi az újsá-
got. Mikor kint az ajtű becsukódott, csenget. 
Henriette belép.) Valahova elküldöm magát, 
fiam. A Palais Royal mellett van egy trafik. 
Ricsii messze van, <Je azokat a szivarokat, 
amiket akarok, csak ott lehet kapni. „Romeo 
és Julia", az a szivar- neve, el ne felejtse. 
Válasszon ki két dar abol, de nagyon szépe-
kel. (ötven frankos bankót ad neki.) Zseb-
kendőbe tegye, hog-, össze ne törjön, ügy 
vigyázzon rá, mini a szeme fényére. Indulás. 
Gyorsan. 

HENRIETTE: Igenis. Ha csengetnek, a 
nagyságos ur fog ajtót nyitni? 

LEBARMECIDI-; : Ne kérdezzen anrtyil, ha-
nem siessen. 

HENRIETTE: Igenis. (El. Szünet. Lebar-
mecide ugy tesz, mintha újságot olvasna, de 
titokba,i tanúin fiát figyeli. Végül jóságosan 
megsz'ilal), 

LEBARMECIDE: Na, fickó! Hát hogy is 
vagi unk azzal a dotgozaltal? 

Í.TIENNE: Csinálom. 
LEBARMECIDE: Helyes. (Szünet.) Sok van 

ir.ég hátra? 
ÉTIENNE: Tacitus. Az nem olyan egyszerű. 
LEBARMECIDE: Szóval még meddig tart? 
ÉTIENNE: Mondjuk egy negyedóra. Husz 

perc. 
LEBARMECIDE: Mi volna, ha ma elenged-

nélek moziba? 
ÉTIENNE J figyelmesen): Magainban? 
LEBARMECIDE: Mi el vagyunk foglalva. 

Anyáddal kint vacsorázunk. 
ÉTIENNE: De Valérie néni nem jön 

velem? 
LEBARMECIDE: Mehetsz teljesen egyedül. 

Akarsz? 
ÉTIENNE: De mennyire akarok. 
LEBARMECIDE: Kisül, hogy nem is va-

gyok olyan rémes ember, mi? 
ETIENNE: Én nem mondtam, hogy ré 
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mes ember vagy. 
LEBARMECIDE (pénzt vesz elö): Nesze tiz 

frank. 
ÉTIENNE (elveszi): Köszönöm. 
LEBARMECIDE: Ezt a pénzt másra nem 

szabad költeni, csakis mozira. Leszel szíves 
azonnal lódulni és lóhalálban öltözködni, 
aztán elrohanni a Lutéeia-moziba, hogy je-
gyet kapjál. Tudni akarom, hogy kaptál-e je-
gyet és azt a jegyei látni akaróin. Na gyerünk 
öltözni, egy-kettő. 

ÉTIENNE (nézi az apját): Papa, én meg-
ígérem, hogy nem köllöm másra a pénzt. 

LEBARMECIDE: Tedd, amit mondtam. 
Még pedig gyorsan, mielőtt mást nem gon-
dolok. 

ÉTIENNE: Nézd, ha nem csinálom meg a 
leckémet, megbüntetnek az iskolában. Ha 
pedig most elmegyek jegyei váltani, nem lesz 
időm megcsinálni a leckémet. Igaz? 

LEBARMECIDE: Igaz. Vissza a pénzt. 
ÉTIENNE: Mindenesetre nagyon köszö-

nöm, hogv . . . 
LEBARMECIDE: Különben lartsd meg azt 

a liz frankot. Eredj öltözködni. 
ETIENNE: Öltözködni? Minek? 
LEBARMECIDE: Hogy megtanulj engedel-

meskedni. A leckédet megcsinálod majd este 
azon idő alatt, amit a moziban töltöttél 
volna. Közben pedig lemégy és veszel nekem 
egy fekete csokornyakkendőt, ö t percen be-
lül ill ié'y nekem kalappal a kezedben. 
(Megszólni a telefon.) Halló, igen, én vagyok. 
Az igazgató ur? Dehogy kérem, a világért 
sem, családom körében békésen olvastam az 
újságol. Hogyne, kérem, holnap reggel hiva-
talos óia előtt fel fogom keresni az igazgat«.'* 
urat. Tessék? Sürgős? A lakásomon? Reno-
kivüli megtiszteltetés, kérem . . . Egy szerén'/, 
de békés kis lakást fog találni igazgató ur . . 
Mégis milyen ügyben?.. . Csak élőszóval, 
igen. Kérem. Nagyon fogok örülni, aláza' os 
szolgája. (Visszateszi a hallgatót. Paran-
csolóan. Étienne! (Szünet. Étienne lassan be-
jön. öltözete semmit sem változott). 

TIENNE: Tessék. 
LEBARMECIDE: Hát te igy öltözködöl? 
ÜTIENNE (mintha erről szó sem lett 

volna): De hiszen nem megyek moziln. 
LEBARMECIDE (tombolva): Mit mondtam 

éa neked, mikor a szobádba küldtelek? 
ÉTIENNE: Hogy öltözzek fel. 
LEBARMECIDE: Na? 
ÉTIENNE: És hozzak egy szmoking-nyak-

kendői. 
LEBARMECIDE: Na? Na? 
ÉTIENNE: Eszembe jutott, hogy mikor a 

nyaralásból hazajöttetek, a ÍM ama két 
szmoking-nyakkendőt eltett. (Kihuz a zsebé-
ből két nyakkendőt.) Ez az egyiV. még nem 
is volt rajiad. 

LEBARMECIDE: Nagyon helyes. 
ÉTIENNE: Majd odakészítem az ágyadra. 
LEBARMECIDE: Fölösleges. Add ide. 

(Mérgesen elveszi, ököllel zseti együri). 
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ÉTIENNE: Vigyázz, összegyűröd. (Szünet. 
Lebarmecide le s fel jár. Étienne meglátja a 
vermutot. Odamegy az asztalhoz és leül. Majd 
megszólal.) Papa. 

LEBARMECIDE (mérgesen): Mi bajod? 
ÉTIENNE: Azt mondtad, hogy a lány csi-

náljon nekem két tojást és pürét. Nem le-
hetne a krumplipiiré helyett sült gesztenyét? 

LEBARMECIDE: Nem. 
ÉTIENNE: Nem? 
LEBARMECIDE: Nem. 
ÉTIENNE: Nem baj. A krumplipürét úgyis 

jobban szeretem. 
LEBARMECllDE: Akkor miért kértél in-

kább gesztenyét? 
ÉTIENNE: Szerettem volna holnap elvinni 

az iskolába. A pürét nem vihetem. 
LEBARMECIDE: Ugy. Szedd a könyveidet 

és menj a szobádba. 
ÉTIENNE: Nem akarod, hogy itt dolgoz-

zam? 
LEBARMECIDE: Ugy látszik. 
ÉTIENNE (meg sem moccan): Hiszen nem 

csinálok zajt. 
LEBARMECIDE: Ha azt mondom, hogy 

menj öltözködni, akkor azonnal fogsz menni 
öltözködni és ha leküldelek valahová, akkor 
nem fogsz kotorászni a félretett. . . (Indulato-
san félbeszakítja magát.) De hiszen a nyári 
holmi kulccsal volt lezárva! 

ÉTIENNE: Igen. 
LEBARMECIDE: A kulcs pálad volt? 
ÉTIENNE: Nem. 
LEBARMECIDE: Hát akkor? 
ÉTIENNE {bizonytalanul): Azért én ki 

tudtam nyitni. A bicskámmal. 
LEBARMECIDE: Micsoda? Tönkretetted 

egy háromszáz frankos bőröndnek a zárját, 
hogy megtakaríts nekem hat frankot? 

ÉTIENNE: Nem tettem (önkrc, nagyon 
egyszerű az, ha akarod, megmulatom. 

LEBARMECIDE: Megmutatod! Ha én ne-
ked megparancsolok valamit, akkor azzal 
felelsz, hogy meglanitsz betörni? Takarodj a 
szobádba. Holnapig ne lássalak! És ha nem 
hivlak, ki ne merészeld tenni a lábad a szo-
bádbóll (Étienne összeszed egy pár könyvet, 
felgöngyöliti a székéhez tartozó kis takarót, 
zsebreteszi az elcsukható tintatartót, ceruzá-
ját és tollszárát szájúba veszi és távgzik. 
Lebarmecide tovább dühöng egy darabig, 
azután az órájára pillant. Látszik az arcán, 
hogy vendége minden pillanatban érkezhetik. 
Odatol egy fotöjt a díványhoz és az ablakhoz 
megy, hogy lenézzen az utcára. Arca kisvár-
tatva felragyog. Visszatér és vár. Poustianoné 

belépése helyett azonban Étienne lép be meg-
döbbentő állapotban. Haja kusza, cuckifeje-
zése borzasztó, alig bir vánszorogni. Hejön 
és imbolyogva megkapaszkodik a díványba. 
Apja mérgesen indul feléje, de hírtelen 
visszahőköl.) Mi lelt téged? Honnan jössz7 

ÉTIENNE: Megmérgeztem magam. 
LEBARMECIDE (felugrik): MicsoóaV 
ÉTIENNE: Megmérgeztem magam a kony-

hán. Mosószódával. Szomjas voltam és össze-
tévesztettem a borosüveggel. 

LEBARMECIDE: Megittad a mosószódát? 
ÉTIENNE: Alig egy kortyot. 
LEBARMECIDE: Na ez gyönyörű. Fölül-

multad önmagadat. 
ÉTIENNE: Nagyon rosszul vagyok. 
LEBARMECIDE: Biztos, hogy mosószóda 

volt? 
ÉTIENNE: Igen, aztán megnéztem. 
LEBARMECIDE: Maradj nyugton. Azonnal 

hivatok orvost. 
ÉTIENNE: Ilyenkor nem orvos kell, ha-

nem tej! Sok tejet kell inni, tanulláin egész-
ségtanban! 

LEBARMECIDE: Tejet? 
ÉTIENNE: Tejel! Sok tejet és rögtön! 

(Panaszosan.) Kérek gyorsan tejet! 
LEBARMECIDE: Rendbon van, ne ujrálj, 

majd hozok tejet. (Indul). 
ÉTIENNE: Hova mégy? 
LEBARMECIDE: Hozok a konyhából tejet. 
ÉTIENNE: Nincs itlhon egy csepp sem. 
LEBARMECIDE: Nincs? 
ÉTIENNE: Nem baj. 
LEBARMECIDE (az égre tárja karjait): 

Mosószóda! Mit érzel? 
ÉTIENNE: Aggodalmat. 
LEBARMECIDE (dühösen): Testileg mit 

érzel? 
ÉTIENNE: Ugy érzem magam, mint egy 

kardnyelő, aki elhibázta. (Gyomrát tapogatja). 
LEBARMECIDE: Na, ha csak egy "korty 

vo l t . . . (Étienne hirtelen hangosan felordít.) 
Szóval azonnal tejet kell kerileni. 

ÉTIENNE: Nem is tudom, hol fogsz kapni 
tejet a közelben. 

LEBARMECIDE: Bánom is én. (Siet, az 
ajtóból visszafordul.) Ha csengetnek, elég 
erős vagy ajtót nyilni? 

ÉTIENNE: M a j d . . . megpróbálok... oda-
vánszorogni . . . . 

LEBARMECIDE: Megmondod Poustianoné-
nak, hogy várion meg. Érted? Hogy várjon! 

ÉTIENNE: Igen, papa. (Lebarmecide el-
rohan. Étienne arca megváltozik. Egészen 
nyugodt. Megigazítja haját és nyakkendője 

ÉÊ^ ÉÊk • f e ^ N ^ H hófehér rovarsó emberre, háziállatra ártalmatlan 
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H II ifi A l A M á r egyszeri felhintésre biztosan a ro-^̂ Ĥ Hjĵ V UKBI/K T a r t- K é r j e r n i n d c n ü u ! Kapható minden fcs-^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ W U W f c U téküzletben, drogériában és illatszei Iái ban. 

147 



helyéi, de csak íny van rajta. Kisvártatva 
kopogtatnak. 0 szilárd léptekkel kimegy. Az 
előszoba ajtaja nyi/va marad. Mindjárt vissza 
is jön Vaszjával.) Tessék helyet foglalni, a 
papa mindjárt jön. 

VASZJA: A papa? (Mosolyogva.) Ën a ma-
mához jöttem, drágám. 

ÉTIENNE: Ó, a mama már rég elment 
hazulról. 

VASZJA: De visszajön, nem? 
ÉTIENNE: Csak vacsoraidőben. 
VASZJA: Hál nincs ilthon senki? 
ÉTIENNE: Csak én. 
VASZJA (meglepetve): De hát ha a mamá-

nak el keltett menni, akkor mért hivolt meg 
engem ma délutánra? 

ETIENNE: Ez nem olyan egyszerű. A mama 
készült is a látogatásra, de a papának hirte-
len eszébe jutott, hogy egy barátja meghall 
és világot kell vinni a ravatalára, hál el-
küldte a mamát. 

VASZJA: Mért nem meni ö maga? 
ÉTIENNE: A mamának olyan jól áll, ha 

virág van nála . . . És ha a papa kér tőle va-
lamit, képtelen megtagadni. A papa meg-
nyugtat la, hogy majd fogadni fogja a nagy-
ságos asszonyi és mindent megmagyaráz . . . 
(A vermutra mutat.) A papa várja is. 

VASZJA: Látom. 
ÉTIENNE: Tessék helyet foglalni. 
VASZJA (leül): Mondja, kedvesem.. . én 

azt hiszem, láttam is a papát. 
ÉTIENNE (közömbösen): Igen? 
VASZJA: Nem most rohant ki a kapun? 
ÉTIENNE: De igen. 
VASZJA: Szépen fogad engem, az már igaz. 

l'gy rohant, hogy no. 
ÉTIENNE: Igen, tejért ment. 
VASZJA: ö szokta venni a tejet? 
ÉTIENNE: Csak sürgős esetekben. 
VASZJA: Mi? 
ÉTIENNE: Tudniillik csak ketlen voltunk 

itthon, én meg a papa, ami igen ritkán szo-
koll megtörténni. De a mamának el kelleti 
menni, a lány pedig szintén elment valamit 
venni. És akkor én bejövök és mondom a 
papának, hogy egy kis tévedés történt, mert 
bor helyeit mosószódái ittam a konyhán. 

VASZJA (felugrik): Jézusmária. 
ÉTIENNE: Hál igy voll. 
VASZJA: És én itt beszéltetem! (Odasiet.) 

Üljön le azonnal. Fáj? , 

GYÓGY-
FÜRDŐ 

Orvoskapacitások által ajánlott klimatikus 
gyógyhely, vérszegénység, női bajok, légző-
szervek, Idegkimerültség, gyomor és bél 

megbetegedéseinél. 
Inhalatorium pneumatikus {{épekkel. 

Fenyveserdőktől övezett 20° C vizU StrandlUrdO, külön 
gyermek-basinnal, modern szállókkal, penziókkal. Vasúti 
kedvezmény. Kérjen prospektust a fürdőigazgató-

ságtól. Mrdlovskft Hupele (Slovensko). 

ÉTIENNE: Nem. 
VASZJA: Ô, szegény fiu . .. (Megfogja a 

kezét.) Milyen forró a keze. És az apja ké-
sik . . . 

ÉTIENNE: Egyhamar nem is jön vissza. 
VASZJA: De hiszen ugy rohant, mint egy 

bolond. 
ÉTIENNE: Na igen, de ilyenkor hol kap a 

közelben tejet? 
VASZJA: Borzasztó . . . 
ÉTIENNE: Nincsen ebben semmi bor-

zasztó. Inkább nagyon boldog vagyok, hogy 
nagyságos asszony . . . 

VASZJA: Boldog? Mosószódával a gyomrá-
ban? 

ÉTIENNE: Tudniillik én nem is ittam mosó-
szódát. 

VASZJA: Mi? Becsapta a papáját? 
ÉTIENNE: Be. 
VASZJA (ránéz): És miért tele ezt? 
ÉTIENNE (a szemébe néz, majd lesüti a 

szemét): Meri . . . 
VASZJA: Mert? 
ÉTIENNE (lesütött szemmel): Nem mond-

hatom meg. 
VASZJA: Nem? Hát akkor nem is igyek-

szem kitalálni. 
ÉTIENNE: De igen. Tessék kitalálni. 
VASZJA: Hogy hívják? Georges, nem? 
ÉTIENNE: Nem. Élienne. 
VASZJA (nézi): Élienne . . . szép név . . . 

Jöjjön csak közelebb. . . (Étienne két lépést 
tesz.) És milyen nagy fiu . . . Egy ilyen nagy 
fiu — 

ÉTIENNE (félbeszakítva) Oh . . . 
VASZJA: De igen: egy ilyen nagy flu azt 

akarja, hogy kitaláljam, miért hazudott a 
papájának . . . 

ÉTIENNE: Nem olyan érdekes. 
VASZJA: De én azt hiszem, igen. (Oda-

ülteti.) Üljön csak ide mellém. 
ÉTIENNE (vonakodik): Nem . . . 
VASZJA: Nem eszem meg. 
ÉTIENNE: Az volna a legkisebb baj. 
VASZJA: Na, üljön ide, mit okoskodik. 
ÉTIENNE (odaül, de húzódik): És ha a 

papa belép? 
VASZJA: Miért mondja ezl? 
ÉTIENNE: Csak mondom, hogy ha a papa 

belép. 
VASZJA: Értem, értem, de miért mondja 

ezl? 
ÉTIENNE: A nagyságos asszony nem tö-

rődne vele, lia a papa itt talál, ilyen közel? 
VASZJJA: Fütyülök rá. 
ÉTIENNE: Az lehel. De ö nem fütyül rá. 
VASZJA (nevet): Maga azt hiszi, hogy fé-

lek tőle? 
ÉTIENNE: Félni talán nem f é l . . . d e . . . 

larl tőle, mondjuk. 
VASZJA: Képzelje, még azt sem. 
ÉTIENNE: Itt talán nem. De az irodájá-

ban. a Lailltte-áruházban. 
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ViASZJA: Az irodájában? Sosem voltam az 
irodájában, kedvesem. 

ÉTIENNE (izgatottan): Sosem volt az iro-
dájában? 

VASZJA (nevet): Soha. 
ÉTIENNE: És ö nem is hivta? 
VASZJA (nevet): De, lia jól emlékszem, 

hivotl. 
ÉTIENNE: De a nagyságos asszony nem 

ment el, ugye? 
VASZJA: Eddig még nem. 
ÉTIENNE: De kettesben már mentek sé-

tálni, nem? 
VASZJA: Még azt sem. 
ÉTIENNE: De ő hivta . . . 
VASZJA (nevet): Nem emlékszem. 
ÉTIENNE (boldogan): Nem volt nála egy-

szer sem? Nem voltak sólálni? 0, bár igaz 
volna! 

VASZJA (nevet): Becsületszavamra. 
ÉTIENNE: Igazán? Ô, de boldog vagyok! 
VASZJA (megsimogatja a haját): Édes kis 

bolond fiu . . . (Sóhajt.) Pedig nem mon-
dom . . . egyszer vagy kétszer eszembe jutott, 
hogy el kellene menni . . . hogy valamivel múl-
jék az idő . . . 

ÉTIENNE (ijedten): Ah! 
VASZJA: Nem jó dolog egész nap olyan 

nagyon egyedül lenni. 
ÉTIENNE (bosszúsan): Szóval egy szép na-

pon mégis csak el fog menni . . . 
VASZJA (folyton simogatva): Nem tudom... 

mikor az embernek üres a szive . . . én orosz 
vagyok és nagyon szerencsétlen vagyok, kis 
fiam, ha üres a szivem . . . 

ÉTIENNE (kérve): Hát akkor ne legyen 
üres a szive . . . kell, hogy . . . 

VASZJA: Hogy nagyon, nagyon szerelmes 
legyek? 

ÉTIENNÉ: Igen, ez remek volna. 
VASZJA: Remek. És édes. És misztikus. 
ÉTIENNE: Misztikus, az igen. Ami miszti-

kus, az szép. 
VASZJA: No nézd, milyen intelligens. . . 

hogy ért engem . . . (Megfogja <i kezét.) Bátor, 
ockos kis fiu . . . 

ÉTIENNE: Hiszen csak férfi volnék! 
VASZJA: Hiszen már az. Georgiában a 

fiuk, ha tizenhatévesek, már régóta férfiak. 
ÉTIENNE: Hiszen csak georgiai volnék! 
VASZJA (lesütött szemmel): Ha georgiai 

volna, akkor abból nagy-nagy szerelem sülne 
ki. Én mindig megmondom, amit gondolok. 

ÉTIENNE: Mindig csak énrám gondolna? 
VASZJA: Nem is tudnám, hogy más ember 

is van a világon. 
ÉTIENNE: A papa sem? 
VASZJA: Eh . . . ki nem állhatom .. . 
ÉTIENNE: Nem julna eszébe, hogy elmen-

jen hozzá? Vagy hogy elmenjen vele sétálni? 
VASZJA: Még látni sem akarnám. 
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ETIENNE (elragadtatva): Imádom, imádom, 
imádom! 

VASZJA: Milyen aranyos gyerek! 
ÉTIENNE: £11 nem tudom, hogy aranyos 

vagyok-e, de maga . . . ó maga . . . 
VASZJA: Mondja, szép vagyok? 
ÉTIENNE: Gyönyörű! Én magának min-

dennap irnék egy levelel versben. 
VASZJA: Ô, de kedves. 
ÉTIENNE: És mon'Jjuk, minden este 

ugyanabban az időbe: i egymásra (gondol-
nánk . . . 

VASZJA: Milyen édes gondolatai vannak! 
ÉTIENNE: És reggel, mikor felébrednék, 

mindig az lenne az első gondolatom: Jó reg-
geli, Vaszja .. . 

VASZJA: Aranyos! Aranyos! 
ÉTIENNE: És maga pedig egész nap azt 

mondaná magában: „Igaz, iiogy még gyerek 
és még iskolába jár, de a szerelem, az vég-
telen nagy." 

VASZJA: Egész nap. 
ÉTIENNE: Persze. Egís? nap. 
VASZJA. Na. Elég csendes boldogság. 
ÉTIENNE: Igen, de csütörtökön nemi Csü-

törtökön elmennénk sétá lni. A ligetbe, vagy 
valahová. 

VASZJA: És ha esö et,ne? (Élénken.) Ha 
van Islen az égben, akk or esne. 

ÉTIENNE: Akkor va (ami muzeumba. 
VASZJA: Muzeum, az nem jó. Aki geor-

giai, az csak tizennég /éves koráig jár mu-
zeumba. 

ÉTIENNE: De Pái izsban azt csinálja az 
ember, amit akar. 

VASZJA. Éppen ez az. Csütörtökön mindig 
eljönne hozzám. 

ÉTIENNE: Magához? 
VASZJA: Perszij. Teljesen egyedül vagyok, 

egész délután. Rémitően egyedül. 
ÉTIENNE: Hál j ó . . . (Nyugtalanul.) Mesz-

sze lakik? 
VASZJA: Nem. (Édesen.) Majd lehuzzuk a 

függönyt, diványpárnákat teszünk a szőnyegre 
és jelmezt veszünk. 

ÉTIENNE: Jó. Ez nagyon jó. 
VASZJA (licizzásimul): Te felöltözöl geor-

giai pásztornak . . . (Kinyitja Étienne mellén 
a pizsamát) . . .meztelen lesz a vállad és a 
lábad . . . És az inged egészen nyitva. 

ÉTIENNE: Nyitva? 
VASZJA: Itt, az inged. (Bedugja a kezét 

az Étienne melléhez, aki megremeg.) Én fel-
öltözöm ef,'y fürdőző latár nőnek . . . (Az ar-
cát egészen közel nyomja.) Itt nem akarom 

megmutatni, de az nagyon szép . . . nagyon 
s z é p . . . (A karját Étienne nyaka köré fonta, 
most hirtelen hosszú csókot ad a szájára.) 

ETIENNE (fuldokolva): O h . . . (Ez az első 
csókja. Megdöbbenve, szégyenkezve marad 
ott a csók után. És mikor Vaszja újra akarja 
kezdeni, megragadja a kezét, higy védekez-
zék.) Nem, elégi 

VASZJA: Nem szabad azt mondani, hogy 
elég. (Szünet.) Szépen vissza .kell jönni. 

ETIENNE: Rögtön. 
VASZJA: Rögtön itt lesz a papa. 
ÉTIENNE: Az igaz. (Visszaül.) 
VASZJA (karonfogja): Milyen messze van 

az a csütörtök! 
ÉTIENNE (tűnődik): Igf:a, de esküdjön 

meg, fellétlen esküdjön mef;, hogy addig nem 
megy sétálni senkivel. 

VASZJA: Klyanuz szvjati.n Pjetron, szvjatin 
Pavlom i szvatov! Ez az', jelenti, hogy eskü-
szöm szenl Péterre, szent Pálra . . . 

ÉTIENNE: A papa mára meg akarja hivni 
magát vacsorára. Azt Mem szabad elfogadni. 
Mert én nem leszek otï. 

VASZJA: Nem fogoD elfogadni. 
ÉTIENNE: Akkor jó. Csütörlökön jövök. 

(Az ablakból kinéz.) Ilt pedig jön ő. 
VASZJA: Talált tejet? 
ÉTIENNE: Nem sokat. Még szerencse. (Az 

ajtóhoz megy, megáll.) Mondja neki, hogy 
ajtót nyitottam mag/mak, aztán bementem •>. 
szobámba. 

VASZJA: Azt fogom mondani. 
ÉTIENNE: És a::tán elmegy? Nehogy igy é k 

vele! 
VASZJA (csókol dob): Ki van zárva. 
ÉTIENNE: Figyelmeztetem, hogy hallga-

tódzni fogok. 
VASZJA: O, kis intrikus! (Kint zaj.) Csü-

törtökön? 
ÉTIENNE (határozatlan szomorusc (igal): 

Csütörtökön. (El.) 
LEBARMECIDE (belép, kezében egy féllite-

res palack tej): Kezét csókolom. Be szélt , a 
fiammal? 

VASZJA: A szobájában van. Azt hiszem, 
jobban érzi magát. r' J 

LEBARMECIDE: Minden patikába r kellene 
peruuuien.« tejadagokat tartani. És I z őrszo-
bákon. B-rrf-sásson meg. (Kisiet. Ma .d vissza-
jön tej léikül.) Iszik. Elmondta a szamár, 
ho'gy in', történt? 

VASZJ/A: Szamárnak mondja, <Je titokban 
nagyon büszke lehet rá. 

LEBARMECIDE: Büszke? Eiro? (Gúnyo-
san.) Kár, hogy nem tűzhetem a goniblyu-
katnbu. Üljön le. 

VAS.ZJA: Köszönöm, de most már mennem 
kell. 

LF.BARMECIDE: Ugyan kéïem, ha a fele-
ségemmel akart uzsonnázni, ?,'ckor kell, hogy 
ide'" e legyen bőven. 

VASZJA: A felesége számár: t igen. Magának 
nr m. 
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LEBARMECIDE (csábítóan): De egy korty 
i ta l t . . . (Meg akarja fogni a kezét.) 

VASZJA: Nem, hagyja, 
LEBARMECIDE: Egyedül vagyunk.. 
ViASZJA: Isten szeme mindent lát. 
LEBARMECIDE: Mondja, miért nem jött 

el hozzám az irodába? Hiszen megígérte. 
VASZJA: Előérzetem volt, drágám. 
LEBARMECIDE: Miféle előérzete? 
VASZJA: Hogy ifjú georgiai pásztornak 

öltözve maga nem lehet valami kívánatos. 
LEBARMECIDE: Nem is fontos. 
VASZJA: De igen. Én egy ifjú pásztorról 

álmodom. 
LEBARMECIDE: Majd akkor én is ifjú 

pásztornak öltözöm. 
VASZJA: Rémes gondolat. Félliter tejjel a 

kezében. 
LEBARMECIDE: Mivel? Ja igen, a tejes-

üveggel. Telefonozunk a férjének és négyes-
ben rendezünk egy igazi orosz vacsorát. Ka-
viárral. 

VASZJA: A georgiai pásztorok nem esznek 
kaviárt. 

LEBARMECIDE: Szóval nem akar velem 
vacsorázni? 

VASZJA: Neon, drágám. Maga csak vacso-
rázzék szépen a feleségével és egyék ka-
viárt a feleségével és mulasson jól a felesé-
gével és igy tovább. 

LEBARMECIDE: Vaszjal! Vetélytársam van? 
VASZJA: Még pedig milyen aranyosi 
LEBARMECIDE: És szerencsésebb, mint 

én? 
VASZJA (nevet): ö nem is tudja, milyen! 

(Kezet nyújt.) Üdvözlöm a feleségét. 
LEBARMECIDE (könyörögve): Vaszjal 
VASZJA (visszaveszi a kezét): Ugyan ne te-

gye magát nevetségessé. (Kint csengetés. Kis-
vártatva belép Henriette.) 

HENRIETTE: Sasselin ur kérdezteti, hogy... 
LEBARMECIDE: Vezesse be, gyorsan ve-

zesse be. (Odasiet.) Alázatos szolgája, igaz-
gató ur. Igazán olyan zavarban vagyok . . . 
Személyesen idefáradt.. . (Sasselin belép. 
Hatvanas, elegáns, nyugodt öreg ur. Szmo-
kingban, felöltővel. Az a fajta ápolt ember, 
akihez illik az esernyő. Köszön Poustianoné-
nak.) Sasselin ur, az áruházunk igazgatója. 
Poustianoné őnagysága, a feleségem legjobb 
barátnője. 

SASSELIN: Nagyon örvendek. 
VASZJA: Ne zavartassák magukat, kérem, 

én éppen indultam. El ne felejtse átadni üd-
vözletemet a kedves feleségének. (El.) 

SASSELIN: Nagyon csinos asszony. 
LEBARMECIDE: Ugye? Nagyon csinos. De 

tessék helyet foglalni, drága igazgató ur. 
SASSELIN (leül, az ajtóra néz): Kliens? 
LEBARMECIDE: Mondjuk, hogy kliens, 

hehehe. 
SASSELIN: Hiába, aki Párizsban csinos 

nő, az a mi kliensünk. 
LEBARMECIDE: Kitűnő. (Szolgaian nevet.) 

SASSELIN (vigan): Ez, remélem, nain is 
olyan kellemetlen magának, mi? 

LEBARMECIDE: Mindnyájan emberek va-
gyunk, direktor ur. Emberek vagyunk, he-
hehe . . . 

SASSELIN: Akin szoknya van, az magát 
mingyárt érdekli. 

LEBARMECIDE (nevet, boldog): Igazgató 
ur tulszives hozzám . . . 

SASSELIN: Nem, nem, magának nagy nő-
csábász híre van. 

LEBARMECIDE: Istenem, az ember meg-
teszi, amit l ehet . . . (Nevet.) 

SASSELIN: Na de maga valóságos Riche-
lieu ezen a téren, amint halloan. 

LEBARMECIDE: Ô, Istenem, nem olyan 
nagy do log . . . 

SASSELIN: De igen. Én azt hiszem, azért 
annyi a reklamáció, mert maga van a rekla-
mációs-osztályban. 

LEBARMECIDE: Jönnek, nem mondom, 
jönnek . . . 

SASSELIN: Igen, csak az a baj, hogy aztán 
hozzám is jönnek. 

LEBARMECIDE (nyugtalanul): Az i n g a t ó 
úrhoz? 

SASSELIN: Drága barátom, az asszonyok 
nagyon furcsák ám. Az irodában olyan szí-
vesen veszik, hogy megsimogatja őket és 
megfogja a íkezüket, még a vállukat is, de 
mikor hazaérnek, erőt vesz rajtuk a lelki-
furdalás, akkor azután elkezdenek a férjük-
nek panaszkodni. Láthatja, hogy imint ba-
rátja beszélek önhöz . . . 
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LEBARMECIDE (rémülten): igazán végte 
len hálás vagyok .. . 

SASSELIN: Akkor aztán a férj felveszi a 
telefont és felhív engem. 

LEBARMECIDE: Lehet ez. igazgató ur? Le-
het ez? 

SASSELIN: Lehet, barátom, lehet. Éppen 
ma délután hívott fel egy tábornok. 

LEBARMECIDE: Egy tábornok? 
SASSELIN: Egy ismeretlen nevű tábornok, 

de mégis csak tábornok. A felesége miatt. 
Gratulálok. Maga bámulatos forgalmat csi-
nál, kedves barátom. 

LEBARMECIDE: De igazgató ur, én sóbál-
vány vagyok! 

SASSELIN: A .hölgyek nőin ezt mondják. 
i'A otillára üt.) Én csak azt kívánom magá-
nak, hogy ne kapjon egy golyót a hasába, 
mert az könnyen megy. 

LEBARMECIDE: Ünnepélycsen ígérem, 
igazgató ur . . . 

SASSELIN: Jó, jó. Mi csa.k fecsegünk, fe-
csegünk és nem is beszélek arról, amiért 
idejötlenn. 

LEBARMECIDE: Miért, kérem? 
SASSELIN: Ne reszkessen, ne reszkessen. 

Ha valami kellemetlent akartam volna mon-
dani magának, megmondhattam volna az iro-
dámban. Nem, nem. Itt a közelben vacsorá-
zok és gondoltain, hogy nem fogom váratni 
hétfőig, hogy megtudjon egy igen kellemes 
újságot. 

LEBARMECIDE (félve): Mit, kérem szé-
pen? 

SASSELIN: Kedves barálom, nekem, mint 
igazgatónak, van egy nagy büszkeségem. 
Hogy minden tehetséget a legjobb helyen tu-
dok értékesíteni. Magának a tehetsége az, 
hogy sarmőr. Az egyéni kedvessége. Azt pedig 
kár igy elfecsérelni egyes vevőkre. 

LEBARMECIDE: Kár a vevőkre? 
SASSELIN: Hát persze, egy vevőnek, aki 

reklamál, már eleve igaza van. És az ember 
nem arra használja fel a legjobb ügyvédei, 
hogy védjen egy pert, amely már eleve el 
van veszve. Én eddig magát elpocsékoltam, 
kedves barátom, egyszerűen elpocsékoltam. 
Magát a tekintélyes megjelenése, a svádája, 
a kulturájn mind-mind az árjegyzékre pre-
desztinálja. Maga ezentúl megkapja az ár-
jegyzék-osztályt. Amennyi árjegyzékünk csak 
van, azt mind megkapja. 

LEBARMECIDE (hebeg): Kérem, igazgaió 
ur, hiszen ez lefokozás . . . 

SASSELIN: Lefokozás volna másnak. De 
nem magának. Aztán gondolja meg, hogy az 
irodája közvetlen ott lesz mellettem, a sze-

mem előtt! És az egész ház legjobb titkárját 
adom maga mellé, hogy sose kelljen egyedül 
dolgoznia! .Az egész titkári karból a legrégibb 
hölgyet, magát Bouloisnét! 

LEBARMECIDE: Az öreg Bouloisné? Sú-
lyos lefokozás, igazgató ur, nagyon súlyos: 

SASSELIN: Nincs igaza, kedves barátom. 
Maga ötszázezer példányban fog megjelenni, 
ne felejtse el. 

LEBARMECIDE (elegánsan): Teljesedjék 
az ön akarata, uram, és ne az enyém. 

SASSELIN: Na lássa, mindenre tud idé-
zetet. (Pajtáskodva karon fogja.) Azt az édes 
kis hölgyet, aki az előbb elment innen, nem 
fogja zavarni, hogy maga uj irodába költö-
zik. Nagy huncut maga, kedves barátom. 
(Étienne belép', de az idegent meglátva, meg-
áll az ajtóban.) 

ÉTIENNE: Pardon. 
SASSELIN (veszi a kalapját): Csak gyere, 

fiam, gyere. Ilyen nagy fia van már? Hihe-
tetlen. 

LEBARMECIDE: A fiam, igen. 
SASSELIN (kezet nyújt): Örülök, hogy 

megismertelek, édes öcsém. (Lebarmecide-
hez.) Ez olyan nagy fiu, hogy bizonyára a 
legjobb barátja az apjának, mi? 

LEBARMECIDE: Majdnem, igazgató ur, 
majdnem. 

SASSELIN: Képzelem, hogy kényezteti a 
fiatalembert. 

LABRMECIDE: Minden apának megvan a 
maga gyengesége, kérem. 

SASSELIN: És milyen pályára szánta? 
LEBARMECIDE: Orvosi pályára. 
SASSELIN: Ugy. Az nagyon szép. Igazán 

nagyon szép. 
ÉTIENNE: Arról van szó, hogy állatorvos 

legyek. 
SASSELIN (kevésbé lelkesen): Állatorvos, 

hogyne. Pasteur is állatorvos volt. 
ÉTIENNE: Nem, kérem, nem az volt. 
SASSELIN (sértve): Nem? Az nagy kár. 

(Kezet nyújt az apának.) Hát Isten áldja 
meg. kedvesem. (Étiennehez.) Nagyon jó hirt 
hoztam a papának, majd kérdezd meg tőle. 
(Elmegy. Lebarmecide kikíséri. Étienne az 
ablakiioz lép. Dolgozni kezd. Kint ajtózárás, 
majd Lebarmecide visszatér. Arca komor. 
Le és fel járkál a szobában. Etienne a zsebébe 
nyul és kivesz egy csomagot.) 

ÉTIENNE: Itt vannak a szivarok. A lány 
ideadta. 

LEBARMECIDE: Tanulj és hagyj nekem 
békét. 

ÉTIENNE: Igen. P a p a . . , 
LEBARMECIDE: Na? 
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ÉTIENNE: Mi a* n kellemes ujvág? 
LEBARMECIDE (dühösen): Majd mind-

járt adok neked kellemes újságol. Mit ártod 
bele magad? Semmi közöd hozzá. 

ETIENNE: Ha nem kérdeztem volna, azt 
mondtad volna, hogy szívtelen, komisz kö-
Ivök vagyok. 
' LEBARMECIDE: Az is vagy. 

ÉTIENNE: Nem akarsz kihallgatni? 
(Nyújtja a könyvet.) 

LEBARMECIDE. Nem. 
ÉTIENNE: Kikészítsem a szmokingodat? 
LEBARMECIDE: Nem. 
ÉT1ENNE. JÓ. (Tanulni kezd. Kint ajtó-

nyitás.) Itt a mama! 
LEBARMECIDE: Na és? (Mérgesen tovább 

sétál.) 
SIMONE (belép): Jó estét, Fernand. 
LEBARMECIDE (szárazon): Jó estét. 
ÉTIENNE: Kezitcsókokwr,, mama. 
SIMON: Jó estét, szivem. (Rájuk néz.) Mi 

történt? 
LEBARMECIDE: Semmi. 
SIMONE (nyugtalanul): Csinált valamit? 
LEBARMECIDE: Kicsoda? 
SIMONE: A gyerek. 
LEBARMECIDE: A gyerek, a gyerek! Hát 

nincs más a világon, csak a gyerek'^ 
SIMONE: Szóval mi történt? 
LEBARMECIDE: Most ment el innen Sas-

selin, az történt. 
SIMONE: Az igazgató? 
LEBARMECIDE: A drágalátos fiad esak 

egy mondalol mondott neki, de ezzel az egv 
mondattal sikerült alaposan megsérteni. 

ÉTIENNE: Pasteur sohasem volt állatorvos. 
Miért éljen a le igazgatód állandóan ebben 
a tévedésben? 

LEBARMECIDE: Elég volt! 
SIMONE: Csak azért jötl ide Sasselin. 

hogy Pasteurről társalogjon veled? 
LEBARMECIDE: Hát persze, velem ko-

moly témákról nem is lehet társalogni, esak 
hülyeségekről. 

SIMONE: Kérlek. Ha akarod, majd el-
mondod. 

ÉTIENNE: Csak kérdezd tovább, mama. 
valami nagyon jó újság van. 

SIMONE (férjéhez): Jó újság? Igazán? 
LEBARMECIDE (keserűn): Nagyszerű új-

ság. Elvették tőlem a reklamációs osztályt. 
SIMONE (boldog felkiáltással): Igazán? 
LEBARMECIDE: Köszönöm a tüntetően 

megnyilvánuló részvétet. Tiz éve dolgozom 
a legjobb összeköttetések kiépilésén, a leg-
nagyobb sikerrel. Az igazgató Richelieuhöz 
hasonlított engem, ha akarod tudniI De te 
azt se tudod, ki volt az a Richelieu. Kérdezd 
meg a fiadtól, Richelieu . . . az udvar. . . a 
hercegek . . . 

SIMONE: A hercegnők .. . 
LEBARMECIDE: Ezt most mind elvették 

tőlem. Kellemes újság, mi? 
SIMON: És milyen beosztást kapsz? 

LEBARMECIDE: Természetesen előlépek. 
Az árjegyzék-osztály főnöke leszek. 

SIMONE: Hiszen az nagyon szép. 
LEBARMECIDE: Hogyne, gyönyörű. Olt 

ülhetek magamnak. Egy lelket sem fogok 
látni egész nap. Legfeljebb az osztályvezető-
ket, meg a titkárokat. 

SIMONE (félénken): Ha akarod. . . néha 
meglátogathailak . . . 

LEBARMECIDE: Köszönöm, nem kérek 
belőle. Maradjunk csak a történelmi példá-
nál. Versailles után Szcnl Ilona. 

ÉTIENNE: És én vagyok a Sasfiók. 
LEBARMECIDE: Egy szemtelen, taknyos 

kölyök, az vagy. (Simonéhoz.) Tedd le már 
a kalapodat és láss a vacsora után. 

SIMONE (meglepetve): Hál Poustianoné 
nem volt itt? 

LEBARMECIDE: De ilt volt. Köszönöm 
szépen. 

SIMONE: Hát nem vacsorázunk együtt? 
LEBARMECIDE: Én ilyen alakokkal nem 

vacsorázom egvütl. 
SIMONE: Alakokkal? Azl hittem, hogy az 

asszony nagvon szimpatikus neked. 
LEBARMECIDE: Szimpátikus? Egy asz-

szony, aki ifjú pásztorokról beszél és be-
hunyja hozzá a szemét? 

SIMONE: Miféle fiatal pásztorokról? 
LEBARMECIDE: Mii tudom én. Ki tud 

ezekből a külföldiekből kiigazodni? Biztosan 
valami kaukázusi selyem fiúról beszél. 

SIMONE (a gyerek jelenlétére célozva): 
Fernand! 

LEBARMECIDE: Ezzel az Oroszországgal 
is tisztában vagyok. Megérdemli a sor- át. 
Szegény Poustiano. Na. ezekből is elég volt! 
A nevüket sem akarom többé hallani. 

SIMONE (vigan): Tőlem nem is fogod, 
nyugodt lehetsz. 

LEBARMECIDE: Egyszóval, fölösleges 
magyaráznom, hogy ma nem díszvacsorákra 
alkalmas nap van. Itthon fogunk enni. 
(Veszi az újságot, indul.) A szobámban 
vagyok. 

SIMONE: Bemehetek hozzád, lia akarok? 
LEBARMECIDE: Köszönöm, újságot aka-

rok olvasni. (El.) 
ÉTIENNE (kis szünet után): Mérges. 
SIMONE: Vigyázz és ne bosszantsd ma 

este. 
ÉTIENNE: Én? Ahogy lenyeltem a vacso-

rál, sietek az ágyba. Nekem ez az árjegyzék-
dolog tulajdonképen nagyon leiszik. 

lb.— P-ért naponta teljes diétát. Ísszeí 
laboratóriumi vizsgálatokkal külón fe lná-
mltás» nélkül nvujt a Fasor Szanatórium 
(VII., Vilma királynfl-ut fl.) belgyógyászati 
betegeknek a háziorvos Irányítása mellett 2 
ágyas klinikai rcndszerD külön szobáiban. 
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SIMONE (boldogan): En el vagyok ragad-
tatva. 

ÉTIENNE: Sokkal kevesebben fognak 
járpi hozzá. 

SIMONE (boldogan): Na és? 
ÉTIENNE: Most mit mondjak? Mondjam, 

hogy nem lesz olyan ideges? 
SIMONE: Sokkal nyugodtabb lesz. 
ÉTIENNE: Két hét múlva 6 maga fog 

kérni, hogy látogasd meg. 
SIMONE: Gondolod? 
ÉTIENNE: Majd meglátod. (Átlátszó ár-

tatlansággal.) Nem Poustianonét fogja kérni, 
azt hiszem. 

SIMONE (nevet): Én is azt hiszem. 
ÉTIENNE (alig bír urakodni bodogságán): 

Jaj, do szeretlek, mikor nevetszl Te azt nem 
is tudod elképzelni. 

SIMONE: Igazán? 
ÉTIENNE: Én? Szívesen a vonat elé fe-

küdnék, csakhogy nevetni lássalak. 
SIMONE: Jaj, hogy mondhatsz ilyen buta-

ságokat. 
ÉTIENNE: Csak az a baj, hogy most már 

nem igen fogsz kaviáros vacsorát enni. 
SIMONE: Nem sajnálom. 
ÉTIENNE: Én igen. 
SIMONE: De te úgysem jöttél volna, csacsi. 
ÉTJENNE: De utána itthon elmondtad 

volna. 
SIMONE: Vájjon mi ütött egyszerre ehhez 

az igazgatóhoz? 
ÉTIENNE: Nem tudom. A papa maga is 

nagyon meg volt lepetve. 
SIMONE (leül a díványra): Apád készí-

tette ki ezt a vermutot? 
ÉTIENNE: Persze, hogy ő. 
SIMONE (nevet): Bizonyosan ennek a sze-

gény Poustianonénak. 
ÉTIENNE: Persze, hogy annak. 
SIMONE: Mi ez a dolog, azzal az ifjú 

pásztorral? 
ÉTIENNE (lesüti a szemét): Fogalmam 

sincs. 
SIMONE (vígan): Nagyon csinos nő, azt 

meg kell aflni. Nem? 
ETIENNE (nyersen): Már mondtam, hogy 

én nem szeretem. 
SIMONE: Ha nagyobb volnál, bizonyosan 

nem ezt mondanád. Na hagyd a könyveidet, 
gyere ide. 

1LIDZA J u g o s z l á v i a e g y i k l e g e l ő -
k e l ő b b f ü r d ő h e l y e . 13 kilo-
méterre Sarajevótól, 500 méterrel 
a tenger színe lelett. Híres kénforrás . 

Orvosok rheuma, lehlás, vérszegénység, exsudate, 
ldeggyengeség gyógyítására javalják. — Felvilágo-
sítást szívesen ad : Dlstrikts-Bad llidza, Jugoszlávia. 

ÉTIENNE (felkel, odamegy): Ne felejtsd 
el a vacsorát. 

SIMONE: Jó, jó. (A sarokba ül.) Gyere 
ide mellém. 

ÉTIENNE (nem akar a Vaszja melletti 
helyre ülni. Hevesen): Nem. 

SIMONE (meghökkenve): Mi lelt? 
ÉTIENNE (magához tér): Nem, semmi. 

(Leül.) 
SIMONE (tölt a vermutból): Nesze, igyál, 

mint a nagyok. 
ÉTIENNE (veszi a poharat): Köszönöm. 
SIMONE (veszi a másik poharat, iszik): 

Egészségedre, fiatalember. Nem szégyelled 
magad, hogy mindjárt vacsorázunk és pizsa-
mában vagy? (Bedugja kezét Étienne ingé-
nek nyílásán a melléhez.) És milyen rendet-
lenül . . . 

ÉTIENNE (megragadja anyja kezét, he-
vesen eltolja magától): Hagyj békét. 

SIMONE (elámulva): Fiam. hozzám be-
szélsz? 

ÉTIENNE (zavarban): Megkarmoltál. 
SIMONE: Az nem igaz. 
ÉTIENNE (begombolkozik): Jó lenne a 

vacsora után nézni, anyukám. 
SIMONE: Nincs valami különös gusztu-

sod valamire? 
ÉTIENNE: Szeretnék karfiolt. 
SIMONE: Karfiolt? Hiszen azt ki nem áll-

hatod. 
ÉTIENNE: Igen, de a papa még jobban 

utálja, mint én. (Lebarmecide kilép az ebéd-
lőből. Karján felöltő. Köcsögkalapját kalap-
kefével tisztogatja. Étienne visszatér köny-
veihez.) 

SIMONE (csodálkozva): Elmégy? 
LEBARMECIDE: Mondtál már valamit a 

vacsoráról a lánynak? 
SIMONE: Nem, éppen most akartam. 

(Kezdi letenni a kalapját.) Van tojás itthon, 
majd összecsapunk valamit. 

LEBARMECIDE: Nem, hagyd. Ne tedd le 
a kalapod. Kint fogunk vacsorázni. 

SIMONE: Vendéglőben? 
LEBARMECIDE: Miért, nincs kedved? 
SIMONE: Nekem? El vagyok ragadtatva. 
LEBARMECIDE: Kiválaszthatod a vendég-

lőt is, ha van valami különös kívánságod. 
SIMONE: 0, mindegy, akárhová a közel-

ben . . . 
LEBARMECIDE: Miért a közelben? El-

megyünk egy rendes helyre és utána efvis'z-
lek színházba. , 

SIMONE: Színházba is? 

HOTEL »ZAGREB« SENJ 
E L S Ő R A N G Ú S Z Á L L Ó 

Zagreb, Ilica 44—46 
Elsőrendű ház a város központjában. Minden kényelemmel. Minden irányban haladó villamos- és autóbuszmegálló. 
Iuterui-báo telefon : 340. Tulajdonos Milan Canak 
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LEBARMECIDE: Nem akarsz? 
SIMONE: Nem akarok? (Nevet.) Bolond 

vagy. 
LEBARMF.DICE: Nem vagyok bolond. Ki 

akarom szellőztetni a fejemet. Gusztusom 
támadt kimenni. 

SIMONE (hitetlenül.) Kettesben? Velem? 
LEBARMECIDE (ünnepélyesen): Tudtom-

mal csak egy feleségem van. 
SIMON: Ugy-e, míégis csak van egy ! 

(Étiennehez.) Egy-kettő, öltözködni hamar! 
LEBARMECIDE (kedvetlenül, mialatt 

Étienne már fel is ugrott): Ragaszkodol 
hozzá, hogy a gyereket is vigyük? 

SIMONE: Miért ne? 
LEBARMECIDE. Semmi értelme. 
ÉTIENNE (visszaül): Én szivesebben itt-

hon maradok. 
SIMONE: Nem, elviszlek. 
ÉTIENNE: De anyuskám, igazán . . . 
LEBARMECIDE (keserüli): Az apja most 

részesült egy kitüntető előléptetésben. Mért 
kívánod tőle, hogy részt vegyen az örö-
münkben? 

ÉTIENNE (nyugodtan): Csalódol, papa. Én 
végtelenül boldog vagyok mindazért, ami ma 
történt. De még sok leckém van hátra. Majd 
elvisztek máskor. 

LEBARMECIDE (felteszi a kalapját): Na-
gyon helyes. (Leteszi a kefét.) Ezt a kefét 
tedd a helyére. 

ÉTIENNE: Igenis. 
LEBARMECIDE (Simonéhoz): Na, gye-

rünk. (Indul. Az ajtóbál.) Szervusz. (El.) 
SIMONE (odalép Étiennehez): Nem szép 

tőled, hogy nem akarsz jönni. 
ÉTIENNE: Csakugyan azt szeretted volna, 

hogy menjek? (Megcsókolja.) 
SIMONE: Még kérdezed? 
ÉTIENNE (felnötteskedve): Azt hiszem, 

anyuskám, nem vagy elég okos. (Karonfogva 
az ajtóig kiséri.) Na, menj vacsorázni. De a 
menükártyát hozd magaddal. És a színházból 
hozd el a programot. (Mint egy világfi.) 
Mondhatom, a férjed ma este elragadóan 
viselkedik, gratulálok. (Simone boldogan ne-
vet és elmegy. Étienne az ablakhoz lép és 
nézi őket, amint elmennek.) 

Függöny. 

Ill- felvonás 
Ugyanaz a diszlet. Lebarmecide házikabálban 
újságot olvas, kényelmesen elhelyezkedett 
a karosszékben, lábát a kandalló rácsánál 
melengetve. Simone ir valamit az Étienne 

asztalánál. Estefelé. 
SIMONE: Rontod a szemedet. (Felkel és 

lecsavarja a világítást, visszaül.) 
LEBARMECIDE: Köszönöm. (Olvas.) 
SIMONE: Mit fizettél Valériának a vi-

rágért? 
LEBARMECIDE: Miféle virágért? 
SIMONE: Három hete, mikor elmentem a 

barátod családjának kondoleálni. . 
LEBARMECIDE: Hogy emlékezzem én " 

ilyesmire három hét múlva? Azt hiszem, 
negyven frankot. 

SIMONE: Hát akkor felirok negyven 
frankot. (Ir.) 

LEBARMECIDE (hirtelen, büszkén): Itt 
van nil Már az újságban is benne van! 

SIMONE: Micsoda? 
LEBARMECIDE: Micsod: ? A fiamnak a 

verse. 
SIMONE (közömbösen): Igazán? 
LEBARMECIDE: Itt vau a második olda. 

Ion. (Olvas.) „A bölcsek nem tekintik, — 
Hogy mily idő, mily nap van, — Vidítja őket 
mindig — Az Admirable -szappan". Alá is van 
irva: Étienne Lebarmecide. Ez remek. A ne-
gyedik sorban benne fellett lenni a szappan-
nak és ő belehozta. 

SIMONE: Igen. 
LEBARMECIDE: Az is kitűnő volt, amit n 

mult héten a fogkefékről irt. (Emlékezetből 
szavalja.) „Belátni roppant egyszerű, — Mit 
hirdetnek a tények, — Kiki hive a nagyszerű 
— Dubarry-fogkefének". Hát ennek a fiúnak 
lehetnek hibái, de irni, azt tud. (Szünet.) 
Nem? 

SIMONE: Hogyne, hogyne. (Ir). 
LEBARMECIDE : Remélem, észrevetted, 

liogy két-három hete bizonyos mértékben 
több elismerési mutatok iránta. 

SIMONE: De igen, észrevettem. (Idegesen.) 
Kicsit sok is. 

LEBARMECIDE: Sok? És ezt te mondod? 
SIMONE: Én. (Idegesen.) Hány óra? 
LEBARMECBDE (megnézi): Hat óra mull 

tíz perccel. 
SIMONE: Most mondd meg, mit csinál 

az a gyerek ilyenkor a városban? 
LEBARMECIDE: Csütörtök von. Elment 

egy múzeumba. 
SIMONE: A muzeumok ötkor zárnak. 
LEBAMECÍDE: Nem mindegyik. Például 

a Grrév'jn-muzcum sem. (Simone vállat von.) 
SIMONE (szárazon): Igaz. 
LEBARMECIDE: N ?m hoztak ma szap-

pant? Olyan Admira'jle-szappant? 
SIMONE: Nem tudok róla. Kérdezd meg 

a lányt 
LEBARMECIDE: Meg is kérdem. (Felkel 

VYHNE 
Szlovanuko páratlan haMxi n#f gyégyllnlil« 

T e l j e s p x & n a s l ô s 
lakás, ellátás (napt négyszeri étkezőssel) 
I. oszt. vasasfürdő, gyógy-, zenedíj < « vi-

lágítással együtt naponta 
az előldénybon Kc 45-43 — 
a fő i d é n y b e n K6 48-64 . -

Ortodox kóser vendéglő is. — Felvilágosítást ad : 
M o l l l A r is H*l®»«s>r drogéria, Budapest, Korona-
herceg-!]. 1), Tel. : 8UO-37 és Fürdőignzgfltósüg Vyhne 
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és csenget.) Mert a múltkor minden további 
nélkül küldtek három fogkefél. Mép aznap. 

HENRIETTE (belép): Tetszett csengetni? 
LEBARMECIDE: Nem hozlak mn valami 

szappant? 
HENRIETTE: Nem, a szappancég egy üveg 

likőri küldött a ifiataluruak. 
LEBARMECIDE: Es hol a likőr? 
HENRIETTE: A fiatalúr elvitte. 
LEBARMECIDE (meghökkenve): Elvitte? 
HENRIETTE: Igenis. 
SIMANE: Jól van. (Henriette el). 
LEBARMECIDE: Te értesz ebből valamit? 
SIMONE (hangosan): Nem. 
LEBARMECIDE: Van ebben a gyerekben 

valami, ainil mi sose fogunk tudni meg-
érteni. (Keserűen.) Elvitte eladni. 

SIMONE: Kérlek, olvasd a lapodat és hagyj 
engem számolni. (Szünet). 

LEBARMECIDE: Te, nekem eszembe jutott 
valami. 

SIMONE: Micsoda? 
LEBARMECIDE: Mi volna, ha Etienne el-

küldene egy ilyen verset valamelyik autó-
gyárnak? (Simone vállat von.) Mi történhe-
tik, hátha? 

SIMONE (munkája ürügye alatt): Nézd, 
hagyj most engem. 

LEBARMECIDE: Az a kérdés, tud-e pél-
dául Citroenre rimet találni. 

SIMONE (felugrik): Az Isten áldjon meg, 
hát ne tégy idegessé. 

LEBARMECIDE (felált): Én? 
SIMONE: Igen, te. 
LEBARMECIDE: Érdemes rendesen bánni 

veled. 
SIMONE: Két hete. 
LEBARMECIDE: Pardon, nemsokára há-

rom hete, hogy beállolt a változás. 
SIMONE (kétségbeesve): Jó, jó, hát három. 

(Fogja a holmiját és idegesen kimegy a szo-
bából). 

LEBARMECIDE: Vájjon akkor milyen 
ideges volnál, ha még mindig a reklamációs 
osztálynál volnék. (Nincs felelet a szomszéd 
szobából. Odamegy az ajtóhoz.) Na ne okos-

Lovranai gyermekotthon S Ä Ä kertes 
: ott-

hona. Elsőrendű ellátás, gondos kiszolgálás, orvosi fel-
ügyelet. Felvilágosítást : — K I N D E R H E I M WIEN, 

I,. Gonzagagasse 1. 

es UdüiMon. A N D E R L - R O G G E 
Graz, Lcssigstrasse 19. 
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kodj, mit okoskodsz. (Átmegy. Kint csenge-
tés.) 

POUSTIANO (bejön, Henriette utána):. 
Mondja meg a fiatalurnak, hogy itt vagyok 
és sürgősen beszelni óhajtok vele. 

HENRIETTE: Kérem szépen, a fiatalúr 
nincs idehaza. 

POUSTIANO (keserű kacajjal): Nincs ide-
haza? És én azt most higvjem el? 

HENRIETTE: A fiatalúr már ebéd után el-
men I kérem. 

POUSTIANO: Ù igen, azl tudom. 
HENRIETTE: Hálha úgyis letszik tudni? . 
POUSTIANO: De viszont okom van hinni, 

hogy nem maradt el sokáig. 
HENRIETTE: A ftalalurnak nincs lakás-

kulcsa. Tudnom kellene, ha hazajött volna. 
POUSTIANO: Jól megtanították magái, 

hogv mit feleljen nekem, mi? 
HENRIETTE (megijed): De kérem, nagy-

ságos ur, nekem nem szólt senki . . . 
POUSTIANO: És persze a nagyságos ur 

sincs itthon, az apja, mi? 
HENRIETTE: De igen kérem, hogyne volna 

itthon! 
POUSTIANO: Ugy. Hát csak jelentse neki, 

hogy Poustiano akar vele beszélni. 
HENRIETTE: Igenis. Tessék talán helyet 

foglalni. 
POUSTIANO: Ne beszéljen annyit, hanem 

siessen. (Henriette bemegy az ebédlőbe. 
Poustiano hevesen le s fel lépeget. Benyúl a 
zsebébe, kivesz két csomag kis levelet, az 
egyiket visszateszi, a másikat megtartja. 
Lebarmecide belép. Nyilván tudja a vendég 
hangulatát, mert mikor jön, izgatott). 

LEBARMECIDE: Na, mi az öreg, mi a baj? 
POUSTIANO: Azért jöttein, hogy elmond-

jam. 
LEBARMECIDE: Hallod, léged valami nagy 

izgalom ért. 
POUSTIANO: Engem? Dehogy. Roppant 

jókedvű vagyok és az élet csupa gyönyör. 
LEBARMECIDE: Nem ülsz le? 
POUSTIANO: Köszönöm. Egy jó hirt aka-

rok veled közölni. 
LEBARMECIDE (a kandallóhoz fordulva): 

Azt már szeretem. 
POUSTIANO: Tudd meg, hogy e pillanat-

ban egy felszarvazott férjei látsz magad 
előli. (Leül.) 

LEBARMECIDE (rémülten visszafordul): 
Itt a lükörben? 

POUSTIANO: Nem, ill a széken. 
LEBARMECIDE: Szóval, le vagy az. 
POUSTIANO: Többek között én. 
LEBARMECIDE: Ô te szegény, te. (Feléje 

tárt kézzel indul oda, de Poustiano elfordulj 
Nem akarsz velem kezet fogni? 

POUSTIANO: Ugyan kérlek, az nem sokat 
segit rajiam. 

Majestic Hotel, Juan les Pins Minden kénvelem. — Kitűnő konyha. — Szálloda 
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LEBARMECIDE: Ez Iragikusan igaz. De 
figyelmeztetlek, hogy Napoleonl is felszarvaz-
ták. 

POl'STIANO: Az lehet. De neki voll mi-
vel vigasztalni magái. 

LEBARMECIDE: Ebben megint igazad van. 
Nem akarsz inni valamit? 

POUSTIANO: Nem. 
LEBARMECIDE: De hát biztos vagy benne? 

Néha a látszat csal. 
POUSTIANO: Engem nem a látszat csal, 

hanem a feleségem. Vas/.ja nia reggel eltávo-
zott a háztól és nem vili magával másl, mint 
egy bőröndöl és a segédlanárt a harmadik 
osztályból, egy huszonhároméves kölyköt. 

LEBAMECIDE: A fiatalember nagyon csú-
nyán kezdi az életet. Es tudod, hogy hol kell 
őket keresni? 

POUSTIANO: Hogyne. Megirlák, hogy a 
Riviérára utaznak. 

LEBARMECIDE: Hát akkor? Utazz a/ első 
vonallal a Riviérára. 

POUSTIANO: Nem. Első dolgom voll u fe-
leségem minden olthon maradt holmijai vé-
gigkutatni. Hát találtam is levelekel. Vedd 
tudomásul, hogy ahogy és ahányszor én meg 
vagyok csalva, az már rekord. Egy fiókban 
hét különböző levélcsomói találtam. Micsoda 
levelek! Arról nem is beszélek. Most ehhez 
add hozzá azokat, akik nem irtak. Finom kis 
nő. 

LEBARMECIDE (odalép): Hát nem szo-
rítasz kezet velem? 

POUSTIANO: Ugyan eredj a fenébe a ke-
zeddel! 

LEBARMECIDE: Ideges vagy. Na és rá-
jöttél, kiktől vannak a levelek? 

POUSTIANO: Rögtön rátérek. Négy úrra 
rájöttem. 

LEBARMECIDE: Bravo! 
POUSTIANO: Mi az, hogy bravo? 
LEBARMECIDE: Mösl ezeket fülön fogha-

tod az ismeretlen többi miatt is. 
POUSTIANO: Gondolod, hogy meglegvem? 
LEBARMECIDE: Én nem szólok bele bará-

tom, csak mondom. 
POUSTIANO: Légy nyugodt. Éppen kör-

úton vagyok. Három fickót már elintézlem. 
LEBARMECIDE: Ilyen hamar? 
POUSTIANO: Hát hogyne. Mindegyiknek 

ugyanazt mondtam: „Fogja, ezek a maga le-
velei. Vegye tudomásul, hogy én korzikai va-
gyok és nálam a bosszú családi tradíció. Az 
ön napjai meg vannak számlálva, ön a m.ti 
naptól kezdve nem fogja tudni, hogy mikor 
ebédel, mikor sélál, mikor lefekszik, mikor 
dolgozik, melyik pillanatban fogja utolérni a 
tragikus vég." És azzal elmernem. Olyan sá-
padtan maradtak oll, mint a fal. 

LEBARMECIDE: Te, nehogy valami olyal 
csinálj, amiért becsuknak! 

POUSTIANO: Ne félls te engem. Én ezzel 
a három himpellérrel nem is törődöm többet. 
De igen kellemetlen lelkiállapotban fognak 
élni belekig, azt állítom neked. 

LEBARMECIDE: Nahát, nem ludlam, hogy 
ilyen ravasz vagy. 

POUSTIANO: Várjál csak. Térjünk csak 
rá a negyedikre. 

LEBARMECIDE: Ja igen, a negyedik. 
POUSTIANO: Negyedik és ulolsó. 
LEBARMECIDE: Nos? 
POUSTIANO: Es legfiatalabb. Csodálom, 

hogy csecsemőkkel nem kezdett. 
LEBARMECIDE: Jóvérű menyecske, a te-

rem lésil neki. 
POUSTIANO: Te csak itt viccelsz. Hál nein 

sejtesz semmit a célzásaimból? 
LEBARMECIDE (meghökken): Mi? 
POUSTIANO: A le fiad egy aljas csirkefogó. 
LEBARMECIDE (kővé válik): Mii beszélsz? 
POUSTIANO: Igen, igen. Kedves fiad volt 

kegyes engem felszarvazni. 
LEBARMECIDE: Ugyan eredj, hiszen még 

iskolába jár. 
POUSTIANO: Ha óvodába járna, az sem 

lelt volna akadály. (Nyújtja a levélc.iomót.) 
Remélem, tudsz olvasni. Még ilyen óvodás 
írást is. 

LEBARMECIDE: Mi ez? „A te ifjú pászto-
rod . . ." (Dühösen.) Micsoda? Ifjú pásztor? 

POUSTIANO: Igen, ez volt a feleségem 
specialitása. Mind a négy ilyen volt. 

LEBARMECIDE (visszanyújtja a leveleket): 
Én ilyen ocsmány dolgokal nem vagyok haj-
landó elolvasni. 

POUSTIANO: Nekem ne add. Mit csináljak 
velük? Tegyem az ablakba? 

LEBARMECIDE: Holnap elküldöm az osz-
tályfőnökének. 

POUSTIANO: Nagyon kedves tőled. Nem 
közölhetnéd inkább az újságban? 

LEBARMECIDE (hetenéz): „Az én gyö-
nyörű csütörtök délutánom". Ugy. Ezt ne-
vezte ő múzeumnak. 

POUSTIANO: Azt mondta, odamegy? Hát 
ma zárva találta a muzeumot. 

LEBARMECIDE: Persze, odament. 
POUSTIANO: Na, csak kerüljön az a 

kölyök a kezem közé, összetöröm. 
LEBARMECIDE: Csak nem fogsz megütni 

egy gyerekel. 
POUSTIANO: Gyereket? Most egyszerre 

gyerek? 
"LEBARMECIDE (az ebédlő felé mutat): 

Az anyja szeme láttára! 
POUSTIANO: Hát mii csináljak vele? Tér-

deitessem le a sarokba? 
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LEBARMECIDE; Kérlek, bízd csak rám, 
én a tc ügyedet a kezembe fogom venni. 

P1O.U1STIANO: Vedd a kezedbe és ejtsd el 
az ügyemet. Olt egye meg a fene. Most 
már úgyis mindegy. 

LEBARMECIDE: Látod, tudsz te nagy-
lelkű is lenni. 

POUSTIANO: Nem azon fordul meg, bará-
tom. De ha összetöröm azt a gyereket, hogy 
folytassam veled a húszéves barátságot, 
nem igaz? 

LEBARMECIDE: Na látod. 
POUSTIANO: És végre is te vagy fontos 

nekem, nem az a taknyos kölyök. 
LEBARMECIDE: Én értelek téged. 
POUSTIANO: Nem értesz te semmit. Te fs 

csak olyan piszok szoknyahős vagy, mint a 
töLbi, azért kellesz nekem. 

LEBARMECIDE: Szoknyahős a z . . . (Hen-
cegi se hirtelen átmegy gyávaságba) ... voltam. 

POUSTIANO: Jó,' jó, nekem ne adj elő. 
Nekirm most arra van szükségem, hogy a 
lelki egyensúlyomat helyreállítsam. Vad 
bosszúi kell állani a feleségemen. Én is meg 
akarom csalni őt, de ugy, hogy . . , Hány 
órakor jössz ki a hivatalból? 

LEBARMECIDE: Hat óra tájban. 
POUSTIANO: Na látod. Ha barátom vagy, 

holnap délután hatra összehozol nekem va-
lami jó kis diszkrét mulatságot. 

LEBARMECIDE: És ha most a lépcsőház-
ban találkozot a fiammal, mi lesz? 

POUSTIANO: És a te fiadat az életben nem 
ismerem többé. (El Lebarmecide kikiséri, 
aztán visszajön. Csenget). 

LEBARMECIDE (a belépő lányhoz): 
Henriette, ha a fiatal ur hazajön, beszélni 
akarok vele. 

HFNRIETTE : Már itthon van. 
LEBARMECIDE: Mióta? 
HENRIETTE: Mialatt a nagyságos ur a 

vendéggel beszélgetett, azalatt jött. Valamit 
tervezhetett az az ur a fiatalúr ellen, hát én 
nyitva hagytam a lakásajtót, hogy a fiatalur-
nak ne kelljen csengetni. 

LEBARMECIDE: A szobájában van? 
HENRIETTE: Igenis, egyenesen a szobá-

jába ment. 
LEBARMECIDE: Mondta neki, hogy van 

itt valaki? 

Bfirautti! Király Garage! 
Tel jes« s j , márkát, elegánt, cmkott luxusautók helybeli, vidéki 
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HENRIETTE: Nem beszéltem vele, nem 
is vettem észre, mikor hazajött, csak a kabát-
járól láttam, mert felakasztotta az előszobá-
ban. Az ajtót magára zárta. 

LEBARMECIDE: Hát mondja meg neki, 
hogy il thon vagyok. 

HENRIETTE: Küldjem be? 
LEBARMECIDE: És mondja a nagyságos 

asszonynak, hogy öltözködjék. 
ÉTIENNE: Jó estét, papa. 
LEBARMECIDE: Szervusz. Mi ez a likőr? 
ÉTIENNE: Küldték a szappangyárból. 
LEBARMECIDE: ÉS te ugy sétálsz egész 

délután, hogy palackot cipelsz a hónod alatt? 
ÉTIENÍNE (nem figyel): Igen. 
LEBARMECIDE: Beteg vagy? 
ÉTIENNE: Nem egész jól érzem magam, 

de majd elmúlik. Már tettem borogatást a 
fejemre. Lehet, hogy meghűltem. 

LEBARMECIDE: Talán nem fűtenek a 
muzeumokban? 

ÉTIENNE: Rosszul. 
LEBARMEC1DË: Ma melyik muzeumban 

voltál? 
ÉTI ENNE: A Carnavalet-lxsn. 
LEBARMECIDE: És mit láttál? 
ÉTIENNE: Ma? 
LEBARMECIDE: Nem. Holnap. 
ÉTIENNE: Úgysem érdekel. 
LEBARMECIDE: És hányszor zárják ezt a 

te Carnevalet-dat? 
ÉTIEN NE: Hát ugy ö t k o r . . . fél hatkor . . . 

valami ilyen. 
LEBARMECIDE: És messze van az ide? 
ÉTIENNE: Az Isten háta mögött. 
LEBARMECIDE: És gyalog jöttél? 
ÉTIENNE: Igen. Sétálni akartam. 
LEBARMECIDE: Az üveggel. 
ÉTIENNE: Az üveggel karonfogva. 
LEBARMECIDE: Poustiano járt itt nálam. 
ÉTIENNE (közömbösen): Igen? Jól van? 
LEBARMECIDE: Érdekel, hogy hogy van? 
ÉTIENNE: Csak ugy kérdeztem. 
LEBARMECIDE: Nagyon jól van. És igen 

furcsa dolgokat mondott nekem. 
ÉTIENNE: Igen? 
LEBARMECIDE: Fontos és igen bizalmas 

dolgokat mondott nekem. 
ÉTIENNE: Igetl? 
LEBARMECIDE: Te ezt apró bajnak ne. 

vezed? Nagyon szeretett volta téged is itt ta-
lálni. 

ÉTIENNE (vállat von):): Az csak olyan 
udvariassági frázis. 

LEBARMECIDE: Na, ami azt illeti, udva-
rias nem volt. 

ÉTIENNE: Mégis, ha egy ilyen idősebb ur 
irántam érdeklődik . . . 
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LEBARMECIDE: A feleségét is emlegette. 
ÉTIENNE (most először kap gyanút): Ugy? 

(Hamar összeszedi magát és támadásba megy 
át.) örültél neki? 

LEBARMECIDE: Én? Na hiszen. Talán örül-
jek annak, hogy . . . (Étiennte hirtelen felvesz 
egy vázát és átlátszó szándékossággal ráejti 
a kandalló márványára.) Megbolondultál? 

ÉTIENNE (nyugodtan): Más témát akar. 
tam adni a társalgásnak. (Szembe néz tíz 
apjával). 

LEBARMECIDE (állani akarja a tekintetet, 
de nem megy. Elfordul): Hogy értsem ezt? 

ÉTIENNE (hidegen): Hoztál haza munkát 
ma estére? 

LEBARMECIDE: Hoztam. (Zavartan la-
poz a gépírás között.) Éppen kikészítettem, 
ahogy itt vártalak. 

ÉTIENNE: No látod. (Széket tol az asztal-
hoz, Szilárdul, tekintéllyel.) Hát akkor dol-
gozzunk. 

LEBARMECIDE (előbb meghökken, dt 
aztán cigarettát ad, még tűzzel is szolgál, mt-
alatt Etienne állandóan olvas): Az igazgató-
nak még nem mutattam. De gondoltam, még 
sem lesz rossz, lia elolvasod és hozzászólsz, 
ha éppen akarod. Erre itt adod a nagy szak-
érőt és nélkülözhetetlent. Szóval azt gondo-
lod, hogy ez nem felel meg? Hát jó. Akkor 
diktáld. 

•cdp ro 
n M . . 
oran): 

ssz néven, én 

Légy szives 

ÉTIENNE: Papa, ne v 
nem akartalak megbántani 

LEBARMECIDE (komo, 
diktálni. 

ÉTIENNE: Emlékezz vissza, milyen büszke, 
voltain, mikor először kértél, hogy segitseV 
neked, nemhogy dolgozzam helyetted, hanem 
éppen csak segítsek. Milyen büszke voltam, 
hogy van egy közös t i tkunk. . . 

LEBARMECIDE (keserűn): Igen, veled vé-
geztetem el a dolgomat. 

ÉTIENNE: Arról nem tehetsz, lia a stílu-
sod tul előkelő és tul intelligens az ilyen 
reklámok számára. Te ugy tudsz irni, mint 
Chateaubriand. 

, LEBARMECIDE: No, nol 
ÉTIENNE: De igen, fénykorában. Én igy 

nem is mernék irni, mint te. 
LEBARMECIDE (boldogan): Ez olyan do-

log, hogy vagy van valakiben, vagy nincs. 
De a te versikéid igazán nem rosszak. 

ÉTIENNE: Nézd, papa, te azt kívántad, 
hogy bizonyítsam be, hogy írással tudok 
majd pénzt keresni. Hát megfogtam a dolog 
végét. Mondd, szóltál már Émile bácsinak? 

LEBARMECIDE: Miről? 
ÉTIENNE* Hogy nem leszek állatorvos. 

LEBARMECIDE: Ennyire irtózot a disznók 
tói? 

.ÉTIENNE: Nem, én szeretem a disznót, 
de csak ebédre, nem páciensnek. 

LEBARMECIDE (sóhajt): Igen, már irtam 
Émile bátyádnak. (Sóhajt.) Egyszóval. . . 
(Bemártja a tollat.) Utifelszerelés, turista-
holmi . . . 

ÉTIENNE: A mama katótjárói is akarok 
veled beszélni. 

LEBARMECIDE: Anyád kabátjáról? Mi 
baja anyád kabátjának? 

ÉTIENNE: Azt nem tudom, mi baja, de 
nagyon rosszul néz ki. Mi volna, ha meg-
lepnéd egy uj kabáttal? 

LEBARMECIDE: Anyád egy szót sem 
szólt nekem erről. 

ÉTIENNE: Persze. Azért volna meglepe-
tés. 

LEBARMECIDE: Megenge led, hogy leg-
alább meggondoljam a do ,got? 

ÉTIENNFI: Hogyne, hogyne. De látod, ha 
te elkezded meggondolni és én is elkezdek 
rajta gondolkozni, akkor nem tudunk dol-
gozni. 

LEBARMECIDE ( f a xyarul): Más szóval ez 
azt jelenti . . . (Sóhajt, / Hát jó, dolgozzunk . . . 

ÉTIENNE: írod? /,' Diktál.) „Odakint friss 
rügyek fakadnak az ágakon . . ." 

LEBARMECIDE: ágiikon ". Várjál csak. 
Valami eszembe jutott. (Zavarban.) Nagyon 
kedves tőled, hogy utóbbi időben értem szok-
tál jönni az irodába . . . 

ÉTIENNE: Nem baj, én örömmel megyek. 
LEBARMECÍD.E: Nrm is azér t . . . de az 

igazgató e lő t t . . . mer, a kollegáim előtt . . . 
lassanként majd valahogy ugy néz ki a do-
l o g . . . mintha . . . w.inlha én nem tudom, 
valami családi elle uőrzés alatt állanék . . . 

ÉTIENNE: Igen. de . . . 
LEBARMECIDE: lit nincs „igen, de", ez 

igy van. 
ÉTIENNE (szelíden): Szóval menjek rit-

kábban? 
LEBARMECIDE: Ritkábban Sokkal rit-

kábban. 
ÉTIENNE: Nagyon fog ez neko n íiányozní 
LEBARMECIDE (gyorsan): N keni •'.<, 

nekem is, de e lvégre . . . 
ÉTIENNE: Ugyan, ne törődj vele, b >gy 

azok a hülyék mit bőszülnek Én zenlr, is 
örömmel el fogok hoznád riéz:ii 

LEBARMECIDE (elvyomoC d,i wel .- De 
legalább telefonozz eJőrel 

ÉTIENNE: Az nngyon kompM/H. Azl 
nem tudom megígérni, 

LEBARMECIDE (kit ~>r): De azt t keserves 
teremtésit neki, ha egyszer azt mondom, 
hogy . . . (Szeme közé néz.) Kérdor.em én tő-
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r 
led, mit csinálsz te csütörtök délután? 
(Szünet. Étienne állja a pillantást. De rögtön 
megpuhul.) 

ÉTIENNE: Hiszen úgyis tudod, papa. 
(Nyugodtan diktálni kezd.) „Odakint friss 
rügyek fakadnak az ágakon és íz embert 
heves vágy iizi a szabadba". (Belép Simone 
estélyi ruhában, persze kispolgári mértékkel. 
Kissé ideges.) Kezitcsókolom. 

SIMONE: Mi az, te már hazajöttél? 
ÉTIENNE (megcsókolja): Igen, már rég 

itthon vagyok. 
SIMONE (alig csókolja vissza): Bejöhettél 

volna köszönni. 
ÉTIENNE: Nagyon fájt a fejem. 
SIMONE: Fájt a fejed? Eddig azt sem 

tudtad, mi az a fejfájás. 
ÉTIENNE: Muzeumban vollam és gyalog 

jöttem haza. 
SIMONE (vállat von): Mit csináltok ti 

ketten? Most már együtt dolgoztok? 
ÉTIENNE: Csak néztem, hogy a papa dol-

gozik. 
SIMONE: Jobb volna, ha a leckéd után 

néznél. 
ÉTIENNE (hanyagul): Majd holnap, ha 

jobban leszek. Papa, mindjárt szólhatnál a 
mamának. 

LEBARMECIDE: Miről? 
ÉTIENNE: A meglepetésről. 
LEBARMECIDE: Miféle meglepetésről? 
ÉTIENNE: Hát a kabátról. 
LEBARMECIDE (mérgesen): Ja? {Simoné-

hoz.) Emiitettem társalgás közben, hogy ha 
majd elhordtad a kabátodat, bizonyára uj 
kabátra lesz szükséged. 

ÉTIENNE: Már elhordta. 
LEBARMECIDE: Szóval, ha esetleg venni 

akarsz egy kabátot magadnak . . . valami ki-
sebb dolgot . . . 

ÉTIENNE: Kisebb dolgot? Szilszkin-
gallérral, azt te kisebb dolognak nevezed? 

LEBARMECIDE (feláll): Én? Szilszkint 
emiitettem? Én? 

ÉTIENNE: Hát tanú nincs, az igaz. 
(Simonéhoz.) Ne félj, anyuskám, ha a papa 
kimond valamit, az olyan, mint a szentírás. 

SIMONE (boldogan urához); Mondd, 
drágám, igaz ez? 

Ditrichstein? 

LEBARMECIDE: Tudod jól, hogy az én 
fiam sose hazudik. (Étiennehez.) Igaz? 

ETIENNE: Igaz. (Anyjához.) Holnap együtt 
megyünk a papáért az irodába. 

LEBARMECIDE: Holnap? Minek? 
ÉTIENNE: Mert ma már késő. Vagy valami 

egyéb dolgod van holnap? 
LEBARMECIDE: Tudniillik megbeszéltem 

Poustianoval, hogy holnap értem jön. 
ÉTIENNE: Csak fontosabb neked a mama, 

mint Poustianol 
SIMONE: Nézd, fiam, nem szabad vissza-

élni apád jóságával. Ha holnap el van fog-
lalva . . . miért legyünk éppen holnap ter-
hére? 

ÉTIENNE: Én terhére lehetek, de te? 
Majd elmégy nélkülem és elviszitek Poustia-
not is kabátot nézni. 

LEBARMECIDE (dühösen, leigázva): He-
lyes, elvisszük Poustianot is kabátot nézni. 
Remélem, nem mondhatjátok, hogy rossz 
családfő vagyok. 

ÉTIENNE: De meg is éri. Nézd a mamát, 
milyen b o l d o g ^ szilszkinkabáttal. Igazán 
remekül kitalálta^ mivel kell meglepni. 

SIMONE: Nekefn is van egy meglepetésem, 
de az sajnos, nem ilyen kellemes. Henriette-
nek felmondtam. 

LEBARMECIDE: Feimondtál? Miért? 
SIMONE: Kérlek, nem hajlandó feltenni a 

konyhában a tarka abroszt. Már harmadszor 
kapom rajta, hogy felteszi a fehér abroszt. 

LEBARMECIDE: És ezért elküldesz üyen 
jó lányt? 

SIMONE: Nekem ne feleselgessen. 
LEBARMECIDE: Gorombán felelt vissza? 
SIMONE: Még csak az kellett volna. 
LEBARMECIDE: Nem vagy te ma este ide-

ges egy kicsit? 
SIMONE: Én? Ideges? 
LEBARMECIDE: Egy félórája még ideges 

voltál. 
SIMONE: Mert a gyerek nem jött haza. De 

miután itthon van . . . (Étiennehez,) Miro 
vársz, miért nem öltözködöl? 

ÉTIENNE (felrezzenve): Én? 
SIMONE: Igen, te. Ugy tudom, kime-

gyünk. 
ÉTIENNE; Nem maradhatok igy, ahogy 

vagyok? 
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SIMONE (fokonként idegesebben): Este? 
Szürke ruhában? 

ÉTIENNE: Ha tudnád, hoay az nekem mt-
lyen mindegy. 

SIMONE: Én pedig azt mondom, hogy 
menj és vedd fel a kék ruhádat. 

ÉTIENNE: Ragaszkodol a kékhez? 
SIMONE: Ahhoz ragaszkodom, hogy en-

gedelmeskedj. Indulj. 
ÉTIENNE (megdöbben a hangtól, rábámul 

anyjára, aztán csendesen): Igen. (Indul. Mi-
kor elmegy mellette, megfogja a karját. Ked-
vesen.) Mi baj, anyuskám? 

SIMONE (elhúzza magát, szárazon): Eredj 
öltözködni! (Étienne meglepve, de azért 
fontosabb gondolataiba még mindig elmerülve 
lassan kimegy.) Mondd, te ezt helyesnek 
tartottad? 

LEBARMECIDE (bámul): Akármi legyen, 
ha tudom, miről van szó. 

SIMONE: A lányról. 
LEBARMECIDE: Kérlek, felmondlál neki 

és én ezt szamárságnak tartom. De ha nem 
akarod megtartani,.. 

SIMONE: Csak nem fogom a gyerek előtt 
megmagyarázni, hogy nem tarthatok most 
már egy ilyen fiatal lányt a házban! Nem 
mondom, hogy valami nagy szépség és ál-
talában rendesen viselte magát, de . . , Mi? 

LEBARMECIDE: Nem szóltam egy szót se, 
csak folytasd. , 

SIMONE: Nem akarok idő előtt olyan gon-
dolatokat ültetni ennek a gyereknek a fejébe, 
amelyek egyelőre nem az ő korához valók. 

LEBARMECIDE: És ezért küldted el a 
lányt? 

SIMONE: Ezért. (Hangjában kis hálával): 
Egy hónap óta gyakrabban megyünk ki 
együtt és ezek ketten egész estéken át egye-
dül maradnak. És észrevettem, hogy egy hó-
nap óta Étienne megváltozott. Hát nem, azt 
nem akarom, hogy egy . . . szobalánnyal., . 
kezdje . . . 

LEBARMECIDE: Ugy? Hát csak légy nyu-
godt. Örömmel adhatom tudtodra, hogy a 
fiam nem egy szobalánnyal fogja kezdeni. 
Sőt már nem is „fogja. . ." 

SIMONE (sikolt): Fernand! (Reszketve.) 
Valami szerencsétlenség történt? 

LEBARMECIDE: Ahogy vesszük. Poustiano 
szerencsétlenségnek tartja. 

SIMONE: Poustiano? Miért Poustiano? 
LEBARMECIDE: Mert az ügyben ő is ál-

dozat, nemcsak a fiad. 
SIMONE (megrendülve): Étienne?.. . És 

Poustiano felesége? . . . Nem, az nem igazi 
Fernand, ez nem igazt 

LEBARMECIDE (kihúzza a levélcsomót a 
zsebéből): Olvasd csak, mindjárt meglátjuk. 

SIMONE (kitörve): Éliennet Édes kis 
•fiam!... 

LEBARMECIDE: Mit sopánkodol? Inkább 
hastífuszt kapjon? 

SIMONE: Te ezen még viccelni tudsz? 
Többet nem szabad találkoznia azzal a nö-
v e l j e m ! Poustianoval magam fogok be-
szélni! Honnan jutottál ezekhez a levelek-
hez? 

LEBARMECIDE: A férj utján. Biztos 
forrás. 

SIMONE (elhűl): Tudja? 
LEBARMECIDE: Még többet is tud. Azt is 

tudja, hogy Poustianoné, akinek négy szere-
tője is volt, ma reggel egy csinos gyakorló 
tanárral megugrott a háztól. 

SIMONE (boldog kiáltással): Elutazott? 
LEBARMECIDE: Mint a pinty. 
SIMONE; És nemi jön vissza? Beszéltlél a 

gyerekkel? 
LEBARMECIDE (nyugtalanul munkájára 

pillant): Jobb volna holnapig várni. Akkorra 
befejeztem a reklámokat, nyugodtabb le-
snek, jobban koncentrálhatom a gondola-
taimat . . . 

SIMONE: Te azt csinálod, amit akarsz. De 
én előbb beszélek vele. 

LEBAFrMECIDE: Hát jó, hc'nap beszélj 
vele. 

SIMONE: Bizd rám. (Kitör.) Hagyd ezl 
rám!! 

LEBARMECIDE (feláll): Kérlek, ne za-
vard ezt a gyereket a munkájában. 

SIMONE: Hagyj nekem békét. Eredj a 
szobádba öltözni. 

LEBARMECIDE: Én így maradok. 
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SIMONE: Bánom is én, csak hagyj engem, 
eredj inneni 

LEBARMECIDE (az ebédlő ajtajában): 
Szóval megyünk ma este színházba, vagy 
nem megyünk? 

SIMONE (fuldokló nevetéssel, görcsösen): 
Hat hogyne!!! Szórakozni akarok! Egyéb kí-
vánságom nincs, mint szórakoznil Na? . . . 

LEBARMECIDE: Na hát! Egy idegen, ha 
most látna, azt hihetné, hogy legalábbis én 
csaltalak meg. 

SIMONE: Sajnos, nem te. (Lebarmeclde el-
megy. Simone kikiált az előszoba feli.) Ell-
ennel (Kintről hallani a fiu hangját: Tessék!) 
Gyere bel Gyere be rögtön! 

ÉTIENNE: Anyuskám . . . valami bajod 
van? Szenvedsz? 

SIMONE: És le? (Hirtelen pofonvágja, a 
pofonban benne van a féltékenysége, fáj-
dalma, dühe. Szünet. Étienne sápadtan fel-
emelkedik.) 

ÉTIENNE: Mama . . . (Nem érti, hebeg.) 
Mama. . . (Kedvesen.) Nem baj. 

SIMONE (megfogja a kezét): Ne haragudj. 
ÉTIENNE: Az első pofon nem számit. . 
SIMONE: Hirtelen kiszaladt a kezemből... 
ÉTIENNE: Igen. Elég gyorsan csináltad. 

(Kezet csókol.) Sírtál? 
SIMONE (panaszosan): Igen! Sirlam. 
ÉTIENNE: És ezért hívtál? 
SIMONE: Ezért! 
ÉTIENNE: És azért, amit kaptam tőled. 
SIMONE: Igen. 
ÉTIENNE: Mondd, kinek szólt ez a . . . 

pofon? 
SIMONE: Neked. 
ÉTIENNE: Biztos vagy benne? 
SIMONE: 0 igen. 
ÉTIENNE (nyugtalanul): Nem a papa csi-

nált valamit? 
SIMONE: Ha tudnád, mennyire nem törő-

döm apáddal. 
ÉTIENNE: Nem is akarom tudni. Az ilyes-

mit nem szokás a gyerekkel közölni. 
SIMONE.//re*erüen.); Csakhogy te már nem 

vagy gyerek. 
ÉTIENNE: Dehogy nem. 
SIMONE (kétségbeesve): Nem, nem. 
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ÉTIENNE: Hát mi vagyok akkor? 
SIMONE: Annak az asszonynak a szere-

tője vagy. (Elrántja a kezét.) Eressz el. 
(Szünet. Étienne arca eltorzul.) 

ÉTIENNE: Mondd, ki volt képes erről be-
szélni neked? 

SIMONE: Nem igaz? Ugye nem igaz? 
ÉTIENNE (hallgat, majd halkan): De igaz. 
SIMONE: Te! Az én kis fiam! Ilyen aljas 

dologban!. . . 
ÉTIENNE (felkiált): Hallgass! Szeretem! 

Szerelmes vagyok bele! 
SIMONE: Az nem igaz! Te nem szerelsz 

senkit! Csak engem! 
ÉTIENNE: Téged, hogyne! De őbelé sze-

relmes vagyok! 
SIMONE: Borzasztó vagy! 
ÉTIENNE: Muszáj volt kimondani. Néha 

voltak pillanatok, mikor azt hitlem, hogy 
magadtól kitalálod. Szívdobogást kaptam. 
De mégsem. Te csakugyan azt hitted, hogy 
én a muzeumba megyek. 

SIMONE: Hogyne hittem volna, hiszen 
még nem vagy tizenhét éves. 

ÉTIENNE: De szivem már van. 
SIMONE: Akinek van szive, az őrizze! 
ÉTIENNE: Akartam. Mikor odamentem 

hozzá először, meg akartam őrizni. 
SIMONE: Hát mért mentél cl hozzá? 
ÉTIENNE: Megígértem. 
SIMONE: ö kérte? 
ÉTIENNE: Muszáj volt odamennem. 
SIMONÉ: Mi az, hogy muszáj volt? Miért 

volt muszáj? 
ÉTIENNE: Mindegy az már most. Meg-

történt. 
SIMONE: Felelj. Akkor volt, mikor az az 

asszony legutóbb itt járt? 
ÉTIENNE: Igen. 
SIMONE: Mikor apád elküldött engem ha-

zulról? 
ÉTIENNE (a földre néz): Igen. 
SIMONE (megérti): És t e . . . te gyerek? . . . 

O, bár ezerszer inkább apád'. . . 
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ETIENNE (hevesen): És én akkor még 
utáltam azt ar. asszonyt. 

SIMONE: De mégsem miattam . . . 
ÉTIENNE: De igen. Esküszöm, hogy miat-

ta«!. Csakhogy később olyan kedves volt, 
olyan é d e s . . . és neki is ez volt az első igazi 
szerelme . . . 

SIMONE: 0 , te szamár, te kis szamár . . . 
ÉTIENNE: De anyuskám, megesküdött, 

hogy igaz. Miért hazudott volna? 
SIMONE: Miért? Hogy sa övé legyél. 
ÉTIENNE: De miért kellettem volna neki, 

ha nem lett volna belém szerelmes? És tu-
dod, miért szeretett belém? Mert elhagyatott-
nak érezte magát. Mert a férje nem értette 
meg. Nekem az egész életét elmondta. Sze-
relem nélkül kényszeritették a férjéhez. 

SIMONE: Micsoda marhaságoki És nem 
szakad le a házi 

ÉTIENNE: Hiszen csak láttad volna sirni, 
ahogy én láttam! 

SIMONE: Mi? És ma is sirt, mi? 
ÉTIENNE (meghökkenve ránéz): Ma nem 

volt otthon. 
SIMONE (kacag): Meg voltál lepve, mi? 
ÉTIENNE: Mért? Az megeshetik, hogy va-

laki nincs otthon, nem? 
SIMONE: Nahát, megáll az eszem. 
ÉTIENNE: Valami dolga akadt és nem tu-

dott idejében értesíteni. 
SIMONE: Különösen onnan, ahol tartóz-

kodik. 
ÉTIENNE (felkiált): Hol van? 
SIMONE (diadallal): A vasúton, drágám! 

Megszökött! Az egyik babájával! 
ÉTIENNE (halálsápadtan): Mama. . . 
SIMONE (a leveleket lobogtatja); A leve-

leidet itthon hagyta. Bizonyosan valami fiók-
ban, lyukas harisnyák közt! (Erőszakkal be-
legyüri a leveleket a fiu mellényébe.) Nesze, 
fogjad. Nesze. 

ÉTIENNE (remegve): Mama. . . vigyázz!-
SIMONE: És a férje, az idejött nyafogni a 

lakásomba. Négy szeretője volt az asszony-
nak! Négyen voltatoki Négyen! Étienne! 
(Suttogta. Most hangosabban.) Étiennel Csak 
ijesztgetni akarsz . . . (Letérdel, gyengéden 
megrázza a fiu vállát.) Kisfiam. . . (Szünet. 
Étienne lassan magához tér. Nem szól, de 
keze Simonénak a karszékre tett kezét keresi. 

Az arca soha többé nem lesz gyerekarc.) 
Kisf iam. . . mi a z . . . 

ÉTIENNE: Semmi. 
SIMONE: Drága kis fiam . . . 
ÉÍTIENNE (színtelenül): Drága anyuskám... 
SIMONE: Te vagy az o k a . . . az egésznek. 
ÉTIENNE: Igen. 
SIMONE: Mit akarsz? Akarod, hogy bocsá-

natot kérjek? 
ÉTIENNE: Anyuskám, bolond vagy. 
SIMONE (koldulva): Nem haragszol rám? 
ÉTIENNE: Nem. De . . . igérj meg nekem 

valamit. 
SIMONE: Mindent. 
ÉTIENNE: Csak egyet. Hogy nem fogsz 

vigasztalni. Mert megvigasztalni. . . engem . . . 
n e m . . . azl soha. Vaszja volt az életem nagy 
szerelme.. . és az egyetlen is fog maradni... 

SIMONE: Igen, drágám. 
ÉTIENNE: Most vége az egésznek. Soha 

többet, semiben sem fogok hinni. Soha töb-
bet én nővel nem fogok beszélni. 

SIMONE: Igen, szivem. 
ÉTIENNE: Most már ismerem a nőket. A 

nőktől őrizkedni kell. A szívnek kőből kell 
lenni. Rossznak kell lenni hozzájuk. Vagy 
nem is menni a közelükbe. Nekem most 
olyan, mintha vége volna az életemnek. 

SIMONE (szeretettel): Egyelőre. 
ÉTIENNE: Látod? Már kezded. 
SIMONE: De csak azt nem engedhetem 

mondanod, hogy . . . 
ÉTIENNiE (felkel): Ha nem engedheted, jó. 

Elmegyek. 
SIMONE: Hová? 
ÉTIENNE: A szobámba. (Indul, anyja kö-

veti.) 
SIMONE: Mit akarsz? 
ÉTIENNE: Megmosom az arcomat, mert a 

papa még elkezd faggatni. (Mellét veri.) Na, 

HölgveK jelszava: 
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mostantól kezdve. . . egy kő van itten. 
Ütökrelt 

SIMONE: De engem csak megcsókolsz? 
ÉTIENNE: Hogyne. (Megcsókolja.) Neked 

még meg is köszönöm, (Hősiesen, férfias-
kodva indul, ugyanakkor Henriette belép.) 

HENRIETTE: Tálalva van. A nagyságos 
ur már leült. 

SIMONE: Siess, fiacskám. (Étienne el.) 
HENRIETTE: És holnapra kérnék szépen 

kimenőt, a nagyságos asszonytól délelőttre. 
SIMONE: Délelőtt? Minek? 
HENRIETTE: A cselédszerzőhöz kell men-

nem. 
SIMONE: Ja, persze. (Szünet.) Mondja, 

jól érezte itt magát? 
HENRIETTE: Jól, keziccsókolom, én a 

családot nagyon szerettem. 
SIMONE: És titokban nem járt el este a 

háztól? 
HENRIETTE: Nincsen nekem senkim, 

nagyságos asszony kérem. 
SIMONE: Ez a frizura egészen jól áll ma-

gának. 
HENRIETTE (boldogan): Igenis. 
SIMONE (erősen nézi, tűnődik): Hát fel-

terit a cselédabrosszal? 

ARANYSZŐKE LESZ, Eau Radieuse-t hasz-
nálja. 1.60 pengő. Barna vagy fekete hajat nyer az 
Etaner-léle dlóktvonattól (1,60 pengő). Eisner dro-

géria, lőh. kam. száll. Andrássy-ut 37/c. 

HENRIETTE: Kérem, nagyságos asszony, 
az olyan csúnya. 

SIMONE: Hát hiszen elvégre. . . a tarka 
abrosz se sokkal drágább. . . 

HENRIETTE: Nem, keziccsókolom. 
SIMONÉ: Hát csak ne menjen el maga 

holnap délelőtt. 
HENRIETTE (boldogan): Igenis, köszö-

nöm szépen. 
SIMONE: Menjen és mondja a fiatalurnak, 

hogy tálalva van. 
HENRIETTE: Igenis. 
SIMONE (nézi, ahogy kimegy): És ne 

hagyja elfelejteni, majd egy pár selyemharis-
nyát fogok adni magának. 

HENRIETTE: Nagyon szépen köszönöm. 
(Simone nyájasan bólint, szeme a fia szo-
bája felé néz. Henriette el. Simone indul az 
ebédlő felé. Kintről behallatszik a színre Le-
barmecide hangja.) 

LEBARMECIDE: Na, mi lesz? Eszünk már, 
vagy nem? Éhes vagyok! 

SIMONE: Mindjárt, csak Étiennere várunk. 
LEBARMECIDE: Jó, jó, hát várjuk meg 

Étienne urat. 
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Öllel. 
Irin: László Miklós 

Ezen darah előadási joga kizárólag dr . Marton Sándor színpadi Kiadóvállalatától (Budapest IV., 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engedélynélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LUV. t.-e. 

Copyright IKW. by dr. Alexander Marlon. 

Bemutatta az AXÜKÁSSY-CTI. SZ1S1IAZ. a kővetkező szereposztásban: 
Igazgató László Miklós 
í ró Peli Sándor 
Szolga Kiss Lajos 

Történik az igazgató lakásán, éjszaka. Mikor 
a függöny felmegy, a szin koromsötét. 
Egyenletes, mély hortyogás hallatszik, va-
laki alszik. Szünet. Hirtelen erős csöngetés. 
Szünet. A csöngetés ismétlődik. Szünet. Erős. 
hosszú, türelmeilen csöngetés és valahol, egy 
ajtón dörömbölnek. Az alvó hirtelen felriad, 
feltápászkodik, hallani, de nem látni, hogy 
morogva keresi a villanykapcsolót. Megtalálta, 
felcsavarja a villanyt. A szin hálószobát áb-
rázol, középen ágy, mellette éjjeli szekrény. 
Baloldalt ablak, jobboldalt ajtó. Egy-két 
szék, az éjjeli szekrényen kis lámpa, most 

csak ez világítja meg a szobát. 
IGAZGATÓ (az ágyban. Most riadt fel (iz 

álmából a csöngetésre, pizsamában, álmosan 
felül az ágyban, alig tud magához térni): 
Ki az?! Mi nz?l (megnézi az éjjeli szekré-
nyen lévő órái.) Te jó Islen! Három óra! Ki 
jöhet ilyenkor?!... 

SZOLGA (hosszú kabátban, papucsban, 
látszik, hogy ö is most ugrott ki az ágyból, 
jobbról benyit, lelkendezve): Nagyságos ur. 
kérem . . 

IGAZGATÓ (ijedten): Mi történt?! 
SZOLGA: Egy ember van odakint! 
IGAZGATÓ: Kicsoda?! 
SZOLGA: A nevét nem akarja megmon-

dani!. . . 
IGAZGATÓ (izgatottan): Es mit akar?! 
SZOLGA (ö is izgatott): Beszélni akar a 

nagyságos úrral! 
IGAZGATÓ: Éjjel három órakor?! 
SZOLGA: Azt mondja, életbevágóan fon-

tos ügyben! 
IGAZGATÓ: Kérdezze mg, hogy milyen 

ügybon?! 
SZOLGA: Kérdeztem. Nem mondja. Csak 

annyit kérdezett, hogy itt lakik-c a Fővárosi 
Színház igazgatója? Mondtam, hogy igen, 
arra nagyon izgatottan azt mondta, hogy 
minden körülmények között életbevágóan 
fontos ügyben most rögtön beszélnie kell a 
nagyságos úrral!! 

IGAZGATÓ (izgatottan): Küldje be gyorsan 
azt az emberi! 

SZOLGA: Igenis. (Kisiet.) 
IGAZGATÓ (ijedten): Te jó Isten!. . . . Mi 

lehet ez?! (Kiugrik az ágyból.) Csak nem 

ég a színház?! (Felgyújtja a csillárt). 
(Kopogtatnak.) 

IGAZGATÓ: Szabad! Tessékl 
ÍRÓ (jobboldalt benyit. Kétségbeejtően 

hülye figura, éhes, kopott és nagyon aláza-
tos): Legalázatosabb szolgája vagyok az 
igazgató urnák . . . 

IGAZGATÓ (izgatottan): Jó estét! Miről 
van szó, kérem?! 

IRÓ (alázatosan): Kanóc Dániel iró va-
gyok, kérem . . . 

IGAZGATÓ: Jó, jó, de mi történt, kérem?! 
IRÓ: Ne lessék rossznéven venni, hogy 

most zavarom az igazgató urat, de egy rette-
netesen fontos, halaszthatallan ügy miatt 
jöttem . . . 

IGAZGATÓ (kétségbeesve): Mondja, urain! 
Mondja! Valami baj van?! 

IRÓ: Nincs semmi baj, kérem . . . 
IGAZGATÓ: Miről van szó?! 
IRÓ: Hogy el tetszett-e már olvasni a da-

rabomat? 
IGAZGATÓ (hosszú szünet után): Mi?! 

Tessék?! 
IRÓ (naivan): Hogy el tetszett-e már ol-

vasni a darabomat, am.i| épp ma tiz éve, 
hogy benyújtottam a Fővárosi Színháznak? 

VÉDEKEZZÜNK, AMIti NEM KÉSŐI! 

P O L O S K Á K 
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IGAZGATÓ: Maga ezért jött?l 
IRÓ: Csak ezért. 
IGAZGATÓ: És ez az az életbevágóan fon-

tos ügy?! 
IRÓ: Nekem életbevágó. 
IGAZGATÓ: És ez halaszthatatlan. 
IRÓ: Nekem halaszthatatlan. 
IGAZGATÓ (kétségbeesve): /Mondja, meg 

van maga őrülve?l Éjjel három órakor fel-
riasztja az embert, hogy elolvastam-e már a 
darabját?! 

IRÓ (félénken): -Hát mikor jöjjön az em-
ber, ha most sem? 

IGAZGATÓ: Bolond maga?! Mi az, hogy 
mikor?! Hát nem tud maga világos nappal 
bejönni a szinházba?! 

IRÓ (kétségbeesve): Voltam! Kérem szé-
pen, egyebet sem teszek, mint odajárok. Tiz 
esztendő óta, minden reggel nyolc órától az 
előadás végéig ott ülök a színházban és 
még sem tudom megkérdezni az igazgató 
úrtól, hogy el tetszett-e olvasni? 

IGAZGATÓ: Mért nem tudja?! 
IRÓ: Mert mindig el tetszik foglalva 

lenni, vagy közgyűlés van, vagy tárgyalás 
van, vagy az egyik művésznő haldoklik, 
vagy a másik művésznő jajgat, vagy az 
egyik művész ur ord.it, vagy a másik művész 
ur bömböl, de valamivel mindig el tetszik 
foglalva lenni. Hát gondoltam, most csak 
egyedül tetszik l enn i . . . és tényleg egyedül 
tetszik lenni! Hát most végre megkérdez-
hetem. 

IGAZGATÓ: Mondja és nem fél maga? 
IRÓ: Mitől? Mert éccaka van? 
IGAZGATÓ: Attól, hogy kirúgom! 
IRÓ: Attól nem, mert két eset van, vagy 

nem tetszik az igazgató urnák a darabom és 
akkor igy is, ugy is kirúg, vagy tetszik az 
igazgató urnák a darabom és akkor igy is, 
ugy is tárt karokkal fogad. Melyik esetet 
szabad remélnem? 

IGAZGATÓ: Az elsőtl Ar elsőtl 
IRÓ: Annyira nem tetszik? 
IGAZGATÓ: Annyira! 
IRÓ: Nem hiszem. . . Nekem az a gyanúm, 

hogy igazgató ur még el sem olvasta azt a 
darabot. 

IGAZGATÓ: Ugy van, ahogy mondjál .Nem 
olvastam! 

IRÓ (örömmel): Na tetszik lá tn i . . . 

IGAZGATÓ: Na, Isten áldja! Volt s teren-
csémt Alászolgájal 

IRÓ: Hova tetszik menni? 
IGAZGATÓ: Nem én megyek! Maga megyl 
IRÓ: Én? Dehogy megyek. (Bezárja az 

ajtót, tehuzza a kulcsot és zsebretet ;zi). 
IGAZGATÓ: Mit csinál maga? 
IRÓ: Bezártam az ajtót. 
IGAZGATÓ: Mért zárta be? 
IRÓ: Hogy ne zavarjanak minket. 
IGAZGATÓ (ijedten): És mért ne zavarja-

nak minket? 
IRÓ: Mert akkor én nem tudok felolvasni. 
IGAZGATÓ: Mit akar maga felolvasni ? 
IRÓ (nagyon természetesen): A darabo-

mat. 
IGAZGATÓ: Megőrült?! Mösl akar nekem 

darabot olvasni?l 
IRÓ: Hát mikor? Egyszer végre meg kell 

magának ismerni azt a darabot . . . (óriási 
paksamétát vesz elő.) 

IGAZGATÓ (magán kivül): De most éjjel 
három óra van! 

IRÓ: Reggelre készen leszünk. 
IGAZGATÓ: Mi?! Reggelig akar felolvasni?! 
IRÓ: Legfeljebb délig. Egyszer csak vége 

lesz. Na, feküdjön vissza az ágyba, mert 
megfázik. . . 

IGAZGATÓ: Maga ökör! Ha nem hordja 
el magát innen, én ugy kirúgom, hogy a 
lába sem éri a földet! 

IRÓ (nyugodtan): Dehogy rug maga 
engem. 

IGAZGATÓ: Szóval nem megy?! 
IRÓ: Nem. (Leül.) Én olvasni fogok. 
IGAZGATÓ: ,Maga nem fog olvasni! 
ÍRÓ (nyugodtan elővesz egy revolvert a 

zsebéből): Én mondom magának, hogy ol-
vasni fogok. 

IGAZGATÓ (ijedten): Hallja! Mit akar az-
zal a revolverrel? 

IRÓ (vésztjóslón): Olvasni. Egyelőre. De 
ha akarja, nem olvasok vele. Ha akarja, lö-
vök vele. 

IGAZGATÓ (ijedten): Nézze, kedves ha-
rá l o m . . . 

IRÓ (nyugodtan): Olvassak vagy lőjjek? 
IGAZGATÓ (kétségbeesve): Akkor inkább 

olvasson. . . 
IRÓ (boldogan): Na, látja! Feküdjön 

vissza szépen az ágyba . . . 
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IGAZGATÓ (kétségbeesetten visszabújik nz 
ágyba): Te jó Isten!... Mit csináljak ezzel a 
vadállattal? 

IRÓ: Csöndet kérek. Kezdem. 
IGAZGATÓ (az ágyból utoljára próbál-

kozik): Nézze, aranyos barátom.. . 
IRÔ (nyugodtan): Olvassak vagy lőjjek? 
IGAZGATÓ (kétségbeesve): Olvasson!. . . 
IRÓ (olvasni kezd): Ne bántsd a másét. 

Vígjáték nyolc felvonásban. 
IGAZGATÓ (feljajdul). 
IRÓ (olvas): Személyek: Báthory Zsig-

mond, Báthory Erzsébet, Báthory Jenő, Bá-
thory Alice, Báthory Hugó, Báthory Alajos, 
Báthory Annin, Báthory Ödönke, Hunyady 
János, Hunyady Ferenc, Hunyady Aladár. 
Hunyady Jakab, Hunyady Frida, Hunyady 
Anna, Hunyady Emil, Hunyady János, Hu-
nyady Péter és Hunyady Pál. (önmagától 
elragadtatim.) Mennyi Hunyady!... (tovább 
olvas.) Első felvonás: Történik a rekettyés 
pariján, hátul füzfaerdö, baloldalt fenyő-
erdő, jobboldalt juharerdő középen a Re-
kettyés. Mikor a függöny fölmegy, csak 
Zsigmond, Jenő, Hugó, Emil, Anna és ödön-
ke vannak a színpadon. Anna éppen Ödön-
két fürdeti a Rekettyésben. 

IGAZGATÓ (feljajdul): Nézze, kedves jó 
barátom . . . 

IRÓ (nyugodtan): Olvassak vagy lőjjek? 
IGAZGATÓ (sirva): Olvasson . . . 
IRÓ: Na ugye. (Olvas.) Ödönke: • Mama 

fogjál nekem békát. Hugó: Csönd legyen 
Ödönke. Ödönke: Mama fogjál nekem bé-
kái. Anna: Nem fogok, Ödönke . . . ödönke: 
Mama fogjál nekem békát . . . Hugó: Csönd 
legyen Ödönke. Ödönke: (sirva): Mama fogjál 
nekem békát . . . Emil: Majd fog neked a 
papa Ödönke . , ' 

IGAZGATÓ (sirim): Fogjon már neki égy 
vacak békát, hogy lartsa a pofáját az a 
kölök! 

IRÓ (olvassa): Anna: Majd fogok, ödönke!... 
Mama fogjál nekem békát . . . Emil: Majd 
fog a Zsiga bácsi, Ödönke. . . Ödönke: Mama 
fogjál nekem békát. Zsiga: Majd én fogok 
néked Ödönke . . . 

IGAZGATÓ: Na?J Na? Fog neki egyet?! 
ÍRÓ (olvas): ödönke, (sirva) a Zsiga 

bácsitól nem kell béka! Csak a mamálói 

kell békal Mama fogjál nekem békáit... 
IGAZGATÓ (ordit): Ne fogjon neki! Egy 

frászt a pofájába annak a randa kölöknek! 
ÍRÓ: Nem is fog. Csak a darab végén. 

Tessék csak megvárni, majd a nyolcadik fel-
vonásban . . . 

IGAZGATÓ (magán kivül): Hagyja abba! 
Ne olvassa tovább! 

IRÓ: Mért? Nem tetszik? 
IGAZGATÓ: De tetszik! Én elfogadom a 

darabját! Csak ne olvassa tovább. 
IRÓ (boldogan): Igazán? Annyira tetszik? 

El tetszik fogadni?! 
IGAZGATÓ (kimerülten): Elfogadom! El-

fogadom! Csak ne olvassa. . . 
ÍRÓ: Nem hiszem . . . 
IGAZGATÓ: Esküszöm magának ugy él-

jek, hogy elfogadom! Csak ne olvassa!... 
IRÓ (boldogan): Jaj Istenem! Hogy én 

milyen egy szerencsés ember vagyok! Hogy 
én milyen egy boldog ember vagyok! De 
tudtainl Én tudtam, hogyha az igazgató ur 
megismeri a darabomat, rögtön el fogja fo-
gadni! Ugye most rögtön kapok valami 
előleget is? 

IGAZGATÓ: Azt majd a színházban . . . 
IRÓ: Azt nemi Akkor tovább olvasom . . . 
IGAZGATÓ (ijedten): Ne olvassa! Inkább 

adok előlegel isi 
IRÓ: Kétszáz pengőt? 
IGAZGATÓ: Inkább kélszáz pengőt adok 

magánakt (az éjjeli szekrényen lévő pénz-
tárcából ad neki kétszáz pengőt.) Itt van, 
tessék az előleg. 

IRÓ (boldogan elveszi): Kisztihand! Tes-
sék a darab! (átadja.) Nagyon szépen köszö-
nöm . . . Hogy én milyen egy boldog ember 
vagyok!.. . . 

IGAZGATÓ: De most már menjen! Alá-
szolgája!. . . . 

IRÓ: Dehogy megyek. Még szeretnék vala-
mit mondani az igazgató urnák . . . 

IGAZGATÓ (ijedtén): Mii akar még?! 
IRÓ (ragyogva): Hogy van nekem itt még 

egy darabom . . . Ha azt meg tetszik ismerni... 
(másik paksamétát vesz elő a zsebéből.) 

IGAZGATÓ (ordit): Segítség! Segítség! 
IRÓ (boldogan): Olvassak, vagy lőjjek? 
IGAZGATÓ: Lőj jön! Inkább lőj jön!! 

FÜGGÖNY 
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Z m ó l i l u : 
KÉBDÉS: Mi jelentősége van a szerelemben a meg-

szokásnak? 
\ Ál.AS/.: A kérdés feladása téves. Mert a megszo-

kás Jelenléte kizárja a szerelmet. Akibe szerelmesek 
vagyunk, azt nem kell megszokni. A kérdést tehát 
helyesen igy kell fogalmazni: milyen szerepe van a 
házas együttélésben a megszokásnak? Erre már lehet 
válaszolni. A megszokás szerepe döntően fontos, nyu-
godtan állapíthatjuk, hofcy még a szerelemnél Is na-
gyobb. Mert U megszokás szabályos életritmusunkká 
lesz, ezen alapszik kényelmünk, munkánk gépien me-
llele, a megszokás teremti meg életünknek ama szi-
lárd és mindig visszatérő kereteit, melyekkel számol-
hatunk, ha jövedelmünket kell beosztnnl vagy ter-
vezgetünk. A megszokás óriási tehermentesítést je-
lent, mert megtakarítja az uj dolgok keresésével 
járó lejtörést, hozzá edzi idegünket, gondolkozásun-
kat egy meglevő állupolhoz és igy azt még akkor is 
elviselhetőnek tartjuk, ha egyébként sok kellemet-
lenséggel jár. liengeteg férj és feleség válna el, ha 
a megszokott rend felborulásától való félelem nem 
riasztaná el őket. A megszokásnak ugyanis Igen sok 
szépsége, kellemessége van. lényegében nem más, 
mint életünknek olyan viszonyok közé való helye-
zése, melyeknek minden eshetőségét már tapasztalat 
alapján teljesen Ismerjük és igy sok energiánkat 
.szabadítjuk fel, mert nincsen gondunk bizonyos min-
dennapi kényelmi dolgoknak újból és ujbúl való 
kihasználására. A megszokás jelenti az izgaloinmentes 
eseménytelenséget és Igen sok filozófus szerint ez a 
boldogság. 

Tiírsusúg. 
KÉltDÉS: Visszavonult életet élő fiatal lány va-

gyok, csak igen kevés emberrel érintkezem. He-
lyes ez? 

VÁLASZ: Egyáltalában nem helyes. Visszavonultan 
csak idősebb, beérkezett emberek élhetnek. Az em-
ber kénytelen túrsas életet élni. mert csak igy tesz 
szert emberismeretre, Igy gyűjthet tapasztalatokai és 
igy kínálkozhatnak szerencsés „véletlenek", melyek 
oélkfil nincsen boldogulás. A karrier nem más, mint 
egymást támogató emberek összmunkájának eredmé-
nye. A legnagyobb tehetség Is rászorul mások segít-
ségére. szeretetére, befolyására. Leányoknál irég fo-
kozottabban szükséges hogy társas életet éllenck. 
Ha nem találkozik igen sok emberrel, kénytelen az 
első relatíve legjobbat férjéül választani és csak ké-
sőbb ismeri fel választása helytelenségét. És akit nem 
látnak annak létezéséről hogyan tudhatnak a férj-
jelültek? A visszavonult élet igen szép frázis, de na-
gyon savanyu gyümölcsökéi termel. Hagyjuk ezt a 
bölcsekre, akik hét szem zabból és egy korsó vízből 
élnek. De kl tud ilyen magaslatokra emelkedni? 
Félek, hogy ön sem. 

Pápay Edith Haarlem, Hollandia: Néljány hét előtt 
egy szomorú kis magyar lány azt ir ta nekem Hol-
landiából, hogy nagyon elhagyottnak érzi magát tá-

G R A F O L O G I A I S Z E L V É N Y 
amelynek beküldése ellenében Bendetz dr.. a 
Színházi Élet grafológusa, mindenkinek Ingyen 
grafológizál egy írást, ak; azt válaszbélyeggel, 
(vagy megfelelő értékű pénzzel) és megcímzett 
borítékkal. ..GRAFOLÓGIA" JELZÉSSEL szer-
kesztőségünkbe (Aradi-u. 10.) eljuttatja. Vonalo-
zatlan papiroson, tintával Írott pár sor szükséges. 

Kor és nem közlését kérjük. 

vol Magyarországtól és szeretne leveleket kapni ha-
zulról. Ks ugyanez a kis lány, akinek panaszát a 
Szinhází Életben, rovatomban, kőzz*: tettem, most ezt 
i i j a : nagyon-nagyon sok levél érkezett a világ 
minden tá járól . Kaptam levelet Amerikából, Olasz-
országból, Ausztriából, Franciaországból, A'ngolor-
szágból. A legtöbb levél azonban Magyarországból, 
Jugoszláviából, Romániából és Csehszlovákiából ér-
kezett. Bevallom őszintén, elképedtem, sohasem bit-
lem volna, hogy a világ minden Iáján ennyien sze-
retnek és olvasnak egy lapot. Minden levelet bol-
dogan olvastam el, de bár éjjel-nappal iroin a vá-
laszokat, még nagy restanciában vagyok. Kérem te-
hát , kedves szerkesztő ur , hogy a Színházi Élet ut-
ján tolmácsolja köszönetemet mindazoknak, akik az 
én nagy magyar magányosságoniat ilyen kedvesen 
síellek fe lder í t en i . . . " Megteltük kívánságát és 
örülünk, hogy a Színházi Életnek sikerült egy kis 
napsugarat vinni abba a nagy-nagy szomorúságba, 
amelyről először irt . — Korkülönbség: Nyugtalanul 
veszi észre, hogy a barátság, melyet egy önnél más-
fél évvel f iatalabb fiúval szemben érzett , aki csak 
két éve maturá l t , lassankint szerelemmé változik és 
azt kérdezi, hogy mit tegyen? Bízhatik-e abban, hogy 
a fiatalember ezt a moslani ra jongását még néhány 
év múlva is érezni fogja, amikor már gondolhat a 
nősülésre? A véleményem az, hogy ennek a barát-
ságnak semmi szín alatt nem szabad szerelemmé fo-
kozódni. A legnagyobb és legvégzetesebb könnyel-
műség lenne, ha e barátság miatt egyetlen komoly 
kérőjét is elmulasztaná. — Vadrózsa: A vidék kevés 
szórakozást nyú j tó világában merő szórakozásból 
hirdetést tett közzé há rom úrilány és levelező par t -
nereket kerestek. A rengeteg jelentkezőből mindenki 
kiválasztotta a néki legmegfelelőbbet és valóságos 
levél-lavina indull meg, kölcsönösen és rohamosan 
fejlődő szimpátiával. Most azt kérdezi, hogy küld 
het-e fényképet a levelező i f júnak? Ezt seminieselre 
se tegye. Az ilyen levelezésnek nem szabad tulmennie 
eredeti célján a szórakoztatáson. Érdekes témák, 
problémák megvitatása, könyvekről való nézetek ki-
cserélése, érdekes megfigyelések, elmondásra váró 
gondolatok lefektetése, ez az ilyen levelek célja és 
értelme. De igen helytelen dolog lenne érzelmi térre 
kalandozni. Mert hiszen sohasem tudha t ja , hogy a 
levélben közölt személyi adatok igazak-e? És a le-
irt szavak gyakran nem fedik az iró egyéniségét. — 
Clujl elvált asszony: On levelet irt egy fiatalember-
nek, akit mindössze négyszer látott és aki önnek 
udvarol t . Ebben a levélben fel tárta előtte eddigi 
életét és megértette vele, hogy önnel csak komoly 
alapon lehet tárgyalni. Előzőleg is célzást tett a há-
zasságra, amire azonban az illető f iatalember nem 
válaszolt. Ugy vélem, hogy a négyszeri találkozás 
utáni levélírás talán e lhamarkodot t volt. A férf i 
igen gyorsan melegszik, de nagyon lassan hatá-
rozza cl magát a nősülésre. Az időelőtlí színval-
lásra való kényszerítése megijeszti és hamarosan 
visszavonul. Az ilyen dolognak meg kell érnie. — 
P. Sári , Érsekújvár : 1. önnek igaza van. 2. Lovas-
berény. — Ch. A. Onl: Hogy a leány, akit ön sze-
re l ed , visszalért elsőszámú vőlegényéhez, akilől elő-
zőleg önhöz pártolt , az nem is olyan meglepő, mint 
gondolja. Ez világos és megdönthetetlen bizonyítéka 
annak, hogy házasság.ik nem lelt volna szerencsés, 
mert hiszen az a kifogás, mellyel volt menyasz-
szonya védekezik, hogy tudniillik azért hagyta cl 
önt. mert az ön szülei őt nem találták eléggé gaz-
dagnak, igen gyenge indokolás. A szerelmes lány 
nem sértődik ilyen k ö n n j e n . Az nem a szülök vé-
leményével törődik, hanem a vőlegényével. Nyugod-
jon bele tehát a történtekbe és örül jön, hogy egy 
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boldogtalan házasságtól menekült. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy elveszítse a szerelembe vetett 
hitét, Csak éppen ebben az esetben tévedett. — 
Kemény: On becsületszavát adta, hogy nem fog 
Ubbé beszélni azzal a kislánnyal, akiről azt hitte, 
hogy hűtlen lett magához. De kiderült, hogy a hclv-
z( let félreismerte, a leány csak magát szereti. Es 
most azt kérdezi, szabad-e becsületszavas fogadása 
ellenére is ú j ra találkoznia a leánnyal? A kérdés 
sütgős, mert ugy ön, mint a leány most igen szen-
vednek. Annyira átérzem a helyzet drámai feszült-
ségét és kinosságát, hogy legszívesebben a Színházi 
Elei külön kiadásában síeltem volna megüzenni, 
hogy újbóli találkozásuknak semmiféle akadálya 
nincsen. Hiszen a fogadalom egy téves feltevésen 
alapult és büntető jellege voll. Minthogy a kiindulási 
pont hamis volt, megdől a fogadalom minden kőte-
lező ereje. Vonja le azonban ebből az esetből a 
jövőre nézve a tanulságokat és szerelmi 
ügyekben sohase legyen löbbé ilyen súlyos foga-
dalmai, melyeknek súlya alatt azután maga szenved 
legjobban. — Marosmenti lányok: A küldötl üdvöz-
leteket köszönöm, a problémát pedig a következők-
ben ismertetem: egy Íiaíalcinbcr hosszú időn keresz-
tül mindent elkövetett, hogy egy leánnyal megismer-
kedjen, de mikor végre célját érle. néhánynapi talál-
kozás és együttes séta után minden ok hélkül el-
inal adl. Hogyan lehetséges ez? A kérdés feltevése 
helyleien. Az elmaradásnak feltéllenül volt oka, 
csakhogy nem objektiv, hanem szubjekliv. vagyis 
a'; tllelő fiatalember egyéni érzéseiben állott be olyan 
változás melyet akár csalódás, akár magánügyeinek 
önök elölt ismcretle:i bonyodalmai idézhettek fel. 
Gyakran fordul elő, hogy, amikor a valódi megismer-
kedést hosszú előzetes ábrándozás előzi inig, melynél 
a fantáziának van nagy szerepe, a tén>leges talál-
kozás nem hozza meg a remélt szenzációt. Minden-
napos példáját láthat juk ennek olyanoknál, akik elő-
zetes lcvelezgelés után ismerkednek meg és találko-
zásuk elölt csak elképzelték, hogy milyen lesz az? 
De hát, persze, az a legvalószínűbb, amit önök is 
sejtenek, hogy tudniillik, a túlságosan hideg fogad-
talás hűtötte le a lobogó lelkesedést. — S. K. Valaki: 
A vers hangulata finom, de kidolgozása még gyenge. 
— Viribus unltls: Illik-e egy leánynak az állaía sze-
letelt és viszont szerétéit férfi társaságában egy más 
férfi után nézni? Ez nem az illendőség, hanem a kí-
váncsiság kérdése. Továbbá igen helytelen (•-, a gya 
korlali élettel össze nem egyeztethető kívánság, 
hegy abban a pillanatban, amikor valakit szeretünk, 
mindenki más haljon meg a számunkra, senkiről 
másról löbbé tudomást ne vehessünk. A szerelem 
mélységén, őszinteségén és kizárólagosságán tehát egy-
általában nem változtaihat az, ha ludomásill merjük 
venni, hogy az imádott lényen kivül még más fele 
barátaink is vannak a világon — Serenus, P. Z.: Be 
küldölt költeménye igen értékes költői munka, de 
nem lapunknak való. — Éden Martin: Már régebben 
megüzentük, hogy a Ringlispíl cimü verse kiforrott 
tehclségü poéta munkája . Kéziratokat azonban nem 
őrzünk meg. — Amerikai mérnők: Kilencévi távol-
lét lilán hazajött Amerikából feleségéhez és közben 
nagvra nőtt őt gyermekéhez és a viszonllálás feletti 
ö l ö n e határ talan. De itlbon nem tud egzisztenciái 
alapítani és a viszontlátás után ugy érzi, hogy kény-
telen ismét elszakadni a családjától. Azt kérdezi, 
hogy mit tegyen? Olyan nagy és erős érzések harca 
ez, melyekhez hozzányúlni nem lehet. Az anyagi kö 
vetelményck parancsoló ereje igen nagy. viszont ön 
máris olyan hosszú ideig volt családjától távol, 
hegy ezt a kilenc, esztendőt már szinte pótolni sem 
lehet. Megértem, hogy a mostani találkozás után a 
pokol mind-ín borzalmát és szenvedését jelentené 
egy ujabb búcsú. Tanácsom tehát csak egy lehel 
mindent cl kell követnie, hogy bármilyen súlyos 
áldozatok árán is illhon maradjon. Még a legszükö-
sebb életmód is több derűs harmóniát adhat lelké 
nck, mini az a jólét, melyei egy olyan búcsúval ketl 
megváltania, melynél egy feleség és öt gyermek /.o 
kog, akik jóformán egész életükben csak most lát 
Iák liéhár.y hétig édesatyjukat. — C. 21. Verseiben 
sok a tehetség, finom megérzés, de nagyon küzd a 
nyelvvel, rímmel. — Rejtelmes jijvő- A szerelem 
csodatevő varázsa abban rejlik, hogy abban valóság-
gal ujjá születik az ember. Ne a mult nyugtalanítsa 
tehát, hanem a boldog jövőben higyjen Hiszen sok 

ember csak azért téved rossz ulra, mert nine? aki 
irányítsa, vagy a kétségbeesés vezeti elhatározásá-
ban. De attól a pillanattól kezdve, mikor érzi, hogy 
szeretik és van valaki, akiért érdemes jónak, szor-
galmasnak lennie, megváltozik és minden közösségei 
megtagad múltjával. — Hernád par i ján : Udvarlója 
tartózkodó, túlságosan passzív magatartását annak 
tulajdonítsa, hogy a háltérben egy bará t ja áll, aki-
nek befolyása alatt viselkedik igy. Ilál bizony er 
könnyen lehetséges. Nein - kivétel, hanem valósággal 
szabály, hogy a férfiak Ízlését, viselkedését a leg-
nagyobb mértékben befolyásolja barátaik véleménye. 
Ennek oka az ősi hiúság, amely kiirthatatlanul van a 
fél fiakba oltva. A férfi nem elégszik meg azzal, ha 
neki leiszik az ideálja, baneui még azt is akar ja , 
hogy irigyeljék. És h l barátai megjegyzéséből azt 
veszi észre, hogy az ideálját nem mindenki találja 
olyan szépnek, tökéletes íek, mint ő, kételkedni kezd, 
hogy nem lévedelt-e? Ez, persze, igen nagy gyarló-
ság és öreg hiba, de igy van és ezzel számolni kell. 
Csak a legértékesebb és legkitűnőbb férfiak a kivé-
telek. ezeknek kis csoportjából kerülnek ki azok a 
józanok és bölcsek, akik belátták, hogy a szerelem 
és boldogság kérdése két embernek teljesen magán-
ügye, azt esztelenség a nyilvánosság elé vinni, má-
sok tetszésétől vagy nemtetszésétől függővé tenni. — 
L. J. , Pestszentlőrinci A beküldött levelek két kivé-
telesen emelkedett és nemes lelkű embernek Írásai 
és azoknak tartalmában igazán semmi olyan nin-
csen, amit a legszigorúbb kritikus is kivelendőnck 
találhatna. — Gondtelt nő: A szerelmes férfi fele-
ségül szeretné önt venni, de ebben az akadályozza, 
hogy ezzel a lettével lulságos r.agy fá jdamal okozna 
egy férjes, idegenben élő asszonynak, akit egykor 
nagyon szeretett és aki azt remélte, hogy a szóban 
forgó férfi sohasem fog megnősülni. Csodálatos, hogy 
ilyen problémák egyáltalában felmerülhetnek. Aki 
férjes asszony, az egyedül és kizárólag a fér je bol-
dogságával törődjön, igyekezzék a saját Otthonát mi-
nél kedvesebbé és melegebbé tenni, de semmiesetre 
ne akadályozza meg mások házasságkötéséi. Ha vő-
legénye valóban szereti önl, akkor a legnyugodtabb 
lélekkel vezelheti mielőbb oltárhoz, mert az ilyen 
holdvilágos regényeskedés miatt nem szabad elmu-
lasztani az eleven életet. — Nagyváradi Atlétikai 
Club turisztikai szakosztálya: A képek jók, szívesen 
közöljük. — Bizományos. Klsvárda: Fedák Sári, Pest-
szenllőrinc. — P. Zadenaeky. Ljubl jana: A kért cí-
mek: Fodor iroda. Váci ulca 1/3; Harmónia, Do-
rottya-utca 10; Koncert, Irányi-utca 21; Lyra , And-
rásy-ut 1; Rózsavölgyi és Társa, Szervita-tér 5. — 
Egy szorgalmas szelvénygylljtfi: A strandszépségver-
seny győztesei augusztus végén kapják meg az in-
gyenes balatoni nyaralási . Az időpontot idejében 
megírjuk niajd a Színházi Éleiben. — Horma: Az 
előbbi üzenei Önnek is szól. — Egy hü Színházi Élet 
olvasó: Jelenleg uton van. rímét nem tudjuk 

Film-üzenetek 
Fihnrovatvczető: Hevesi Endre 

Színesen válaszolunk öt fil'mtárgyu kérdésre. 
Beküldött kéziratok, filmtémák, szcenáriumok, fény-
képek megőrzésére vagy visszaküldésére nem vál-
la/korunk, ajánlatos ezekről másolatokat készíteni. 

Culiiornla. 1. és 4. Metro—Goldw.vn—Mayer-Slu-
dios. Culver City, Calif. 2. First National Studio, 
Berbank, Calif. 3. Rex Ingram Sludio, Saint Augus-
tin, Nice, Franciaország. . — W. József, Verkenye. A 
filmszínészeihez tehetség és szerencse kell. A nép-
színmű-mű kereskedés még egyáltalában nem predesz-
tinál filmezésre, amelyet Budapesten nem lehet elkez-
deni, mert nincs fi lmgyártás. Külföldön pedig a 
btszélőfilm korszakában szinte lehetetlen egy idegen-
nek filmszerepet kapni. — Gyulaka 15. 1. Harold 
1 loyd. 2. First National Studio, Burbank, Calif. — 
K. 1. György. Budapeslen nincsen állandóan dol-
gozó filmgyár, itt tehát bajos próbálkozni. Amerikai 
és német li lmgyárak pedig csak a legritkább esetben 
vesznek ismeretlen szerzőtől kéziratot. — M. G. P . 
2—3 színház nyáron is játszik, hangosfilmei nyáron 
is láthat majd l'eslen. A kozmetikai kérdésre a 
kozmetikai üzenetek között talál választ. — Erzsi, 
Kaposvár. 1. Kaiserdamm 95, Berlin. 2. Paramount 
Studio, Hollvwood, Calif. 
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KARTYABÜVÉSZET. 
A pakliból titokban kivett kártya kitalálása. 

(Dr. Nostradamus.) 
Ismeretes a régi kártyafrükk, mely abból áll, hogy 

valaki tlloknan kivesz egy kártyát a pakliból, mire 
a megmaradt 31 lapot kétszer átnézve, meg tudja 
állapítani a hiányzó kártyát. Ez ugy történik, hogy 
az első átnézés alkalmával gyorsan összeadjuk a la-
E oknak az alsóijátékszerlntl értékeit és az eredményt 

Ivonva az Blazes lapok értékéből 211-ból, a különb-
ség megadja a kivett kártya értékél. Második át-
nézéskor a kártya színét állapítjuk meg. Ennek a 
módszernek ta a hibája, hogy SÍ lapnak nyolefélK 
értékét összeadni nem könny és ezért lassú dolog. 
Ai alíbb közölt eredeti módszer rendkívül megköny-
uyill a számolást, ugy hogy az átnézés olyan szédü-
letes gyorsasággal lehetséges, hogy axokat Is bá? 
mulatba ejti, akik tisztában vannak vele, bogy esak 
összeadásról és kivonásról van sió. 

Az uj módszernél első átnézésre a hiányzó kár-
tyának NEM ÉRTÉKÉT. HANEM SZÍNÉT számítjuk 
kl egy, a végsőkig leegyszerűsített eljárással, még-
pedig a következő módon. Minden zöld kártyánál 
eg>et és minden lök kártyánál kettőt és a MAKK 
KABTYAKRA SEMMIT sem számltunk. Minden pi-
ros kártya kilencet számit. Ha az összeadásnál tizen-
IcHUI számhoz jutunk, ELHAGYJUK A TÍZES SZA-
MOT és esak ax egyeseket adjuk tovább össze. Pél-
dául: ba az első kártya egy piros lap. i-et számí-

tunk; utána következik egy tök kártya, mely 2-t 
számítván, az összeg 11. Elhagyván a tízest, esak 
l-nek tekintjük az eddigi összeget. Az összeadás-
tehát mindig ll-en alul marad. A piros színre azért 
választottam a t-es értéket, mert a tízes számok el-
hagyása következtében ugyanarra az eredményre 
jutunk, ha > hozzáadása helyett t-et levonunk. Az 
összeadás tehát a lehelő leggyorsabban végezhető el. 
Az eredményt (-bál. Illetve l(-ból levonva, megtud-
tuk a hiányzó kártya színét. Ha az összeadás ered-
ménye I, akkor egy makk kávlya hiányzik. Ha az 
összaadás 5-St eredményez, akkor zöld a hiányzó 
kártya; ha 4-et eredményez, akkor tök hiányzik. Ha 
pedig az összeadás 7-et adott végeredményül, akkor 
piros kártya hiányzik. Ez utolsó esetben ugyanis 
16-ból vonva le a 7-et, t-et kapunk, mely a piros 
kártyák értéke. 

Az összeadás és kivonás annyira le van egyszerű-
sítve, hogy némi gyakorlat Dián félpere, vagy talán 
még rövidebb idő alatt elvégezhető. 

Ha már tudjuk, hogy milyen szinü kártya, 
hiányzik, még egy átlutás szükséges, hogy a kár-
tya értékét Is könnyen megtudjuk. Közepes emlékező-
tehetség mellett Is könnyen megállapíthatjuk, hogy 
melyik kártyaérték hiányzik. 

A kétszeri átnézés sem vesz több Időt Igénybe M 
másodpercnél. Jó lejszámoló némi gyakorlat után 
lélpere alatt kiszámíthatja a hiányzó kártyát. A 
régi módszer szerinti számítás körülbelül háromsxor 
annyi Időt vesz igénvbe 
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ÍTOKZATOS II I FK 

Ki tudja ezeket az össze-vissza irt latin és értelmetlen szavakat elolvasni? 

LABIRINTUS? FÖLDRAJZ 

HOVA VALÓ EZ AZ EM-
BER? 

1930. 
(Pavper Lajos, Bp.l 

37/* 3T5- 376 377 378 

579 ito 381 5SZ 3t3 

3*5 3X6 5X7 3SS 

3Í9 390 391 39Z 593 

m 395 3% 397 398 
Ez az ábra egy vonallal rajzolható meg anélkül, hogy Ugy rendezzük el a szá-

ugyanazon a részen kétszer húznánk végig a ceruzát, vagy mokat, hogy összegük ugy 
pedig saját magát keresztezné. vízszintesen, mint függőlege-

(A helyes megoldást beküldök közt 5 külön jutalmat osz- sen, mint átlósirányban 1930-
tunk ki.) cal legyen egyenlő. 
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MILYEN HIBÁK TALÁLHATÓK E KÉPEN? 
(Payper Lajos, Budapest) 

Tanár ur kérem 
(A szótagokból a definíciók alapján összeállítható 

szavak kezdőbetűi 1-tól 8-ig vett sorrendbe a dült 
betűkkel definiált szavakat adják. ) 

UJABB IDŐK 
And, bre, bet, brlen, cker, er, fa, la, mysl, 
nel, no, ne, o, o, prze, rás, son, sy, te, vics, 

yet zsé. 
1. A trafalgari hös. 
2. Kiváló inagyar politikus a ki-

egyezés idején. 
3. A világháború elején fontos sze-

repű vár. 
4. Az ir nemzeti mozgalmak egyik 

vezére (1803—-1864). 
5. Francia hadvezér, k,i az Unió 

szabadságharcát támogatta. 
6. Angol királynő, ki naggyá tette 

országát (1558—1603 uralkodott). 
7. Szerb uralkodóház volt a inult 

században. 
8. XVI. Lajo3 pénzügyminisztere 

volt kétizben. 
Egy időben Európa sorsát diktálta. 

ÁLLATVILÁG 
A, ál, ba, chthy, da, gá, i, ka, ló, Ián, mé, 
o, o, ó, o, pos, pi, ra, rúzs, rosz, rus, sau, 

sum, vi, zeb. 
1. Tarka afrikai ló. 
2. Amerikai fiahordó állat, prémje 

igen keresett. 
3. Zsiráf, zebra és antilop rokona. 
4. A legnagyobb magyarországi 

darázs. 
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5. Nemes macskaféle. 
6. Indiai csőrös krokodilus. 
7. Az ősvilág halgyikja. 
8. Egysejtű állatfaj, némelyike a 3 

milliméter nagyságot is eléri. 
Az állatvilággal foglalkozó tudomány neve. 

CSILLAGASZAT 
A, a, co, eus, e, er, eu, ga, gyen, hun, hal, 
le, 11, ley, II, 1er, mer, nl, pa, per, ri, rl, 

rel, r8, schi, tő, ver. 
l . A Wolf tói 1898-ban, fölfedezett 

434. számú kisbolygó, bizonyos 
okból a magyarokat érdeklő 
neve. 

2. Világhírű svájci tudós, ki ne-
vezetes megállapításokat tett a 
Holdról és a bolygókról. 

3. Dán csillagász, ki a fény se-
bességét csillagászati uton hatá-
rozta meg. 

4. Kiváló csillagász, ki számos meg-
állapítása mellett Mars-térképet 
is készített. 

5. Lengyel csillagász latin neve, k' 
a bolygók kettős mozgását föl-
fedezte. 

6. Hires üstökös. 
7. Valamely bolygónak a tenge-

lyére merőleges siku legnagyobb 
köre. 

8. Francia tudós, ki számítással 
fedezte föl a Neptunust. 

Hannoveri csillagász, az Uranus fölfede-
zője, az első akromatikus távcső készítője. 
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