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Nagy Margit (Vajda M. Pál lel».) 
Operaház; „A mosoly orslég«" 



Azt hiszik, viccelődöm. 

Bizony isten, nem. 

Bizony isten, távol áll tőlem, hogy itt ingerelni akarjam magukat. 

Bizony isten, nem vagyok olyan rossz, amilyennek mutatni szeretem 

magam. 

Bizony isten, olyan buta se vagyok, amilyennek hisznek. 

Bizony isten, nem hitvány svindli, nem meggondolatlanság, nem fele-

lőtlen frázis, hogy azt mondom: boldog újévet kivánok. Nem csak arról 

van most is szó, hogy egy felületes kis cikket fröccsentsek és a honorá-

riumot zsebrevágjam. Bizony isten, nem. 

Bizony isten, nem szoktam hamisan esküdni. 

Én nem vagyok képviselő, se városatya, és az újságban nem irok 

politikai cikkeket. Se beszédeket nem tartok a Vigadóban, se az Omnia-

mozgóban. 

Aki rólam azt állitja, hogy vezércikkíró, népszónok, városatya, vagy 

országgyűlési képviselő vagyok, az tudva valótlant állit. 

Én, ha kinyitom a szám, semmit se képviselek, én itt csak a magam 

istenadta szivét képviselem. 

Mégis azt merem mondani Maguknak, hogy boldog újévet kivánok. 

Várjunk, várjunk, nem kell mindjárt záptojást vágni 

a fejemhez. 

Ott van a bibi, hogy Maguk valaha mindenáron boldo-

gok akartak lenni. 



(Ên nem,\ kijelentem. Vagyis én világéletemben boldogság 

nélkül is tudtam lenni.) 

No, kedves gyermekeim. Boldogtalanság azért van, mert boldogság 

van (vagyis, hogy nincs). Ha nem méltóztattatok volna a boldogság felől 

képzelődni, nem pottyantatok volna bele a boldogtalanságba. Ki adta 

nektek ezt az eszmét, ki tette a nyelvetekre a boldogság szavát? Ki volt 

cz a tűzre való himpellér1 Ha nem tudnátok, hogy van boldogság, nem 

tudnátok boldogtalanságról; amint hogy hallottátok, hogy a „béke" szó 

nem szerepel azoknak a szelid szigetlakóknak a nyelvében, akik nem 

szoktak háborúskodni. Csalódás csak azért van a földön, mert reméltek, 

és szegénynek azért érezte magát valaki, mert a gazdagságra gondolt. 

Különben hol van már a szegénység. Jó volna, mi, ha még megvolna. 

Az a régi szerény és tisztes, mindig olyan nettül kivasalt és megstoppolt, 

ennivaló, takaros, virágcserepes szegénység. 

Egyszóval, én a csillagtalan, vaksi életben is boldog újévet 

kivánok Maguknak. 

Kívánom tiszta szivemből Maguknak mindazt, ami boldoggá teszi 

Magukat. Kivánok Paquard-kocsit annak a kegyelmesnek és méltóságos-

nak, aki már unja a Buick-ját. Kivánok perzsát a fázós, kényes, idős dá-

máknak, kivánok viszont breitschwanzot az aktiv hölgyeknek, akik attól 

tartanak, hogy a perzsa öregiti őket. Kivánok nutria-számba menő bá-

rányt a polgárasszonykáknak. Kivánok legalább husz pengő remunerá-

ciót az irodai lányoknak, tizenkét pengőt cipőre, nyolcat mükrokodil 

retikülre. Kivánok hat pengőt minden diáknak korcsolyára. Kivánok sok-

sok havat, mindennapi napszámot a hómunkásoknak. Kivánok tizenhat 

fillért aszpirinre szegény pincéreknek, akiknek, mikor haj-

nalban hazacsászkálnak a kávéházból, csúnyán fáj a fejük, 

mint nekem a szivem néha, ezért a mi világunkért, amely 

levetette magát az emelet-öl. 



A talált g y é m á n t . 
Irta: CSATHÓ KÁLMÁN 

y L a j o s u j d a r a b j á n a k a té-

n n a n való, a h o n n a n ő m a g a : a 

nagyar , vidéki városból , ame ly 

mosolyogva ragyog gyerekkor i 

keinek n a p s u g a r a . O n n a n hoz ta 

ezeKet az a lakoka t , ak ik i smerősek ne-

k ü n k is, de csak ugy, min t azok, akik-

kel n a p o n t a t a l á lkozunk ugyan az ut -

cán, de s e j t e lmünk sincs róla, hogy ki-

csodák. A tésasszony a l a k j a i is i lyen 

i smerősök : l á t tuk m á r va lamennyi t , 

c sakhogy nem a sz ínpadon és nem az 

i roda lomban , h a n e m a való életben, 

aho l közömbösen h a l a d t u n k el mellet-

tük éppenugy , m i n t k e s k e n y u d v a r u , 

zsindelyfedeles , k is ház ikó ik mellet t , 

ané lkül , hogy e s z ü n k b e ju to t t volna a 

kérdés : k i lakik a kis h á z i k ó b a n és mi 

l ak ik a ház ikók kis embere inek , a susz-

ternek, a sz ikvízgyár tó k i s ipa rosnak , a 

fűszeresnek , a mészá rosnak , a bor -

bé lynak a sz ivében? 

Zi lahyt sem izgat ta valószínűleg, mi-

ko r g y e r e k k o r á b a n k íváncs ian megál l t 

egy ilyen ház ikó félig nyi tot t k a p u j á -

ban, vagy o d a n y o m t a a szemét a pa -

lánkker i tés h a s a d é k á r a , hogy b e k é m -

lel jen. Akkor b izonyosan a ku t mel le t t 

— Tessék aláírni u részletfizetési feltételeket. Itt van a zsebemben. 
— Elolvashatnám mielőtt aláírom? 
— . . . Kivételesen! 

Rajnay Gábor és Varsányi Irén 
11: ,.A tésasszony" (Fotoexpress) 



dezett ember i t i tok ö r ö k r e o t t ragad 

a n n a k a le lkében, a k i n e k az a h iva tás 

ju to t t , hogy az e m b e r t boncolgassa . 

A s z o m o r ú a n pu r i t án tésasszony és 

az egész város béké jé t f e l fo rga tó kasz-
» 

s z a d é m o n ha rca , ez az egész, naivsá-

gában o lyan gro teszkül nevetséges és 

je lentékte lenségében o lyan t rag ikusan 

m e g h a t ó tö r téne t : kincs , ami lyet csak 

szerencsés p i l l ana ta iban vélet lenül ta-

lá lha t az iró, t öbbny i r e o lyankor , mi-

kor legkevésbé gondol témakeresésre . 

Ga lambászás közben , o lyan k o r á b a n , 

„Ramóna ! Te szigorú szívű 
Ildire, 

Ramóna! Ki sosem adsz, esak 
ígérsz" 

Hegedűs <iyulu 

álló g a l a m b d ú c te te jén 

sü tké rező ga l ambf iókák 

é rdeke l ték , tie mel léke-

sen fe l fedez te a t i tkot : 

a szikvizgyárosi , suszter i 

és borbélyi sz ivekben 

B r u n h i l d a k isasszony 

lakik, a Korona -kávéház 

kas sza tündé re , ak inek 

csábí tó e lőnye m i n d e n 

nála k ü l ö n b tésasszo-

n y o k k a l szemben , hogy 

őt szere tn i n e m re-

mény te len . A to l lászkodó 

g a l a m b f i ó k á k rég szárny-

rake l t ek azóta s e l repül-

tek a kö l tő emlékezeté-

ből, á m az egyszer felfe-

— Én csak a lelki dolgokat szerelem. 
— A liszta szerelem nem ismer akadályokat. Ma éjszaka 

hagyja nyitva a szobiíja ajtaját, Én pedig lehúzom a lábbeli-
met, hogy ne ropogjanak a lépteim. 

Gombasziigl Ella és Kürti József 
Vígszínház: „A tésasszony" (Fotoeipress) 
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— Miért csinál maga erkölcsi 
komplirát maginak? Olyan — 
bocsánatot kérek —, mint egy 
szellmadám! 
Varsányi Irén és Gárdonyi Lajos 

m i k o r még n e m is sej t i 

ő m a g a se, hogy valami-

ko r i ró lesz belőle. 

Zi lahy ezt a ta lá l t gyémánto t nagy-

szerű művészet te l köszörü l t e brili-

ánssá . Gyönyörű da r abo t ir t belőle, 

ame lyben a k ö n n y ű erkölcs fe lü lkere-

ked ik ugyan egy percre , de csak azér t , 

hogy a n n á l f ényesebb győzelmet a ras -

son fö lö t te a jósággal és tisztesség-

gel pá rosu l t igaz szeretet . É s mindez t 

va l ami o lyan csodála tos közvet len és 

mély , fö lényes , az ember i ö rök gyen-

geségeket megmoso lygó és megköny-

nyező, kacag ta tó és r ika tó h u m o r r a l , 

ninitöl a d a r a b h i m n u s z á v á nemesedik 

— Bocsánat tekintetes uram, de rég láttam 
ilyen csinos lábat. 

— Ugy éljek, maga ax első ember, aki el van 
ragadtatva a lábaimtól. 

Hegedűs Gyula és Rajnay Gábor 

ax a sszonyi becsüle tnek, pedig o lyan 

m u l a t t a t ó a n hangz ik , m i n t h a gúnyda la 

vo lna a fé r f i -os tobaságnak. 

Örök ember i d o k u m e n t u m , ő s z i n t e 

ve l lomás , kese rű leleplezés, de kacag-

t a t ó a n vig szöveggel és helyzetekkel . 

Mély, m i n t a tengerszem, de derül t , 

n i i n t a b e n n e t ü k r ö z ő d ő kék m e n n y -

ho l toza t . Z i lahy L a j o s n a k egyik leg-

szebb d a r a b j a , ame ly még b e fog ke-

rü ln i a Nemzet i Sz inház m ű s o r á b a . 

kMelezű a vétel, Csak méltóztassék 
a Jelenkor legtökéletesebb varró-
Rajna) és László Miklós 

^il „A tésasszony" (Fotoexpress) 



B ö l c s ő d a l 
1931 

I r l « : 
Harmath Imre 

A Kék szemed még igy ragyog? 
S a tejkonzervet itt hagyod? 
Ezt nem szabad I 
Nézd, látod azt a csillagot? 
Nem ott az égen I . . . Ott I . . . Amott I 
Az ég alatt, a háztetőn 
hol szél cibálja reszketőn 
az antennáknak sodronyát, 
hol most egy biplán surran át 
a transzparensek kőzött. . . ot t . . I 
Nézd azt a villanycsillagot: 
A benzinreklám szegletén, 
hol szertehinti annyi fény 
a neonhold sugárait I . . . 
Az éj már bontja szárnyait.. . 
Ma szépek leszneK álmaid I 
Aludj csak boldogan, vigan ; 
Ha holnap felkelsz kis fiam, 
kapsz géplovat, me% gépkocsit, 
egy gázálarcot, szép kicsit, 
és kapsz majd, hogy ne láss hiányt, 
egy kis dobozban kis ciánt, 
és egy kis nitrogiicerint. 

A szél hogy vágtat odakinn. . . 
é s lesz egy hintamasinád, 
egy gépmedvéd, egy gépcicád, 
agy bombavetőkészleted, 
s egy géped, melyen nézheted 
a mindenlátó hengeren, 
hogy tul a messzi tengeren 
még élő ember mennyi v a n . . . ? l 
Aludj én édes kis f i a m . . . 
Veszek majd néked minden jót. 
Egy doboz robbanógolyót 
s egy tűzből ácsolt karikát, 
mely gördül árkon-bokron át 
s ahol csak tespedt testet lát, 
azt mind rongyokra zúzza szét . . . 
Az éjszaka ma csudaszép. 

Aludj fiam I Anyád a szent 
egy gázálarcosbálba ment . . . 
Mulasson ő is egy kicsit . . . 
Csicsijja csi t t . . . csicsijja csitt.. 
Az álmod legyen csudaszép, 
hisz a te szivecskéd még ép, 
még é p . . . 
mégép. . . 
g é p . . . 
gép.. . 
9 © P . . . 

gép . . . 
gép 
gép! ! ! 
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Halló, 
itt Gombaszögi Frida! 
Bajor Gizi: Hal ló! Boldog ú jéve t ki-

vánok , F r i c i k é m ! ( 

Gombaszögi Frida: Neked is bo ldog 
újévet , Gizikém! 

Bajor Gizi: Ami azt illeti, m i ke t ten 
n e m p a n a s z k o d h a t u n k az óesz tendő 
mia t t sem. Neked pé ldáu l ott volt a 
T a k á t s Alice, a F e k e t e s z á r u cseresz-
nye . . . 

Gombaszögi Frida: . . . neked pedig 
a T á b o r n o k , az Azra, a F e l h ő k lovagja . 
Amig a szerzők i lyen gava l lé rosan 
g o n d o s k o d n a k ró lunk , addig valóságos 
ö r ö m az élet. 

Bajor Gizi: Megjósolom, hogy jö-
vőre is igy lesz! 
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Gombaszögi Frida: Apropo! Hiszel 
te a j ó s l a t o k b a n ? 

Bajor Gizi: Hogyne! Már hos szabb 
idő óta Si r ius a legkedvesebb o lvasmá-
n y o m . Bár az a vé leményem, hogyha 
az e m b e r t u d j a , h o n n a n f u j a szél és 
i smer i a dörgést , a k k o r n e m nehéz 
i d ő j ó s n a k lenni. 

Gombaszögi Frida: Persze , hogy 
n e m nehéz . Én pé ldáu l n e m vagyok 
Py th i a , de azér t m e g j ó s o l o m neked , 
hogy a t aka rékosság i pol i t ika mellet t 
sem f o g j á k leszáll í tani a fizetésedet a 
Nemzet i Sz ínházná l . 

Bajor Gizi: É n pedig meg jóso lom 
neked, hogy a jövő évben ú j r a i lyen 
nagy s ikered lesz az u j Szomori - és az 
u j H u n y a d i - d a r a b b a n . 

Gombaszögi Frida: T u d o d mi t? Ha 
m á r itt t a r t u n k , j ó so l j uk meg az u j -
esz tendőt . Most egy kissé belenézek a 
jövőbe. Már lá tok is . . . 

Bajor Gizi: Mit lá tsz? 
Gombaszögi Frida: Hogy 1931*ben 

fel fogsz lépni egy u j Herczeg Ferenc- , 
Csa thó Ká lmán- és Zi lahy La jos -da -
r a b b a n . 

Bafqr Gizi: Vár j , F r i c ikém, igy na-
gyon kfimnyü a já ték . P r ó b á l j u k ki a 
j ó s t u d o m a n y t - . az egész szezónra . É n 
pé ldáu l m r a f ó s o l o m , hogy 1931-ben 
egyik m a g á n s z í n h á z u n k n á l j ö n n i fog 
e 8 y u j igazgató, a iy től igen soka t vár-
nak , de aki éppen oWan gyor san el is 
fog t ű n n i a poröndrJU, m i n t ahogy 
jö t t j A . 

Gombaszögi Frida: TÍn pedig meg-
jósolom, hogy egy volt sz imeazga tó t 
r eak t ivá lnak . Az illető be fog j íKbizo-
nyi tan i , hogy csak a m o s t o h a ko r t t t -
inények össze já tszása mia t t vonul t 
félre . 

Bajor Gizi: Sa jnos , a legtökélete-
sebb össz já téko t mind ig a m o s t o h a kö-
r ü l m é n y e k p r o d u k á l j á k . De azér t meg-
látod, hog^ az 193l -es év lényegesen 
j o b b lesz sz ínház i s zempon tbó l is, 
m i n t az előző. 



Gombaszögi Ftidu: Akkor há t gaz-
dasági lag is, mer t a ke t tő szorosan 
összefügg. Szóval, te is azt h i rde ted , 
ami t én, hogy a gazdasági v i szonyok 
erősen j avu ln i fognak . 

Bajor Gizi: Föl té t lenül . É s azt hi-
szem, hogy ezt h e k ü n k szivesebben el 
f og j a h inn i a közönség, min t a k á r 
S i r iusnak , a k á r Weke r l e pénzügymi-
niszter őexce l lenc iá jának . 

Gombaszögi Frida: Mit vársz a m a -
gyar hangosf i lmtő l? 

Bajor Gizi: Azt, hogy tulteszi magá t 
a zokon a kezdeti nehézségeken, ame-
lyek mia t t a m u l t évben még n e m le-
hetet t s ikere. Rövidesen h a z a j ö n a 
kü l fö ld rő l egy h i res m a g y a r r endező 
és egy h i res m a g y a r filmszínész és 
n e m tú l ságosan nagy tőkével filméi 
cs iná lnak egy m a g y a r szerző filmjéből, 
ame lynek a szerényebb anyag i eszkö-
zök el lenére is vi lágsikere lesz. 

Gombaszögi Frida: Szórói-szóra igy 
l á tom én is. Mintha csak u g y a n a z o n a 
gukke ren n é z t ü n k volna a jövőbe. De 
kíváncsi vagyok, tudod-e , hogy 1931-
ben a Nobel -d i jasok közt lesz egy ma-
gyar is? 

Bajor Gizi: H á t te tudod-e, hogy 
a t l é t ikában 1931-ben e l fog la l juk a ha r -
m a d i k he lye t E u r ó p a összes nemzetei 
közö t t ? 

Gombaszögi Frida: Ezek m i n d na-
gyon k o m o l y dolgok. Most szeretnék 
va lami v i d á m a b b a t látni . Pé ldáu l egy 
é rdekes müvészházasságo t . 

Bajor Gizi: I lyen is van a r a k t á r a -
m o n , Fr ic ikém. Egy fiatal művésznő , 
ak i egyszer m á r szerepel t bo ldogta lan 
házassága révén a l apokban , f é r j h e z 

ey egy neves Íróhoz, Nagyon bol-
dog lyßTSssäglmk ígérkezik. 

Gombaszögi Frwtrr-—BQ^ meg egy 
g y ö n y ö r ű szakí tás t látok. D e a T ^ h 
h á r o m havi h a r a g u tán , amelyrő l a la-

p o k b a n is sok szó le. w * 
kü ln i . 

Bajor Gizi: U j csil lagot n e m látsz a 
l á t h a t á r o n ? 

Gombaszögi Frida: De igen. A Víg-
sz ínházban fog fe l tűnni . Ma még isme-
ret len vidéki színész. Egy szerző is 
jön, ak i egyszerre m e g h ó d í t j a a kö-
zönséget és a kr i t iká t . 

Bajor Gizi: Akkor h á t c supa boldog-
ság az egész vona lon . De mos t m á r 
megyek, m e r t j ö n a je lenésem. 

Gombaszögi Frida: Megjósolom, hogy 
nyi l tszini t apso t kapsz . Még egyszer 
bo ldog újévet , Gizikém! 

Bajor Gizi: Boldog ú jéve t , F r i c ikémI 



Kéklevelii szerecsendió 
Egy görög asszony kalandjai a török 

hódoltság korában 
Vígszínház/ gombasiker öt képben 

Elképzelte ahogy: BRUN YA D I S ANDOR 

ELSŐ KÉP 
Vadkanszky Vadőr, török basa, háremé-

ben fekszik felesége oldalán. Természe-
tes felvétel, premier plan, szines. 

SZERENÁD 
Csak titokban akartalak szeretni 
Darab végén ki kell annak derülni 
Hej, kéklevelü szerecsendió 
Ne tudja más, csak Scherz bácsi 
Meg az egész rádió! 
VADKANSZKY (vérbenforgó szemekkel 

felugrik az ágyból, ugy üvölti): Ej, ej, 
édes párocskám, himes bogaram, mé-
lyen tisztelt nagyságosasszonyfeleségem, 
szabadna alázattal esedezve megkérdez-
nem, ugyan ki ad neked szerenádot éjnek 
évadján, ha meg nem sértlek? 

GÖRÖG ASSZONY (szelíden pihegve, 
mint a gerle): Fogja be a harcsapofáját , 
maga vérengző himkan, már ugyan ki 
adna más, mint Főszolgaispán Gavallér, 
a hires magyar sejhajrá. Csak nem azt 
akar ja mondani, maga hasfelmetsző, 
ezzel a kérdéssel, hogy nekem harminc 
éve viszonyom van ezzel a gőgös Nagy-
úrral? 

VADKANSZKY (fogát csattogtatva): 
J a j istenem, istenem, mi jut eszébe, m á j 
hogy dondolnét én ojat, méd hozzá min-
gyár a da jab ejejénl Intább hájcikázzunk 
tovább! (Paplan alá bújik). 

GÖRÖG ASSZONY- No azért! Mert nem 
szeretem a gyanúsításokat. 

MÁSODIK KÉP 
.anszky sztambuli kastélyéban, 
ppal a százötvenéves török hódolt-

ság előtt. Nagy retyerutya, mulatság, 
kobozpengetés. Müezzinek és dervisek 
táncolnak. Bajadérok török meszet szol-
gálnak fel. Mindenki török meszet eszik. 

HUNYADY IVAN főszolgaispán (tom-
bolva mulat): Hát kedves Vadkanszky 
bátyám, hogy ityeg a fityeg? (öt görögöt 
dögönyöz). 

VADKANSZKY (duhajul): Na, szo szo. 
Mondtál valamit szépséges rózsaszálam? 

GÖRÖG ASSZONY (lágyan merengve): 
Hogy a ragya ver je ki a képét kendnek, 
mit óbégat, mikor éppen merengek? 

VADKANSZKY (kackiásan): Hiszen ép-
pen csak azt akar tam nyöszörögni alás-
san, nem akarnál-e egyedülmaradni ket-
tesben az én édeskedves Iván barátom-
mal reggelig egy bezárt sötét szobában 
egy kicsit beszélgetni? (Gyorsan elmegy, 
miközben meggyújtja a holdvilágot és 
mindenkit eltávolít a színpadról). 

IVAN (kirobbanó ősi indulattal): Szé-
pen süt a hold. Mit csinál? 

GÖRÖG ASSZONY: Semmit, csak a 
drámai feszültségemet kapcsolom be. 

IVAN (végsőkig pattanó férfivággyal): 
Hja ja, bizony, bizony. (Óráját nézi). 

GÖRÖG ASSZONY (kitörő érzékiséggel): 
Hát maga mit csinál azzal az órával, 
zistenit magának, mit nézi. 

IVAN: Ugylátszik, e l romlo t t . . . három 
percet késik, pedig mikor utol jára fel-
húztam, harminc évvel ezelőtt, mikor 
nagybátyám Hunyady János elfoglalta 
Sztatnbult, még egész jól járt . 

HARMADIK KÉP 
GÖRÖG ASSZONY: De az előbb emii-

tett valamit. 



BKÓD Y SÁNDOR 

IVAN: Hja, igen, az órámmal. Harminc 
évvel ezelőtt húztam f e l . . . 

GÖRÖG ASSZONY: És azóta nem szólt? 
IVÁN: Harminc éve harcol bennem a 

na, mi is? 
GÖRÖG ASSZONY: Csak nem a barát-

ság és a szerelem? 
IVAN: De igen. 
GÖRÖG ASSZONY: És milyen az az 

asszony? 
IVÁN: Fekete. Görög. Száznyolcvan 

centi. Egy barátom felesége. Jelenleg itt 
áll előttem. Azonkívül e lőfordr l a Víg-
színház mostani nagysikerű dara iában, 
mint főhősnő, Gombaszögi játssza. 

GÖRÖG ASSZONY (halkan): Mért maga 
olyan titkolózó . . . igy soha nem találom 
el, ki lehet a z . . . Csak egy kérdést még: 
anyaga van? Ehető? Személy? Tárgy? 
Fogalom? 

IVAN (tompán bólint): Ugyanolyan, 
mint maga . . . osz posz. 

GÖRÖG ASSZONY (tapsol): Akkor már 
tudom! Én vagyok az! Én vagyok azl Ki-
találtam? 

IVAN (szivéhez kap): Ki ta lá l ta l . . . A 
női ösztöne megsúgta, hiába titkoltam 
harminc év ig ! . . . Végem van, elvesz-
tem! . . . 

NEGYEDIK KÉP 
VADKANSZKY (vadállati féltékenység-

től elborult véres szemekkel berohan): 
Ennye, ennye, kedves nőm, mit csinálsz 
te itten az Ivánnál de pardon, ha zava-
rok, m a j d később jövök. 

GÖRÖG ASSZONY (elomolva): Itt ma-
rad kend, azl a jebuzeus képét, oszt meg-
kérdi a barát já t , hogy mi lesz, lesz vagy 
nemlesz, mert rögtön a szájába ugrok 
kendnek! 

VADKANSZKY (a hímoroszlán megseb-

BRÓDY SÁNDOR: 
Az a baj , hogy sze-
recsendiónak nem 
kék a levele, össze-
tévesztette. Tudni 
kell pedig. Zerge-
madárnak kék a 
levele, nem szere-
csendiónak Tudni MOLNÁR: De miért 
kell. Hohohö . . . cseresznye? Hiszen m«|y 

ÖTÖDIK KÉP 
ELSŐ KÖZÖNSÉG. Él-

jen ! Éljen 1 Óriási ! Mi-
csoda snájdig férfiak ! . . . 
Láttad, hogy küzdött ben-
nük a barátság és szere-
lem. 

MÁSODIK KÖZÖNSÉG: 
J a j , én ugy féltem, hogy 
a nő nem fogja kitalálni, 
hogy őrá gondolt harminc 
évig és akkor nem lett 
volna heppiend! Én súg-
tam fel a színpadra Gom-
bának, hogy ne legyen 
olyan csacsi, hát őrá 
céloz, hogy aszon-
gya, egy 
fekete nő ! 
Olyan iz-
gatott vol-
tam! Csak-
hogy mé-
gis kita-
lálta! De 
miért cse-
resznye ? Hi-
szen megy. 

BRODY SÁNDOR 
(egy felhőn ül, szi-
var ját két ujjal szája 
elé tartva): Nem 
érti azt maga, Feri. 
Jó darab ez. Fiam 

irta. Gusztusos 
munka. Nem min-
den nélkül való. 
Nem az itt a baj. 

MOLNÁR Hát mi? 

zett haragjával ordítja magánitv&l): 
Mennyiért veszed meg a fe leségem?! . . . 

IVAN (felszegett fejjel, dacosan): Egy 
vasat nem adok érte! Én úriember va-
gyok! 

VADKANSZKY (rettenetes küzdelmet viv 
benne a párját féltő bikasziv s az emberi 
méltóság. Legalább két másodpercnyi küz-
delem után, magábaroskadva, eltakarja a 
szemét, ugy leheli): A tied . . . vidd . . . 
(A távolból, tőrökül:) Allah . . . Akbár . . . 
A l l a h . . . Allah f rád . . . 
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olt már nekem premierem 
a pesti Operában..." 

kar tusst húzott és a karmesteri 
fölött megjelent Lehár Ferenc 

deresen csillogó feje. A világhírű kompo-
nista meghatva hajlongott jobbra-balra. 
A főpróba közönsége mámorosan tapsolt, 
így vonult be harmincegy év után Lehár 
Ferenc első sikereinek színhelyére, Buda-
pest és az ország legelőkelőbb szánházába, 
ar Operaházba. 

Aztán megvolt A mosoly ofszágrrf-nak 
premierje és Lehár a sitker izétől kissé 
szédülten, rajongva beszélt a régi dolgok-
ról és azokról a vonatkozásokról, amelyek 
az Operaházhoz fűzik. 

— Tulajdonképpen az volna a való-
színű, kezdle Lehár — ha az idő el-

mosta volna emlékeimnek egy részét, hi-
szen nem öt vagy láz évről van szó, ha-
nem harmincról. És mégis élénken, sőt 
tisztán áll előttem a start minden moz-
zanata. Első darabomnak, amelyet az 
Operában adtak, Kukuska volt a cime. 
A Kukuskából később Tatjána lett, mert 
Iiáldy igazgató ugy találta, hogy ez a 
furcsa, orosz cim ártalmára van a darab 
karrierjének. 1899 május 2-án volt ennek 
a lirai drámának a bemutatója. Én ma-
gam dárigáltam az első előadást. Képzel-
hetik a fiatal katonakarmester izgalmát, 
amikor egy ilyen világhírű zenekar élén 
megjelent, hogy a saját müvét vezényelje. 
IV a zenészek kedvesek voltak hozzám. 

Ünnepség Pekingben 
mosoly országa második felvonása 

(Vajda M. Pál felv.) 



„. . . Tudok egy remek pletykát!" 
Somogyi Piroska, Gergely Irén, Egerseder Gitta, Losonczy 

Gyärgy, Nagy Irén, Mór Julia, Nagybányay Margit 

későbbi kiválóságra, jutott: 
Venczell Bélára. Rajttik kí-
vül még az „első pór"-hoz 
fűznek kedves emlékek. Ez 
Dalnoky Viktor volt. Még 
ma is sokszor nevetünk az 
„egy pór" cimü félperces 
alakításán. 

Aztán a „Hercegkisasz-

szony" cimü regényes ope-

rettjéről beszél a zeneszerző. 

Ez a darabja Mader Raoul 

igazgatása alatt került szín-

re 1910 december 20-án. 

— Akkor már nem vol-

ugylátszik sejtették, hogy 
egynéhányszor még vdssza 
fogok érni az Operához. 

— A szereposztás? A leg-
iinnepibb volt. Ney Dávid, 
Takács Mihály és Hilger-
mann Laura énekelték a 
főszerepeket. Ney Dávid az 
előadás előtt figyelmeztetett 
egy fiatal növendékre, aki 
a szinlap utolsó helyén sze-
repelt. ö volt az „egy ka-
tona". Ehhez képest mind-
össze talán őt taktust kel-
lett énekelnie. 

— „Figyelje meg ezt a 

gyereket — mondta Ney — 

ebből valaha hires énekes 

leszi" 

— És lett is belőle Szemere 
Árpád, az Opera hires éne-
kese és rendezője. Amikor 
aztán 1901-ben u j betanu-
lással hozták szinre a Tat-
janává lett Kukuskát, az 
„egy katona" megint egy 

„Fenséges asszony, mondhatom-e még iinnek azt, hogy . . . Tel" 
Nagy Margit és Laurisin Lajos 

Operaház: „A mosoly országa" (Vajda M. Pál felv.) 



ti Darabjaim a világ csaknem 
n npadát bejárták és az Operába 
i: lem vissza, mint régi, kedves 
i.' a már nem nagyon emlékeznek 
e unkára, pedig alapjában véive 

j * ker volt, hiszen huszonhárom-
s ották. Akkoriban tekintélyes 
s ez az Operában. Megint nagy-
s -posztást kaptam. A leghíresebb 
éi. ok léptek föl a „Hercegkis-
asszony' v Környey Béla, Szamosy 
Elza, Ambrus Etelka, Hegedűs Fereinc, 
Dalnoky Viktor és egy görög hajóskapi-
tány szerepében ekkor lépett fö! Székely-
hidy Ferenc dr. • A cselekmény görög 
miliőben játszott. Ez különben érdekes 
talán, hogy darabjaimban lehetőleg min-
dig más és más távoli országokat vonul-
tattam föl. A „Hercegkisasszony" Görög-
országban, a „Frasquita" Spanyolország-
ban, a „Friderika" Németországban, a 

„Cárevics" Oroszországban, a „Mosoly 
országa" Kínában játszik. 

•— Hál' .Istennek, még sok barátom van 
itt a régi gárdából. Csepke bácsi ép ugy 
ott ül a portásfülkében, mint annak ide-
jén. A társalgóban találkoztam Szikla 
Adolffal és Rékay Nándorral. A műsza-
kiak közül itt találtam a kátünő Jámbor 
bácsit. De hát még többen hiányzanak. 
Sohasem felejtem el, hogy a „Herceg-
ikisasszony" premierjein egy öklömnyi ba-
lettnövendék jött hozzám autogrammot 
kérni. Azóta hires táncosnő lett belőle. 
Mostanában érdeklődtem, hogy mi van 
vele. Azt felelték, hogy k iöregede t t . . . 
Ugy látszik, csak én nem akarok öre-
gedni. Én legalább ugy izgultam a Mosoly 
országa premierjén, mint annak idején a 
Kukuska első előadásán. Mint egy gyerek. 
Pedig harminc év alatt hozzászokhattam 
vo lna a p r emie rekhez . KRISTÓF KAROLY 

„Tiszteletreméltó nagybátyám és csak a leleségemH síereteiu" 
Laurisin Lajos. dr. Székelyhíd) Ferenc, Nagy Margit és Koináromy Pál 

Operaház: „A mosoly országa" (Vajda M. Wl (elv.) 



Hogyan győzött M magyar lány 
a Cßanson des Nations nizzai versen jen 

Ismét győztünk Franciaországban Si-
mon Böske két év előtt a magyar női 
szépség hegemóniá já t vívta ki Párizsban, 
Kőszegi Teréz és Forray-Fischer Anny 
most Nizzában a magyar énekes művé-
szetnek szereztek megbecsülést. Győzel-
müket nem csorbí t ja az a körülmény, 
hogy elsőségüket Spanyolország, Észak-
Afrika és Lengyelország kiküldötteivel 
kellett megosztaniok. A vert mezőnyben 
ott volt egész Európa s nem kisebb or-
szágok, mint Németország, Franciaország 
és Belgium . . . 

A Színházi Élet kiküldölt 
munka tá r sá ra há rmas fel-
adat hárul t . Utimarsall ja 
volt a két magyar hölgy-
nek: meghűlés és minden 
kalamitás nélkül j á r t á k meg 
a párezer kilométeres utat. 
Tagja volt a verseny nem-
zetközi zsűri jének: a győz-
tes magyar hölgyek jóvol-
tából fogadhat ta a gratulá-
ciókat. Krónikása a párizsi 
és nizzai eseményeknek. 

férfi versenyző van, jeléül annak, hogy 
nemcsak nálunk, hanem világszerte 
hiány van jókülsejü fiatal énekesben. A 
két magyarra l együtt tizennégy hölgy 
küzd a dijért . A francia Melle Frank pá-
rizsi operaénekesnő, magas, karcsú alak-
ján kitűnően áll a Patou-ruha. A belga 
Susanne Fauville Bruxelles ismert éne-
kesnője. Szépségével fel tűnik már az 
első pi l lanatban a spanyol Lolita Al-
lonso, aki modern ruhá iban is megőrizte 
a barcelonai karakter t . A berlini szí-
nésznő, Charlot te Doerner egyenlő jól 

PÁRIZSBAN 
AZ AMBASSADORBAN 
Az Apollon-fllm vezér-

kara Párizsban az Ambassa-
dor-szállodában szállásolta 
el a verseny összes részt-
vevőit. A Boulevard de 
Hausmanon fekszik ez az 
elegáns és exkluziv hotel, 
amelynek előikelő nemzet-
közi lakói között a Chanson 
des Nations vendégei nem 
keltenek különösebb feltű-
nést. A versenyzők mind-
egyike külön-.kíülön aparl-
ment-t kap. 

Délben érkezünk, az ozson-
nánál már megindul a gyors 
ismerkedés. Csak négy 

Ismerkedés Púrlzsbun ax Ambussudorbnn: 
Lolita Allonio (spanyol),. Knill Petrofl (osztrák). Kőszegi Teréz 

(Keystone. Paris lelv.) 



beszél németül és franciául, ezerhétszáz 
pályázó között lett első — Berlinben. 
Houdat Chakir Törökország kiküldöttje 
török tipus ugyan, de keze és lába Pá-
rizsban is feltűnést kelt. Fér je kiséri. 
Nini Seiler a svájci énekesnő, Bern vá-
ros tanácsosának a leánya. Olga Beriescu 
a bukaresti opera tagja, többször vendég-
szerepelt már a bécsi operában. Nina 
Ninon, a prágai szubrett, kedvességével 
rövidesen kedvence lesz a társaságnak. 
Melle Gazalondis az érdekes fiatal görög 
énekesnő, legjobb barátnője Alice 
Diplorakosnak, Miss Európa 1930-nak. 
A lengyel Ola Obarska varsói operett-
primadonna, feltűnően emlékeztet Mary 
Pickfordra. Ninon Vanni, Észak-Afrika 
szalmaszőke ha jú képviselője Tunniszból 
jött a versenyre. Oroszországot Sonja 
Alexij reprezentálja, gyermekkorában 
menekült családjával együtt Belgiumba. 

A PÁRIZST RÁDIÓBAN 
A párizsi program legfontosabb pont ja 

a veresnyzők rádiókoncertje. Az összes 

francia lapuk feltűnő hirben hozzák: 
Pénteken, december 5-én 21 órakor a 
Chanson des Nations nagy koncertje a 
párizsi rádióban. 

Már nyolc órakor viszik a taxik a höl-
gyeket a stúdióba. Mindenki bediktálja 
a spcakernek dala cimét és szerzőjét. A 
magyar dallal egy kis b a j van. A 
Brodszky—Harinaih-dal cime (Szép volt) 
sehogy sem marad meg a francia fülben. 
Segítünk raj ta . Amikor Fischer Anny áll 
a mikrofon elé, a speaker már megnyu-
godva konferál ja : C'était beaux — mu-
sique par Brodszky, parole par Hármát". 

A szomszéd szobában nagy közönség 
hallgatja a „leadást". Itt van a párizsi 
rádió igazgatója is, aki nagy figyelemmel 
kiséri a nemzetközi koncertet. 

Az el»ő siker Emil Petroffé, az osztrák 
énekesé. A fiatal bécsi színész igen ruti-
nosan énekli el a „Wird es Nacht in 
Wien" című tipikusan bécsi dalt. (A 
rutin indokolt, később megtudjuk, hogy 
Bécs legkedvesebb rádióénekese.) 

A hölgyek között határozottan Kő-

A párizsi Ambassador halljában: 
Susanne Faaville (belga), Charlotte Boerner (német), Forroy-Fischer Anny, Meele Frank (francia), 

Ola Obarska (lengyel) 
(Foto Keystone. Paris) 
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Noailles grófnő bankettjén Párizsban; az első sorban: Franciaország. Spanyolország, Lengyelország, 
Xiiszetíi Teréz, Noailles grófnő, Oroszország Forray-Fischer Anny. Afrika és Charles Philipp, a 

Chanson des Nations igazgató-főrendezője 
(Foto Keystone. Paris) 

szegi Teréz és Fischer Anny kellemesen 
csengő hangja dominál a párizsi rádió-
koncerten. Amikor végeznek és pihenni 
jönnek a hallgató szobába, taps fogadja 
őket, a rádió igazgatója bemutatkozik, 
gratulál és hosszasan elbeszélget veliik. 

Ettől a pillanattól kezdve a két ma-
gyar a verseny komoly favor i t ja . 

MI UJSAG TAHITÓTFALUN? 

A párizsi mozgalmas napoknak kétség-
telenül legérdekesebb eseménye az a 
dezsöné, amelyet az énekesnők tisztele-
tére az Ambassadorban Nouilles g rófnő 
adott . A középkorú, tö r íkeny külsejii 
mágnásasszony" valóságos központ ja Pá-
rizs művészi társadalmi életének. Elte-
kintve attól, hogy a legelső ma élő 
f rancia költők sorába tartozik, (nemcsak 
a női rókat tekintve!), sza lonjában aka-
démiai székek és nagy irodalmi dijak 
sorsa dől el, vezére a feminista mozga-
lomnak, sőt, sulvos szava van a politi-
kában is. 

Ilyen előzmény u tán nem kis fel tűnést 
kelt. hogy Párizs ünnepeli g ró fnő je érke-
zese után azonnal a magyar kiküldöttek 
után érdeklődik és percre sem engedi el 
magátó l a két magyar leányt. 

— Szeretem a magyarokat , sok magyar 
bará tom van, ezt a két fiatal magyar 
leányt is szivembe zárom. Boldogtalan 
volnék, ha Nizzában nem győznének. 

És most jön a meglepetés. Pierre Bo-
nardi , a francia filmszindikátus admi-
nisztrátora, egyenesen a magyar zsűri-
taghoz siet. 

— Bon jour monsieur, mi újság Tahi-
tótfnlun"? Hogy van a világ legszeretetre-
méltóbb házaspárja, Miklós Andor és 
Gombaszögi Frida? 

Rövidesen meg tud juk , hogy Bonardi 
ur e nyáron vendége volt a tahi-i nyaraló-
nak és azóta a leglelkesebb magyarbará t . 

A magyar kiküldöltek sem panaszkod-
hat tak Noailles grófnő párizsi ban-
kett jén. 

19 



A RÏVIEBA-EXPBESSEN 

Párizstól gyorsnn- búcsúzni kell. Szom-
baton este nyolc órakor a Gare de 
Lyonon száll föl a luxusvonatra a társa-
ság. A mill iomosok vonatán niilcs más, 
tnint első osztály, minden kocsi kétsze-
mélyes hálófülke. A Chanson des Nations 
utasai két teljes Pul lmannt foglal tak el. 

A hangulat igen fesztelen. Kilenckor 
tizfogásos vacsora az étkezőkocsiban, 
sörrel, fehér és vörös borral . Charles 
Philipp, a filmvállalat igazgató-főrende-
zője, d iktá l ja a tempót. Egyszerre beszél 
f ranciául , németül, angolul, spanyolul, 
oroszul és lengyelül, sőt büszkén fitog-
ta t ja magyar tudását is, amely legalább 
tiz szóból áll. Kőszegi angolul diskurál , 

Fischer egészen jól beszél franciául. 
A borok ha tnak . A vonat százhuszas 

t empóban siet délre, a soknyelvű éne-
kesnők megál lapodnak Pucciniben, együtt 
da lo l ják Mimi dalát. Érdekesebb karéne-
ket ba josan hal lhat tak a Riviera-expressz 
angol milliomosai. 

Egy órakor ál talános takarodó. Agyba 
kerül a társaság. A két magyar hölgy 
természetesen egy fü lkébe kerül. 

NIZZÁBAN A HOTEL MAJESTICBEN 
Párizs őszi k ö d j e u tán a Riviera enyhe 

tavaszi nap ja köszönt Nizzában az uta-
sokra. A felöltők feleslegesek. Az auto-
car kipirultarcu, nevető nőket visz a 
pá lyaudvarró l a dombon egész Nizzát 
uraló ha ta lmas Majest ic szállóba. A ma-

gyar énekesnők az első eme-
leten, a 341. és 344. számú 
szobákat kapták. Ha lehet, 
még szebbek és tágasabbak 
a párizsiaknál. Meglepetés a 
lakosztályok hatalmas erké-
lye, ahonnan a tengerre lát 
le a két boldog magyar 
leány. 

És francia szeretetremél-
tósággal mutalkoziik be Mon-
sieur de Monlffolfier, az 
egyesült Apollon és Nicea 
filmvállalatok vezére. Min-
den hölgy gyönyörű ibolya-
csokrot talál szobá jában . 

Kőszegi Teréz, aki eddig 
az Amerikát megjár l tura-
énekesnö fölényével nézte 
az utazást, elpirul örömé-
ben. For ray-Fischer Anny 
először szótlanul nézji az 
erkélyről a pálmafákat , az-
tán xnegcsipi a sa já t ka r j á t : 

— Istenkém, csak azt sze-
retném tudni, ébren va-
gyok-e, vagy á lmodom? 

Noaillcs grófnő szereti a magyarokat. Mellette balról és iobb-
ról Forray-Fischer Anny és Kőszegi Teréz, mögöttük Heu-

man Károly dr. 
(Foto Keystone. Paris) 

A VEHS EN YKO.N CEltT 
A verseny a nizzai Pa-

lais de la Méditerranée 
dísztermében zajlik le. 
Európa legnagyobb és leg-
szebb koncertterme. A szín-
padon az összes versenyző 
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nemzetek zászlói. Kétoldalt hatalmas 
Jupiter-lámpák és reflektorok. Hátul 
ácsolt emelvényeken dolgoznak az 
operatőrök. 

Minden versenyző szabadon választhat 
dalt. Idejében tüdjuk meg, hogy legtöb-
ben operaáriákkal kívánnak brilirozni. 
Alkalmazkodunk, Kőszegi Margarétát, 
Fischer Toscát fogja énekelni. 

A hatalmas termet zsúfolásig tölti meg 
Nizza, Montecarlo, Cannes előkelő közön-
sége. Elől, közvetlenül a szinpad előtt 
nagy zöld asztal előtt ül a zsűri. Elnöke 
Gustave Charpentier, a hires francia 
zeneszerző, az Akadémia tagja, egyben 
Franciaország egyik legnépszerűbb em-
bere. A közönség megtapsolja. Német-
országot Hans Bussmann, a berlini kül-
ügyminisztérium tanácsosa, Belgiumot 
Sylvain Dupuis, a bruxellesi szépművé-
szeti akadémia igazgatója, Spanyolorszá-
got Gargallo főszerkesztő, Törökországot 
Zia Bey konzul, Afrik.lt Jean Gabis 
francia konzul, a filmvállalatot de Mont-

golfter. Magyarországol pedig e sorok 
írója képviseli. 

Gyors egymásutánban peregnek le a 
számok. A zsűri szorgalmasan jegyez, a 
közönség minden énekest és énekesnői 
megtapsol, Németországot már megjele-
nésénél udvarias taps fogadja. A két ma-
gyar kandidátus teljesen egyenlően van 
öltözve. Hosszú sleppes, mélyen kivágott, 
aranyiamé estélyi ruhát viselnek, 
Lanvin legsikerültebb ezidei modelljét, 
a „Soleil de Minnit". 

Előbb Forray-Fischer Arai y következik. 
A fiatal leány az elején kissé elfogódott, 
aztán belemelegszik és pompásan befeje-
zett nagy áriáját nagy taps fogadja. Kő-
szeginek régi otthona a szinpad. Stílu-
sosan startol, s a dal végén diadalmasan 
vág ki egy tiszta ínagas hát. Charpentier 
mester odahajol a magyar zsűritaghoz: 

— Ezt a párizsi operában sem éneklik 
szebbenl 

A zsűri az igazgatói szobába vonul. Zárt 
ajtók mögött kezdődik a tanácskozás. 

A győztesek: Ola Obarska (lengyel), Kőszegi Teréz, Forray-Fischer Anily, Lolita AUonso (spanyol), 
Ninon Vannl (Afrika) , 

(Foto Ala* Nice) 



lílőbh a férfiénekesekről esik szó. A fran-
cia, oszlrák, román és belga versenyzők 
között nyilvánvaló a francia énekes fö-
lénye. Kevés énekestől hallottuk ilyen 
pompás e lőadásban a Sevillai borbélyt. A 
zsiiri percek alatt dönt : Első egyhangúlag 
M. Janót, aki azonnal megkapja a 25.000 
frank dijai. 

Most kerül a sor az énekesnőkre. Az 
egyöntetű megegyezés lehetetlen, ugy lát-
szik, mindenki a maga nemzetét pártol ja. 
Kél óra éjjel van már, amikor a bizottság 
megegyezik abban, hogy minden zsürilag 
négy versenyzőre szavazhat, akik egyen-
lően elsők a nagy küzdelemben. 

Az elnök kalapba szedi össze az össze-
hnjloli lilkos szavazatokat. A fialni Jean 

tíabis, Afrika delegátusa számolja össze. 
A döntés szerint: a kél magyar, a lengyel, 
a spanyol és az afrikai győztek. 

A többi versenyző több-kevesebb szava-
zattal kieseit a döntőből. 

A KIHIRDETÉS 
Ismét csak a Palais de la Méditerranée 

koncert termében vagyunk. Ha lehet, még 
több és előkelőbb publikum, mint tegnap. 

A konferanszié kihirdeti az eredményt 
szigorú betűsorban. A Chanson des Na-
tions gvőztesei: 

Ninon vanm — Afrique du Nord 
Lolita AHonso — Espagne 
Thérèse Kôszeghy — Hongrie 
Atiny Forray-Fischer — Hongrie 

Ola Obarska — Pologne 
A győztesek most már rá-

adást énekelnek. Kőszegi 
magyar ruhában Dienzl Li-
liomát, amelyet hata lmas 
tapsra magyar dalokkal told 
meg, For ray Brodszky dalát 
énekli. Az Apollon-film ve-
zére a fiatal ba rna magyar 
leányhoz siet: 

— Mademoiselle, maga a 
jövő filmszinésznője! 

A proli és a civil Kőszegi Teréz és Forray-Flscber Anny 
Párizsban, az Ambassador előtt 

(Foto Keystone) 

Vége a versenynek. A 
munka .következik. Az őt 
győztest kocsi viszi a film-
ateliébe. Most fog eldőlni, 
hogy melyiknek van legal-
ka lmasabb külseje és me-
lyik hangot adja vissza leg-
jobban a mikrofon. Egy hét 
kell hozzá, amig tisztán lát 
és tisztán hall a filmvállalat. 

A pályaudvarhoz az öt 
győztest de Montgolfier, a 
f i lmdirektor Jkiséri ki. 

Ezeket mond ja a búcsú-
zásnál: 

— Az öt hölgy között a 
d i jaka t most már a pártat-
lan gép fogja kiosztani, 

A két magyar hölgytől 
külön búcsúzott. Így: 

— A viszontlátásra! 
És a hivatásos színésznő 

és a fiatal énekesnő együtt 
viszonozták boldogan: Au 
revoir! 

HEIIMAN KÁROLY dr. 
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A keresztelőtől — a sikerig 
Irta : KÁLMÁN JENŐ 

Egy darab megszületése nagyon körül-
ményes valami. Rendszerint már a ke-
resztelőjénél elkezdődnek a gondok. Mert 
a jó cim: fél karrier. Ilyenkor összeülnek 
a szülők, mármint a szerzők és a szinház 
belesei, hogy nevet adjanak a nagyremé-
nyű kicsikének. Mikor aztán megvan a 
név, közbejön az a bizonyos hajszál és 
kezdődik a dolog élőiről. 

A Márkus—Vadnay-operettnek is meg-
volt m á r a neve. Ugy hívták, hogy Az 
okos fiu. Node akkor jött a Király Szin-
ház Az okos mamá-val és miután ennyi 
okos számára nincs hely a budapesti szín-
házakban, az Operett-Színház kénytelen 
volt elejteni Az okos ftut. (Jó szerencse, 
hogy nem esett a feje lágyára.) Megindult 
tehát a vadászat egy <uj cim után. A szin-

ház pályázatot hirdetett és az újszülött 
keresztmamája egy szolnoki kislány lett. 
[gy került „A nőtlen férj" a Márkus— 
Vadnay-operett szinlapjára. 

• 
Amikor már a címmel rendben lettek 

volna, jött a második akadály. A nőtlen 
férj elődje, a Csodabár nem engedte ma-
gát leszorítani a műsorról. A szinház 
igazgatósága ,.bis hundert l" kiállással le-
kopogta ugyan ezt a szerencsét, de a szer-
zők érthetően el voltak keseredve. Végre 
is a Nőtlen férj kiböjtölte a Csodabárt, 
amely után Vadnay és Márkus örömére 
métg a színpadot is lebontották. Hogy még 
ez emléke se maradjon meg. 

• 

Rettenetes, fel akartam világosítani a leányodat és ő világosított fel engem! 
Sarkad! Aladár, Titkos flona és Kökény Ilona 

Fővárosi Operettszínház: „A nőtlen féri" (Fotoexpress) 
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„Van ott Budán egy ladikom 
a Dunán . . ." 

Kabos Gyula és Fejes Teri 

füle van a nyelvekhez, ta-
lán azért volt, hogy a jazz-
korszak kezdetén egyszerre 
tudott szólni a világ min-
den nyelvű embereihez 
briliáns számaival. 

Szerzőtársa, Vadnay László 
ugyancsak fantasztikus ikö-
rülmények között startolt 
az életben. Kezdte mint rö-
vidtávú ifjúsági futóbaj-
nok, aztán a rövidtának 
megfelelően mint a kis ka-
barétréfák bajnoka, mig 
végre áttért a hosszabb tá-
vokra. Márkus Alfréd tár-
saságában már a második 

Ennyi akadályt, legyőzve, végre megje-
lenhetett az Operel't-Szinház színpadán 
Márkus Alfréd, akit pesti barátai Frédi-
nek, külföldi tisztelői pedig Fred Mar-
kunhnak címeznek. A világhírű és világot-
járl imagyar komponista mint ember is a 
legérdekesebbek közül való. Karrierjének 
kezdetén, a régi jó békevilágban a leg-
keresettebb orfeum-karmester volt. Diri-
gensi pálcájára hol Pesten, hol Moszkvá-
ban, hol Londonban zendített rá a zene-
kar. Minthogy állandóan a polyglott ar-
tistavilágban élt, megtanult mindenféle 
közhasználatú nyelvet sőt arg»t-t, a len-
gyei zsidó artistákkal jiddisül beszélt, az 
angolokkal angolul, az amerikaiakkal 
slatlg-ben, a provencei-akkal délfranciáiul, 
a hamburgiakkal plattdeutsch lit. Zenei 

„Békebeli becsszavamra mondom . . 
Titkos Ilona és Itátkay .Márton 

Ffivárosi Operettszínház: „A nfitlen térj" (Fotoexpress) 
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egész estét betöltő operettjét irta meg. 
• 

A nőtlen fér j meséje a vidám lehető-
ségek egész sorát bontja ki. Adva van 
egy ragyogó, fiatal leány, Titkos Ilona, 
akit nagyzoló szülei: Sarkady Aladár és 
Kökény Ilona egy előkelő arisztokrata 
ifjúhoz adnak férjhez. Az esküvő után 
kiderül, hogy az újdonsült férj, aki idő-
közben elszelelt a hozománnyal, szélhá-
mos volt. Hamis iratok se-
gítségével kaparintotta meg 
a gazdag menyasszonyt. 

Node Titkos sem az a 
hölgy, aki passzive bele 
tudna nyugodni egy ilyen 
sorscsapásba. Rálkay ügy-
véd ur ut ján a Margitszige-
ten megismerkedik az igazi 
gróffal, Dellyvel, akinek a 
szeretője lesz, hogy aztán 
tényleg a felesége lehessen. 
Ennek a párnak a történe-
téhez sodródik ríiég egy 
ennivaló doublé: Kafoos, a 
gvalogpilóla és Fejes Teri, 
az aranyos pesti görl. 

ozsounázó helynek, egyenesen frapirozza 
a közönséget. Szabolcs Ernő, aki a pendli-
zésben rekordot állitolt föl (ujabban Bu-
dapest és I'árizs között pendlizett, mint 
a Paramount u j magyar heszélőfilmjének 
rendezője), jelentős részt könyvelhet el 
magának a sikerből. 

A szép díszletekért Vincze Mártont, a 
zeneszámok betanításáért Donáth karmes-
tert illeti meg a dicséret. 

A Csodabár árnyékában 
a rendezőnek is ki kellett 
tennie magáért. Ez vonat-
kozik ugy a színpadra, 
mint a ruhákra. Ami a ru-
hákat illeti, azt lehet mon-
dani, hogy Titkos Ieőltőzte 
önmagái a Csodabárból. 
Tiz ragyogó toalettet vo-
nultat föl. A színpad pedig, 
különösen a második felvo-
násbeli Margitszigeti rész-
let, amely meglepően töké-
letes mása egy divatos 

„Húrom fellételem van: szakit a nőkkel. szakit az itallal és 
kártyával és Velencébe visz nászútra magával" 

Titkos lloni) és Delly Ferenc 
Fővárosi Operettszínház: „A nőtlen féri" (Fotoexpress) 
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INTIM PISl'A, hogy miképpen zaj-
lott le a Lehár-premier? 

— Valóban ünnepi külsőségek kö-
zött köszöntötte Budapest közönsége 
Lehár Ferencet. 

— Bankett is volt? 
— Hogyne! Nagy Margit svábhegyi 

villájában zajlott le a Lehár-lakoma. 
Ennek a vacsorának az a nevezetes-
sége, hogy eddig minden operaházi 
premier után Buszt József adott ban-
kettet a szerző, vagy a szereplők tisz-
teletére. Nagyon sokan rándultak fel 

Lehár Ferenc, „A mosoly országa" komponistája és l l . i r sáu j i 
Zsolt, tíz operett forditóju. Az opercllszerzö és az operelt iorditú 
nem tévedlek el az Operában. Lehár a Kukuska és Herceg-
kisasszony révén, Harsányi Zsolt pedig a Háry János révén 

régi ismerősei inár az Operaháznak 
(Angeln loto) 

a Svábhegyre. Előbb ugy volt, hogy 
külön autóbuszokat fognak bérelni a 
vendégek részére, végül aztán mégis 
csak taxikkal baktattak fel a hegyre. 

— Ilubay Jenő jól van? 
— Már régen kiheverte a futó rosz-

szullétet. A napokban Góthnét lepte 
meg a Belvárosi Színházi öltözőjében. 
Bekopogott a kitűnő művésznőhöz és 
igy szólt: „Ilubay Jenő van itt három 
példányban." Gótliné beinvitálta a 
vendégeket és kiderült, hogy a mes-
ter nem túlozott. Rajta kivül az 
unokaöccse, ifjabb Ilubay Jenő és 
annak fia, legifjabb Hubay Jenő láto-
gatták meg „Ferikét", mint vendégek. 

— Nagy Endre hogy érzi magát 
itthon1 

— Piheni a sok lótás-futás és 
nagy siker fáradalmait. 

— Miket mesél? 
— Kolumbusz óta kevés ember fe-

dezett fel annyi érdekességet Ameri-
kában, mint a kitünőszemü. Nagy 

Endre. Az ottani publi-
kumnál a következő kis 
történettel volt a legna-
gyobb sikere: „A new-
yorki rendőrség szerve-
zete határtalanul tökéle-
tes. A világ legudvaria-
sabb rendőre a newyorki. 
Példa: amikor a Broad-
wayn fegyveres banditák 
támadnak meg valakit és 
„Hands up"-t kiáltanak, 
az illető természetesen 
nyomban felemeli a kezét. 
Előfordul, hogy sokáig 
tart mig az útonállók mo-
toznak. Ilyenkor a sze-
gény polgár keze és karja 
alaposan elfárad a leve-
gőben. De nem sokáig 
kell kínlódnia. A new-
yorki rendőr hozzálép és 
udvariasan segiti a kezét 
fenntartani." 

— Ki érkezett még 
haza? 

— Horváth Árpád a 
Nemzeti Színház rende-
zője, hatheti szabadságot 
kapott. Kolozsvárra uta-
zott, ahol hat hét alatt 
hat darabot rendezett. 
Most szeretné Budapesten 
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Kárt}ás-ny elven intermittnek nevezik, amikor n kél kártyázá fél közölt egyszer az egyik, egyszer 
a másik nyer. Relie Gabi is Ilyen intermlttál6 primadonna most, tudniillik lelvátva Játssza A mosoly 

országának primadonnaszerepét Nagy Margittal 
(Vajda M. Pál felv.) 

kipihenni a szabadság fáradalmait. 
— Karácsonyi utazások"? 
— Marton Sándor dr. nagyobb 

európai körutazást tesz és a kará-
csonyt a Semmeringen tölti. He rezeg 
Géza elutazott Budapestről. 

— Nem várta meg, mig lebontják 
a Csodabárt? 

— A századik előadáson még pom-
pás aranygyűrűvel ajándékozta meg 
a főszereplőket. Egyébként tárgyalá-
sok indultak meg arról is, hogy a 
Csodabár egy-két hétre átmegy ven-
dégszerepelni a Magyar Színházba. .4 
Vaszary-darab sikere azonban meg-
hiúsította ezt a tervet. 

— Mi jön a bohózat után'? 
— Stella Adorján zenés darabja, 

amelynek Harmath Imre írja a ver-
seit, Rozsnyai zenéjére. Bródy István 
sok érdekes rendezői trükköt akar 
bemutatni ennél az újdonságnál. 

— Milyen külföldi hirek vannak? 
— Párizsban most nyilt meg a 

francia főváros egyik legelőkelőbb 
kiállítási szalonjában Vértes Marcel 

ezévi kiállítása. A kitűnő művész a 
vernisszázson elmondotta, hogy de 
Monzie szenátor volt miniszter elnök-
lete alatt az ö rendezésében nagy re-
prezentatív kiállítás lesz Párizsban. 
Harminc Párizsban élő magyar mű-
vész fog résztvenni ezen a nagyszabású 
kiállításon. 

— Az előbb a Csodabárnál elfelej-
tettük megkérdezni, hogy Somogyi 
Nusi hova szerződik, miután nem ját-
szik az uj darabban? 

— Egyelőre sehova, hanem eluta-
zik Budapestről. Garmisban fogja ki-
pihenni a száz en suite előadás fára-
dalmait. 

Min dolgozik Harsányi Zsolt ? 
— Mi is megkérdeztük tőle, azt vá-

laszolta, hogy „annyi munkája van, 
hogy nem ér rá dolgozni." 

— Mi újság illetékes pletyka-körök-
ben'> 

— Először még elmondom Vizváry 
Mariska távoli kérőjének megható 
históriáját. A Nemzeti Színház ki-
tűnő művésznője egy november 

27 



'26-áról keltezett tevelet kapott Dél-
Amerikából. Nagy Ferenc iparos irta 
a sorokat. A cimzés már maga nagy-
szerű. .4 boríték igy fest: „Szépre-
ményű Vizváry Mariska urleánynak, 
Budapest, Nemzeti Színház." A levél-
ben azt irja, hogy önálló iparos, jól 
megy neki és nagy élvezettel olvassa 
Vizváry Mariska receptjeit a Színházi 
Életben. „A nyál összefut a számban, 
kézit csókolom, amikor ezekről a jó 
magyar ételekről olvasok" — mondja. 
— „Közli azt is, hogy ezek az ételek 
erősen fűtik benne a honvágyat. Kér egy 
fényképet Vizváry Mariskától, majd igy 
fejezi be a levelet: „Még egy kicsit job-
ban összeismerkedünk levélileg, aztán 
én majd küldök hajójegyet, ki tetszik 
ide jönni és nyomban elveszem fele-
ségül." 

— örült Vizváry Mariska a távoli 
kérőnek? 

— Hogyne! Pláne, ha elmondom, 
hogy két szerelmes vers is volt a levél-

Dnvlil Bclasco. akiről a Színházi Élet legutolsó 
regénye „A kulisszák Cézárja" szólt, hozta ki 
és játssza hetek óta szenzációs sikerrel Hatvány 
Ul i „Ma este, vagy soha" cimil darabját. 
Belasco a premier napjaiban veszélyesen meg-
betegedett, de ma már jobban van. Népszerűsé-
gére jellemző, hogy betegsége alatt úgyszólván 
óránként jelentek meg az orvosi bulletinek « 

newyorki lapokban 

ben. mind a kettő Nagy Ferenc „önálló 
iparos" tollából. A szerelmes versek 
..Mancikának" valtak dedikálva. 

— No most jöhet a pletyka! 

— Még egy örvendetes hír: Hatvani/ 
Ferencéknek kislányuk született. Szonya 
névre keresztelték. 

— Gratulálunk. 

— Nagy vacsora volt a héten Bátor 
István dr.-nál, a Színpadi Szerzők Egye-
sületének iij ügyészénél. Az egyesület 
egész vezetőségét meginvitálták. A 
szerző urak, ha már olyan szépen együtt 
voltak, vacsora után összeültek egy kis. 
igazgatósági ülésre. Az asszonyok na-
gyon unták ezt a szeparált tanácsko-
zást és lázongásban törtek ki. Szeren-
csére két „civil ur" is volt a vendégek 
között, Kovács Miklós törvényszéki 
bíró és Szentléleky László, a főkapi-

O O 

Theodor Dreiser, a világhírű amerikai író eg} 
este vendégül látta Nagy Endrét New Vorkban. 
Minthogy Nagy Endre nem tud angolul, Dreiser 
pedig az anyanyelvén kivill semmi más nyelven 
nem beszél, leülnek egymással szemben és köl-

csönösen lerajzolják egymást 



Primo Camera i s Maurice Che aller egy hotelben laknak Londonban. MiuUn nem tudták elhatá-
rolni, hogy ki híresebb keltűiül között, barátságos meccset vívtak ai elsőségért. Chevalier — nyert 

tány titkára, ök ketten táncoltatták a 
hölgyeket, mig az urak befejezték a 
belgrádi egyezmény ratifikálását. 

— A pletyka? 

— Az Operaház komoly falai közül 
ritkán szivárog ki egy kis pletyka. 
Most szolgálhatok eggyel. A tenorista 
és az énekesnő évek óta tartó intenzív, 
lelkes barátsága hirtelen megszakadt. 

— Ok? 

— őnagysága azt szeretné, ha az 
énekes az Operaházban csillogtatná 
tudását, ami azonban a tenoristán kivül 
álló okok miatt egyelőre nem aktuális. 

— Házasság? Válás? 

— A kedves, mókás és közkedvelt 
szubrettet megkérte egy pesti háztulaj-
donos. A férfi sokat van uton és csupán 
azt kérte a művésznőtől, hogy bárhon-

nan, minden éjszaka felhívhassa tele-
fonon. „Ellenőrizni nem hagyom ma-
gam!" kiáltotta a színésznő és kimondta 
a boldogító nem-et. A férjjelölt viszont 
hangoztatja, hogy nem kontrollálni 
akarja éjszakánként őnagyságát, csu-
pán a hangját óhajtja hallani, azt a 
hangot, amelyért a pesti igazgatók 
majdnem sztárgázsit fizetnek. 

— Zárópletyka? 
— A csinos és elegáns művésznő 

rengeteg ékszerrel, gazdagon és előkelő 
(érjjel visszaérkezett Budapestre. Ami-
kor megkérdezték tőle, hogy miért jött 
a magyar fővárosba, így válaszolt: 
„Meg akartam mutatni valakinek, aki 
egyszer kitett a kocsijából az ország-
útra, hogy sokkal elegánsabb és szebb 
kocsiba szedtek fel engem." Kezeiket 
csókolom. 
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Rádbizom a feleségem 
Irta és rendezte: VASZARY JÁNOS 

Bemutatta a Magyar Szinház 

Bobnak egy kongresszusra kell utazni, felesége 
azzal fenyegeti, hogy ha nélküle utazik meg 

iogja csalni 
Lázár Mária és Pethö Zoltán 

A kit Lili, Bili gépírókisasszonya elmondta ba-
rátnőjének, hogy el akarja vétetni magát Biliéi 

Árpád Margit és Turay Ida 

Maud, hogy Bilitől megszabaduljon, ráfogja, 
hogy ellopta a retiküljét 

Lázár Mária, Ráday Imre és Gárday Lajos 
(Fotoexpress) 

Bob legjobb barátjára. Bilire bízza a feleségét, 
hogy vigyázzon rá, amig visszajön 

Ráday Imre és PethS Zoltán 



1 

Bill, uz iliizetlen barit, Maudot lakására Is kö- Később megjelenik Airik, a kiszemelt udvarló, 
veti és először a szakácsnővel kerül összetűzésbe akit csak nehezen tud Bili eltávolítani Maud 

Sltkey Irén és Ráday Imre mellől 
D. /'* X - .. !.. O .1 Intra 

Bill rendkívül sok mulatságos küzdelem után 
végül elkíséri barátja feleségét egy bárba 

Ráday Imre és Lázár Márta 
A bárban Jack Hood boxbajnok kezd hevesen 

udvarolni Maudnak 
Lázár Mária és Rubinyl Tibor 

(Fotoexpress) 

Sí 
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BiU megvívta küzdelmét a boxbajnokkai I», de 
most m i r Maud vele akar ja megcsalni a térjél 

Ráday Imre és Lázár Mária 

Ebben a Maud által kierőszakolt helyzetben ér-
kezik meg a fér j , aki felháborodva hagyja ott 

feleségét Bili lakásán 
Ráday Imre. Lázár Mária és Peth« Zoltán 

L 

liill lakásán megjelenik a csalódott gépiró-
kisasszony és a kényes szituációban lemond 

férjhezmenési tervéről 
Lázár Mária és Turay Ida 

A legegyszerűbb ha azt Írjuk ide. hogy Maud 
Bill nyakán maradt — űrökre 

Lázár Mária és Ráday Imre 
(Fotoexpress) 



Január 25-ikén lesz 
a Miss Magyarország választás 

a Royal fehértermében 
A Miss Magyarország 193! választás 

előkészítő bizottsága végre abban a hely-
zetben van, hogy kitűzheti a választás 
végleges dátumát és helyét. Ezennel kö-
zöljük hát mindenkivel, akit illet, hogy 

a választás január 25-én, vasárnap 
délelőtt 11 órakor lesz a Royal-Szálló 

fchértcrmébcn, tehát ugyanott, ahol 
tavaly is tartottuk. 

Ennek következtében értesít jük a vidéki 
Miss-választó bizottságokat, hogy a vá-
lasztásokat lehetőleg január 11-töl 18-ig 
bonyolítsák le. mert a vidéki Misseknek 
január 24-én kell jelentkezniök a Színházi 

Kontz Büzsl (Halmi telv.), Hude Rózsi (Kis Pál felv.), U r á n t Györgyi (Kis Pál leír.). Egctley Annua, 
Vasvár (Szóim Árpád telv.). Faragó Joli, Kecskemét (Merkado telv.). Szuhy Panni. Szeged (Iritz Jelv.) 
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Waldmanu Iren (Gárdonyt Testvérek felv.), Tlionian Marira, 
Gyér (Krausz Lajos felv.). Martin Bözsi (Kis Pál felv.), Popo-
lánszky Györgyi (D'Eise felv.), Gonda Margil, Hódntezővásár-
liely (Lepage Lajos felv.), Kuesera Juci. Győr (Krausz Lajos 
felv.), Prcszlcr Dózsa, Eger (Rónai felv.). Grünberger Manci 

(Kis Pál felv.) 

Élet szerkesztőségében, ahol 
megkapják vállszalagjukat 
és ahol elhelyezésükről és 
ellátásukról gondoskodnak. 

így, miután most már 
a választás ideje ki van 
tűzve, az is bizonyos, hogy 
a megválasztandó Miss 
Magyarország 1931 pro-
grammjában szinte tündéri 
gyorsasággal fogják egy-
mást követni az események. 
A megválasztást követő 
pár nap arra szolgál, hogy 
végigszaladja és végig pró-
bálja azokat a szalonokat, 
amelyek garderobjáról 
gondoskodni fognak. Olyan 
kötelezettség ez, amely fá-
rasztó volta ellenére öröm-
mel tölti el minden leány 
lelkét. Utána filmszerűen 
jönnek a többi események. 

Február 1-én utazás 
Párizsba, 3-án felvonu-
lás az Operabálon, 
5-én választás, az utá-
na következő napok 
valamelyikén utazás a 
csodaszép Riviérára, 
ahol egyik ünnepség a 

másikat követi. 
Az élet csak egyszer ad 
ennyi ajándékot kiválasz-
tot t jának, érthető tehát az 
az izgalom, amellyel az 
1931-es évjárat legszebb 
leányai a január 25-iki 
nap elé néznek. 

A februári ünnepségek 
után hosszabb szünet áll 
be, de azért a Miss élete 
ezután is tele lesz vidám-
sággal és örömmel. 

Nyáron a saját telkén, 
a saját week-end-há-
zában nyaral a Bala-
ton legszebb pontján: 

Balaton-Lidón; 
ősz végén pedig elindul 
egy csodálatos hajóútra , 

U 



amelynek végcélja a délamerikai Chile. 
Ez az ut az ide-oda utazással és az ott-
tartózkodással .kerek 

két hónapig tart, 
Miss Magyarország 1931-nek tehát olyan 
két hónapja lesz, amely szépségben, ta-
nulságban, kényelemben, ragyogásban egy 
egész életre szóló élmény marad. Ilyen 
körülmények között senki sem vádol-
ha t ja meg a Miss-jelölteket, hogy csupa 
hiúságból törekednek a cimre, mert a 
cimmel járó a jándékok gazdagsága min-
denképpen megérdemli az érte folytatott 
vetélkedést. 

A választás lefolyása olyan lesz, mint 
az elmúlt évben. A zsűriben Magyarország 
művészi és társadalmi életének országos 

nevii • kiválóságai foglalnak helyet. Te-
kintve, hogy a pesti jelöllek számot, a vi-
dékiek pedig vállszalagot kapnak, minden 
résztvevő megőrizheti inkognitóját addig 
a pillanatig, ainig az esélyes jelöllek so-
rába nem lép. Ez az inkognito természe-
tesen nem ugy értendő, hogy a választá-
son tekintet nélkül bárki megjelenhet, 
mivel a vidéki Missek az ottani válogató-
bizottságok rostáján mennek át, a pestiek 
pedig egy előzsürin. 

* 

A Miss - Magyarország-választás társa-
dalmi jelentőségél érzi a kereskedő és 
iparosvilág is. Ezért van, hogy ugy Pesten, 
mint a vidéken egész sereg kereskedő és 
iparos sietett felajánlani ajándékait a 

Hulassy Hl (Kis Pál felv.), Bucsai Gabriella, Gyöngyös (Steiner fel».), Pessenlehner Erzsébet (Kis Pát 
lel».), Fayl Mária (Kis Pál lel».), Waldmann Irén (Gárdonyi Tesl». tel».). Vajda 11a (Molnár lel».) 
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Benrzc Ilona, Szeghalom (Baranya Honn îelv.), Cselényi Elus, 
Tállyu (I.ehrbaiim Irl»'.), VőrSs Irénke, Szigetvár (Margit íolo-
szalon) Móra Biizsi. Szeged (Irilz lelv.). I.achner Irén. Mezőtúr 
(Varga* telv.), Sarkady Klári (D'Else felv.). Nagy Irmusko 

(Petrányi I'. telv.) 

megválasztandó Miss ré-
szére. A vidék természete-
sen a maga Misseit ruházza 
fel, hogy a hódítás min-
den fegyveréi felvonultat-
hassa a pesti jelöltekkel 
szemben. így idáig Pécs, 
Eger., Kaposvár. Szolnok, 
Szeged, Miskolc, Hódmező-
vásárhely és Makó derék 
kereskedői gondoskodnak 
a saját Misseikröl, de két-
ségtelen, hogy a választá-
son résztvevő többi vidéki 
városok kereskedői sem 
bocsáj t ják Pestre üres kéz-
zel a Missekol. 

Miss Magyarország 1931 
ajándékai a lelken és week-
rntl-házon kivül a követ-
kezők: 

Egy l> nmia. amelyet Miss  
Hungaria tetszés szerint vá-
luszthut ki. Schmiden Len 
.szőrmeszalonjában, 'Nagy estélyi-
ruha Neumann Berta szalonjá-
tól. Estélyiruha Fisehee Julia  
szalonjából. Estélyinuha a 6re te-
szalonból, Délutáni r.u-ha a l)c-
ncs-szalonból. Estélyi belépő a 
5idu-szakmból. Utazókosztüm 
Kemén/jné Gábor Sári szalonjá-
ból. Angol r u h a Kalben Margit 
szalonjából és egy kabát a llol-
zcr-cég divatszalonjából. Bőr-
kabát Varga Márián bőrkabát -
készitőtóL. Kalapok Fürst léén 
és Steiner Elza kalapszalonjá-
ból. Ékszerek az Arkanzas-
cégől. Kesztyűk Königstein  
Imre kesztyüszalonjából. Teljes 
szépségápolási felszerelés Bar-
bara Gould newyorki koz-
metikai intézettől További 
ajándékai t , amelyeknek l is tája 
napról napra. szaporodik, 
nyolc udvarhölgyével fogja meg-
osztani. Ezek kőzött az ajándé-
kok között máris szerepel tiz 
pár híxuscipő, amelyet Löutg 
cipőánuigyár szállít. ti tucat 
Gcufi-harisnua. 2 darab nakett-
és egy tucat tennászlabda Neu-
mann Géza sportcikkek á ruhá-
zából. 8 pár Gro-Pr-márkáju 
korcsolya, 9 csomag párfőm- és 
kozmetikai-cikk Clermont et  
Fouet párizsi cégtől. Egy selyem 
brokát -paplan a Tehel és Tu-
schák paplangyártól . 



Hollywood, 1930 december 

A ho l lywoodi közönség g y a k r a n 
l á t j a kedvencei t , a mozics i l lagokat 
vendéglőben, u tcán , s túd iók t á j é k á n , 
mégis egy-egy specialf i lm b e m u t a t ó j á n 
t ízezernyi e m b e r gyülekezik össze a 
sz inház előtt. Most is a P a r a m o u n t 
,,Marokkó" cimii filmjének p r e m i e r j é n 
a szokot tná l nagyobb tömeg tolong a 
G r a u m a n Chinese T h e a t r e f r o n t j á n , 
m e r t a fihn egy u j mozicsi l lag megje -
lenését ígéri. Ezen az estén m u t a t k o -
zott be a közönségnek Marlene Dietrich. 

A p remie r előtt Zukor Adolfnál va-
c s o r á z u n k az Ambassadeu r - szá l l odában 
lévő b u n g a l o w j á b a n . A P a r a m o u n t el-
nöke hol lywoodi t a r tózkodása a la t t a 
szálloda kertjében épített privát bun-
galómban lakik. M o n d a n o m sem keU, 
hogy a pavi l lon kelet kénye lmé t és 
nyuga t m i n d e n r a f f i né r i á j á t egyesíti . 
Az estélyen többek közöt t je len van-
n a k Mr. és Mrs. S. P. Schulberg, Albert 
Kaufmann, Lilly Damita, Dita Parlo, 
Leon Errol és Mrs. Errol, Ruth Chat-

terton és f é r j e Rulph Forbes, Jean 
Harlow. 

P r e m i e r n a p o n az Ambassadeu r tő l a 
sz ínházig egy ó ra a la t t t ehe tnők meg 
az u ta t , m e r t ebben az időben az a u t ó k 
százai igyekeznek a sz inház felé. A 
ho l lywoodi rendőrség azonban udva -
r ias a P a r a m o u n t e lnökével szemben . 
Hogy ne ke l l jen pe rcenkén t leá l lnunk, 
egy motorb ic ik l i s r e n d ő r t r e n d e l n e k 
ki a szo lgá la tunkra , aki s zakada t l an 
sivító tülköléssel t i sz t í t ja meg e lő t tünk 
az u ta t , m i n t h a csak nagy tűzesethez 
k ivonuló tűzol tóság vo lnánk . Az öt 
au tomob i l a ha r sogva tü lkölő moto r -
bicikli n y o m á b a n husz pe rc alat t ér a 
sz ínházhoz . 

A sz inház előtt felál l í tot t h a t a l m a s 
re f l ek to rok fé l Hol lywoodot nappa l i 
f énnye l á r a s z t j á k el, még az ég szine is 
megvál tozo t t és a földi r agyogás mel le t t 
e lhomá lyosodnak az igazi csil lagok. 

A sz inház előtt f o t o g r á f u s és mozi-
k a m a r á k m ű k ö d n e k . Egy-egy mozi-
csillag érkezését m e g a f o n o n t u d a t j á k 
az u t c á n veszteglő tömeggel . Egy k ü l ö n 
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e célra felállí tott rád ió leadón közl ik az 
é rkezők neveit azokkal , ak ik kényel-
mesek vol tak e l jönn i és o t thon a k a r j á k 
végigélvezni a p remie r re l j á r ó külső 
ce remóniáka t . I dőnkén t fü ls ike t í tő z a j 
és é l jenzés : az u t cán vá rakozó tömeg 
megismer i kedvencei t és le lkesen ün-
nepl i őket. Külön fotográfusom min-
den felvételnél megafonon jelenti, hogy 
a kép a Színházi Élet számára készül. 

A ragyogó és e legáns közönség so-
r a i b a n m a g y a r o k is é rkeznek. Kertész 
Mihály és felesége: Bess Meredith, a 
h i res scenár ió- i rónő, Korda Sándor , 
Várkonyi Mihály és felesége, Lukács 
Pal i és Daisy. H a r s o g ó é l jenzés jelzi 
Chaplinnek és t á r s a ságának bevonu lá -
sát. N o r m a Shearer I rv ing Thalberg-
gel jön . De ki t u d n á fe lsorolni az ösz-
szes neveket? 

A sz ínház nézőtere tú lzsúfol t . A film 
b e m u t a t á s á t Fanchon and Marco ma -
rokkó i r e v ü j e előzi meg. T izenöt 
pe rcbe beleszor í to t tak m i n d e n csodála-
tosat , ami t az ar t is tavi lág keleti egzó-

t i k u m o k b a n p r o d u k á l n i tud. A film 
első je leneteinél a közönség éppenugy 
tapsol , min t a sz ínházban . Ünnep l i a 
főszerep lők megjelenését . Gar ry Cooper 
és Adolphe Menjou lelkes tapso t kap -
nak , de ez csak h a l v á n y előkészület 
a h h o z a t apsv iha rhoz , ami t Marlene 
Dietrich kap . A legkr i t ikusabb amer i -
kai közönség: a szakértők és a kollé-
gák elfogadták és elismerték az uj csil-
lagot. Következik a p r emie r u to lsó 
e t appe j a . A f i lm befe jezése u t á n a szín-
padon is b e m u t a t j á k a szereplőket és a 
rendezőt , a közönség pedig egy ne-
gyedórán át lelkesen ünnep l i őket . 

Bár jóval e lmúl t é j fél , a sz ínház előtt 
még mind ig nagy tömeg vá rakoz ik . 
E lőadás u t á n B. P. Schulberg h á z á b a n 
ú j r a estélyre g y ü l ü n k össze: Zukor 
Adolf, Louis B. Mayer és felesége, Mr. 
és Mrs. Goetz, Mr. és Mrs. Selznick és 
még egy sereg jóba rá t . Itt fo ly ta tód ik 
az ünnepség meghi t t és fesztelen ba-
rát i , m a j d n e m azt m o n d h a t n á m csa-
ládi kö rben . 

A „Marokkó" hollywoodi premierjén: 
Zukor Adott. Uly Damita, Dlta Parlo, Albert Kaulmann ét Incze Sándor 



Első cal i fornia i estémet 
Jóe Topl i tzky j a p á n kas-
té lyában tö l tö t tem. Top-
l i tzky b a n k á r Cal i fornia 
egyik leggazdagabb em-
bere. ő m a g a n e m lakik 
a j a p á n kas té lyban , mely 
mindössze a r ra kel l neki , 
hogy évente néhány es-
tély és összejövetel kere-
téül szolgál jon. 

Még ennél is érdeke-
sebb, hogy h o g y a n él ez 
a mi foga lma ink szerint 
e lképzelhete t lenül gazdag 
ember . Top l i t zky minden 
este 8 ó r a k o r fekszik le, 
a m i n e k az a m a g y a r á -
zata , hogy m i n d e n reggel 
fél h a t k o r kel fel. H a t 
ó r a k o r m á r az Í róasztala 
mel le t t ül. N e w y o r k b a n 
tudni i l l ik reggel 9 ó r a k o r 
n y i t j á k a tőzsdét és 
ugyanekko r Hol lywood-
ban még csak h a j n a l i hat 
ó ra van. 

Látva ezt a szegény, 
k o r á n k e l ő gazdag ember t , 
e szembe ju to t t egy má-
sik amer ika i ba r á tom, aki 
P á r i z s b a n a Banc of Ame-
r ica igazgatója . Miután 
az ő élete is a newyork i 
tőzsde u t á n igazodik, ez 
a b a r á t o m déli t izenkét 
ó r a k o r kel fel és dé lu tán 
h á r o m ó r a k o r ül az Író-
asz ta lához , mer t Pár izs-
ban dé lu tán h á r m a t üt az 
óra , a m i k o r Newyorkban 
reggel ki lencet és Holly-
woodban h a j n a l i ha to t . 
A ján lo t t am is Topl i tzky-
nak , hogy tegye át szék-
helyét Pá r i z sba , ahol 
anyagi v iszonyaihoz meg-
fele lőbb életet élhet. 

* 

Kimen tem a Stadion-
ba, hogy megnézzem azt 

Darryl Znniik a Warner nrns producere. Mr». Zanlck, Mr». 
Jack Warner,'Jack Warner, Mr», i s Mr. Levee, a Paramount-

sludló ménagère 

Karl Laemmlr, az Universal rlniikr leányival 

Jack Dempsey és felesége. Estelle Taylor, Gary Cooper, Lupf 
Velez a „Marokká" hollywoodi premierjén 



a. helyet , ahol az 1932-es 
Olimpiász le fog za j lan i . 
A t r ibünök egy része m á r 
el van zárva , mer t meg-
kezdődtek az á ta lakí tás i 
m u n k á l a t o k . Most ugyan-
is mindössze kilencven-
ezer ember fér el benne 
és ezt a férőszámot fel 
kell emelni kétszázezerre. 
A t r i bünökre tehá t u j 
emeleteket h ú z n a k . E 
p i l l ana tban éppen fu t -
ba l lmeccs fo ly ik . A co-
nformai és a washingtoni 
College f u tba l l c sapa ta i 

m é r k ő z n e k egymássa l . — 
Valami t izezer f ehé r sap-
kás, f e h é r r u h á s néző ül a 
t r i bünso r egyik rekeszé-
ben. Nagy lelkesedéssel 
és i zga lommal kisér ik a 
küzde lem m i n d e n fázisá t 
és m a g u k k a l r a g a d j á k a 
semleges nézőt is. Mert a 
nézőtér ka rmes te re i ame-
r ikai öt le tekkel dolgoz-
nak . A d iákok szines pa -
p í r l apoka t t a r t a n a k a ke-
zükben és a vezérek diri-
gálása szer int a pap í r l a -
p o k vál tozó elhelyezésé-
vel kü lönböző j e lmonda -
toka t f o r m á l n a k ki. A 
legérdekesebb egy óriási 

i nd ián fe j - áb ra , ame ly 
o lyan s ikerül t volt, hogy 
a m i k o r a d iákok lelkesítő 

kol légiumi je l szavakat 
harsog tak , a p a p í r l a p o k -
ból k i fo rmá l t i n d i á n n a k 
is mozgot t a szá ja . 

Amikor a t ízezernyi 
diák p o m p á s összetanul t -
ságát lá t tam, megérte t -
tem, hogy miér t éppen 
A m e r i k a a revü igazi h a -
zá ja . 

Frances üee és Stuart Erwin 

Nick Stuart, Sue Carol. Jobyna Italstun, Riebard Arien 

Mary Brian és Joseph Mankiewicz a „Murokkú" premierjén, a 
Chinese Theatre előtt 

(Foto Paramount) 



ő is magyar / « * * m 

London, december 
Amerikának vannak autó-, rágógumi-, 

töltőtoll-, film-, acél- és olajkirályai, 
Európának azonban zsebtolvajkirálya is 
van, akiről a világlapok hónapok óta 
egymásután irják az érdekes cikkeket. 

A zsebtolvajkirály Giovanni artistanév 
mögé rejtőzik és a legügyesebb büvész< 
Szemkápráztató kártyamutatványaival 
tűnt fel először, majd hónapokkal ezelőtt 
egyik londoni varieté színpadán olyan 
ragyogó trükkel lepte meg a közönséget, 
hogy az nevét egyszeribe világhírűvé 
tette. 

Giovanni a nézőközönség köréből ura-
kat és hölgyeket kért fel a színpadra, 
amint ez bűvészmutatványoknál szokás és 
néhány perc alatt, amig kedvesen elbe-
szélgetett velük, boszorkányos ügyesség-
gel eltüntette az urak zsebéből a pénztár-
cákat és órákat, nyakkendőtűjüket, a 
hölgyek ujjáról a gyűrűket. Produkciójá-
nak hallatlan sikere volt, mert ügyességét 
nem lehetett ellenőrizni s a közönség 
szeme előtt követte el a „lopásokat" és 
még sem lehetett megállapítani, hogyan 
és mikor. Száma után a nézőtéren ke-
resztül távozott a színpadról, de mielőtt 
kiment voina a színházból, az ajtóból 
mosolyogva visszafordult: 

— Hölgyeim és uraim, mielőtt távoz-
nék, néhány értéktárgyat kell visszaad-
nom önöknek. 

A boszorkányos bűvész az egv percnyi 
idő alatt, amig végighaladt a széksorok 
között, érthetetlen gyorsasággal és zseni-
alitással szedte össze a közönség érték-
tárgyait. 

Giovanni egyik legnagyobb sikere az 
volt, amikor a londoni Scotland Yardtól 
meghívást kapott, hogy a világ legelső 
rendőrségének detektivjei számára tartson 
előadást a zsebtolvajlás művészetéről. Az 
előadás napján a rendőrfőnökség és de-
tektivtestület valamennyi számottevő tagja 
összegyűlt, hogy végignézze Giovanni bra-
vúrjait. Giovanni néhány médiumon mu-
tatta be .művészetét. Az előadás befeje-
zése után átnyújtották a színpad zsebtol-
vajkirályának az illő honoráriumot. Gio-
vanni ugyanugv, mint színpadi előadása 
közben, az ajtóból visszafordult láivozása 
előtt. Egy pénztárca volt kezében: 

— Rendőrfőnök ur ... majdnem elfe-
lejtettem, vissza kell adnom a tárcáját, 
ami beszélgetésünk közben került hoz-
zám. 

Giovanni most nyilvánosan is fellép 
Londonban a Savoy Theatreben Herczeg 

Géza Won-
derbar cimü 
darabjában. 

A Csodabár 
előadása után 
bankettet ren-
deztek, ame-
lyen a szerep-
lőkön kivül 
többek közt 

megjelent 
Dolly Jancsi 
is, aki repülő-
gépen érke-
zett Párizsból 
a premierre. 
Egymásután 
hangzottak el 
a pohárkö-
szöntők Herczeg Gézára és a Csoda-
bár sorozatos előadásaira. Giovanni, a 
Csodabár büvészattrakcíója kért most 
szót s a jelenlevő magyar társaság leg-
nagyobb meglepetésére — magyarul szó-
lalt meg: 

— Hölgyeim és uraim, engedjék meg... 
stb. 

Annyi idegen hangzású név mögött fe-
deztek fel már magyar tehetséget, hogv 
azt hisszük, a Színházi Élet olvasói talán 
nem is lepődnek meg nagyon, ha most 
leleplezzük Mr. Giovannit. Európa zseb-
tolvajkirálya szintén magyar. A banketten 
Giövanni még elmondta, l:ogy legutóbb 
jótékony előadást rendezlek Londonban 
és a jótékonysági bizottság elnöke maga 
a walesi herceg volt. Az előadáson halla I-
lan sikert aratott, mert — mindent kilo-
pott a walesi herceg zsebéből. 

A banketten derült ki, hogy a Wonder-
bar egyik főszereplője, Mr. Greenwald is 
magyar. 

— Newyorki magyar vagyok — mon-
dotta Herczag Gézának. — Ha egyszer 
majd New Yorkban jár , , jöjjön el hoz-
zánk, mert édesanyám olyan gulyást főz, 
amilyent még a Hortobágyon sem esznek. 

Érdekes, hogy .•> származású 
Mr. Greenwaldnak életében eddig még 
csak két színpadi szerepe volt: a Wonder-
bar a harmadik. Először a Velencei kal-
már Shylokját játszotta öt évig, azután az 
Abies Irish Rose egyik szerepét egyfolytá-
ban nyolc évig. Egészen biztos, hogy Mr. 
Greenwald jó kabala mint en suite-szinész 
s ha eddigi szereprekordjait most is meg-
közelíti, Herczeg Géza biztosan meg lesz 
elégedve vele . . . 
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Löwenstein belga bankár regényes 
repűlőgépszerencsétlenségéből Elinor 
Glyn és Vajda Ernő hangosfilmet írt 

Az ú j ságo lvasó közönség é l énken 

emléksz ik még Löwenstein bankár kü-

lönös szerencsé t lenségének r o m a n -

t ikus részleteire. A közönség fan táz iá -

ját sokáig i zga lomban ta r to t t a ez a 

nem m i n d e n n a p i tör téne t , a m e l y n e k 

valóságban megtörtént és elképzelt iz-

galmas részletei most a mozivásznon 

is megelevenedtek. 

Az a m e r i k a i Fox-filmgyár hangos-

filmet készí te t t a belga b a n k á r regé-

nyes a l a k j á r ó l és mesesze rűen fan tasz-

t ikus életéről. 

A „repülő bankár" menyasszonya: Catherine Dale Owen 

El inor Glyn 
világhirii r egényébő l készül t el a 
film, amelye t 

V a j d a E r n ő 
látot t el d ia lógokkal . A világhirii ma-
gyar i ró Az ideális [érj c ímen elevení-
tet te vászonra a Glyn-regényt , ame ly 
Budapesten, New York legszebb, leg-
nagyobb és legelőkelőbb filmpalotája, 
a Roxy Színház előadásával cgt;idő-
ben kerül bemutatásra. 

A newyork i Roxy Színházzal 
ugyanis megá l l apodás t létesített a bu-
dapest i Corvin Színház, hogy 1931-ben 
a newvórk i f i lmpalo ta k i emelkedő 

Fox-a t t r akc ió i t vele egy-
időben m u t a t j a be Bu-
dapes ten . Amikor leg-
u t ó b b Mr. Rotappel, az 
U. S. A. fi lms/. inház-ki-
rálya, aki t az ame-
r ikai közönség Roxy né-
ven ismer — Ber l inben , 
illetve Budapes t en tar-
tózkodot t , Calbus Osz-
kár dr., az Ufa budapes t i 
vezér igazgató ja , meg-
nye r t e h o z z á j á r u l á s á t 
a h h o z a tervéhez, hogy 
a nagy Fox- f i lmeke t a 
Roxyval egy időben a 
Corvin Sz inház is bemu-
ta thassa . A Corvin nem-
csak u g y a n a z o k a t a fil-
meke t fog ja já tszani , 
a m i k e t a Roxy, h a n e m 
hason fó f ényűző és meg-
lepő t á l a l á sban hozza a 
pesti közönség elé a 
m o d e r n hangos f i lmgyár -
t á s k i eme lkedő pro-
dukciói t . 

U 



E n n e k uz é rdekes m e g á l l a p o d á s n a k 
a p r e m i e r j e j a n u á r első he te iben lesz 
s a Fox-f i ln iek b e m u t a t á s á n a k soro-
za tá t Az ideális férj (Such Man a r e 
Dangerous) n y i t j a meg. E n n e k a hang-
ban, zenében és k iá l l í tásban tökéletes 
f i lmnek a p r in i adonnasze repé t 

Ca the r ine Dale Owen 
já tssza . A belga b a n k á r szerepét 
Amer ika népsze rű f i lmbonv iván ja , 

W a r n e r Baxter 
a l ak í t j a . A f i lmben vezetőszerepet ját-
szik 

a m a g y a r s z á r m a z á s ú Albert 
Conti . 

Kenneth Hawks r endez te a f i lmet . 
A n n a k i d e j é n soka t irUPk a vi láglapok 
a film felvétele közben történt szeren-
csétlenségről. 

Kenne th H a w k s 
l i lmezés közben leesett az egyik repü-
lőgépről : szerencse, hogy e j t őe rnyő j é t 

i de j ében ki tud ta nyi tn i s így k i sebb 
sérülések á r á n úsz ta meg a balesetei . 

A Roxy—Corv in-soroza t m á s i k nagy 
k iemelkedő filmjében a világ legjob-
ban fizetett t eno r i s t á j a , 

J o h n Mac Cormick 

énekl i a vezetőszerepet . Hatszázötven-
ezer dollárt kapott ezért az egyetlen 
filmért John Mac Cormick, ak i t leg-
u t ó b b az egyik nagy budapes t i hang-
versenyrendező-vá l la la t a k a r t Buda-
pes t re szerződte tn i . Mr. Cormick azon-
ban o lyan m a g a s gázsit — esti ötezer 
dollár felléptidijat —- kér t , hogy buda-
pesti vendégszereplésé t egyelőre n e m 
lehete t t megvalós í tan i . A nagy Mac 
Corniic,k-filiiie> k ü l ö n b e n L o n d o n b a n 
ha t h ó n a p óta m e g s z t k i l á s nélkül , 
zsúfo l t h á z a k k a l já t ssza az egyik leg-
e lőke lőbb filmpalota, a m e l y n e k pre-
m i e r j é r e k ü l ö n v o n a t o k hoz t ák L o n d o n 
környékérő l a közönséget . 

Csókárvcrés egy amerikai gnrden-parhn: 
— Egymillió dollárt adok egy csókjáért, jótékonycélra! 
— A csók az (iné . . . 

Warner Baxter — Catherine Dale Owen 
„Az ideális lérj'' — Fox hangosfilm 
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A U è / N Ô k Á / Z O N Y I G I Z I 

A M Ô / JOfC D O D . 6 L I X 

A Király-színházban lünt fei két esztendővel ezelőtt egy kedves, tehetséges, fiatal 
színésznő: Kászonyi Gizi. Farkas Imre „Repülj fecském" clmU darabjában debütált. 
Aztán hirtelen eltiint Pestről és esztendő múlva már Bécsben, a Kammerspiele revü-
jének a „Jetzt oder nie"-nek játssza a primadonna szerepét. Sztár lett Kászonyi Bécs-
ben. A nyári szünetet Cannesban töltötte. Itt mutatták be neki Jose Dorelis-t, egy 
nagyon csinos fiatalembert, aki állítólag bolgár rózsaolajat exportált Franciaországba. 
A fiatalember, aki a rózsaolajból élt, a cannesi kaszinóban egyilltő helyében 300.000 
frankot vesztett, aztán, mintha mi sem történt volna, szereimet vallott Kászonyi Gizi-
nek. Mint menyasszony és vőlegény jöttek el Cannesból. Kászonyi semmi mást nem 
tudott vőlegényéről, minthogy remekül áll rajta a frakk, olyan hódító és daliás, mint 
egy mozibonviván, s hogy meg se kottyan neki egy 300.000 frankos kártyaveszteség. 

A héten a vőlegényről furcsa dolgokat Írtak a pesti újságok. A Színházi Élet be-
mutatja itt az érdekes ügy két főszereplőjét. Ha New Yorkban történik mindez, már 
revüt irtak volna az esetről Kászonyi Gizi számára. Itt egyelőre csak az alább követ-
kező képes revü készült róla: 

A kit IffszerepiS: Jose Doreiils és Kászonyi Gizi 



. . de csakhamar elvált és a Király Színházban lett színésznő 

. . . aztán Bécsben, a Kammer-
spielében lépett fel 

Káuonyi Gill I i esztendő* ko-
riban ment férihez egy mérnök-

höz 

A nyári szünidőt Cannesban töltötte 



Ez az a bizonyos autó, amelyen hazatértek Budapestre 
íFiiüSÜnj) 

Itt ismerkedtem meg Jose Dorelissel Az ismeretségből szerelem lett 



Klkípzclcni, hogy hogyan történi. 
A gyorsvonat robog az olasz mezőségen. Vakítóan sárga hőség Ql a poros tájé-

kon, a vonat mentén tikkadt, kövér olajfák, lapostetejii olasz házak, pneumatik-
rekhimok, gyógybor-hlrdetések maradnak el. A legutolsó kocsi részegen és csöröm-
pölve táncol a váltókon, mint a rohanó kisfiú mögött a spárgán húzott játékszer. 

A poggyászkocsiban két olasz poggyászhordár dolgozik. A vonat nemsokára 
Megtrébe ér, külön keli rakniok azokat a darabokat, amelyek majd Velencében 
maradnak, és külön azokat, amelyek nem állanak meg a lagunákon, hanem Mestrén 
át továbbutaznak Firenzébe, Rómába, Nápolyba, még messzebb. 

A két embernek pokoli melege van. Ingiik verejtékesen tapad a hátukhoz. Koron-
ként megállanak munkaközben és a zakatolva rohanó vonat rázásától ingadozva 
Végigtiirlik alsókarjuk ingujjával izzadó üstöküket. Aztán nekifognak a ládák, koffe-
rek, kosarak, kalapdobozok, puskatokok rakosgatásához, tologatásához megint. Az 
egyik oldalra állítják a Velencében kirakandó darabokat, a másik oldalra azokat, 
amelyek tovább mennek. Síelni kell, mert még sok van hátra. 

Az egyik munkás kihengerget a középre egy szegényes, de vadonatúj bőröndöt, 
ainely az elegáns akasztókofferek fekete-sárga, pántos sokaságában plebejus módon 
szégyenkezik bőrutánzó, rikitó sárgára festett papirbordáival. Semmiféle kUlföidi 
szálló cédulája nincs rajta. Tulajdonosa nem sokat utazhatott. 

A munkás megnézi rajta az irányt jelző cédulát és megállapítja, hogy a bőröndöt 
a jobboldalra kell hengeríteni. Eliben a pillanatban a másik munkás mond valamit. 
Ez megáll a munkájában, felnéz, eltűnődik, aztán felel a feltett kérdésre. Beszélgetnek 
egy darabig, majd befejezik az eszmecserét. 

Az első munkás újra nekifog a munkának. Folytatja, ahol abbahagyta. Az olcsó 
bőröndöt odahengeriti a baloldali csoporthoz. 

Ez a hordár most egy családnak egész életét, végzetét tette át egyik oldalról a 
másikra. Egyetlen mozdulatával örökre megváltoztatta egy embernek, egy asszonynak, 
egy otthonnak a sorsát. A vonat robog tovább, a két munkás békésen dolgozik tovább 
a zakatoló hőségben. 

II. 
Velencében jártam és bent laktam a városban. Furcsa gusztusom van: még nyár 

közepén is jobban szeretek bent lakni a városban, mint kint a l.idón. Az Excelsior 
mondain tombolása nem vonz, szivesebben bolyongok a halszagú, emberszéiességU 
kis sikátorokban, hogy aztán fáradtan ieiiljek a Quadri árnyékos oldaláru és jeges 
grenadint hozassak magamnak. Ha valaki Ismerőst meg akarok látogatni a Lidőn, a 
vaporettóval úgyis kimehetek. 

Egy délután valóban kimentem a Lidóra ismerősöket látogatni. Kint is maradtam 
vacsorára. Késő este jöttem vissza a varosba. Hallgatagon ültem a kis gőzös fedél-
zetén és nézegettem a lócákon Üldögélő, kiabáló, gesztikuláló embereket, Elmerengtem 
a német turista derék és erélyes szakállán, az idős angol hölgy kiálló lupátfogain, a 
benszülöttek szélsebesen pergő dialektusán. 

Hirtelen arra rezzentem fel ebből a gondolattalan bámés?kodásból, hogy valaki 
már percek óta merően néz. Felpillantottam abba az irányba, amelyből az éles nézést 
megéreztem. Két kihlvé és elszánt szem pillantása sütött az arcomba. 

Egy nő ült nem messze tőlem a szemközti lócán. Jelentéktelen fiatal nő volt, sem 
megjelenésében, sem tartásában nem volt semmi különösebben vonzó, vagy elriasztó. 
Nem volt sem csinos» sem csúnya, nem volt sem lompos, sem elegáns. Maga a hét-
köznap vpit, a semmitmondás, a közhely. 

Hirtelen átvillant a gondolatomon, hogy ezt a nőt már láttam ma este. A hajó 



Indulása előtt ott várakoztam a kikötőhelynél Ismerőseimmel, akik séta elmén elkí-
sértek. Éppen búcsúztam tőlük, mikor elment mellettünk ez a nő, és a magyar szavak 
hallatára felkapta a fejét Most itt ül és kihívóan néz. Sőt nemcsak néz, hanem fel-
tűnően kezd dúdolni egy pesti nótát, amit csak magyarok ismerhetnek. 

Cigarettagyujtás örve alatt elfordultam egy kissé, hogy ne lássam ezt a feltűnő 
és brutális voltával kellemetlen nézést. Visszafelé bámultam a Lidó elmaradó fény-
tengerére. De az a kellemetlen pillantás a maga elszánt mosolyával a szememben 
maradt. Behunytam a szememet és magamban megnéztem jobban: mi az, ami ebben 
a különben olyan közönséges és olyan észre nem veendő pillantásban nyugtalanít? 

Valami elfogódottságot, valami tehetetlenséget éreztem benne. Egyszer gyerek-
koromban, mikor a eirkusz legelső sorában ültem, mélyen megdöbbentett, ahogy közel 
került hozzám az Auguszt, hogy a körönd pereméhez valami ugrólécet segítsen illesz-
teni a következő paripa-mutatvány számára, és én megláttam, hogy az arcára festett 
vigyorgás mögött a vonásai komolyak. Az inzultálóan nyilvános kacér pillantás mö-
gött homályosan valami ilyesmit láttam most megint. 

Mikor beértünk a városba és a kikötésnél felállottam, — szokásom szerint utol-
sónak maradva a tolongásban —, a nő már nem volt sehol. 

. III. 
Két nap múlva a Flóriánban ültein és bámészkodtam. Körülöttem nem volt szabad 

asztal sehol. Egyszer esak valaki a vállamra tette a kezét. Felnéztem: egy régi, vidám 
arcot láttam magam előtt. 

— Szervusz, pajtás, no de Ilyet. 
Főszolgabíró volt, valaha egyetemi tanulótársam, kedves és jóizü ember, meg-

veszekedett lump az Úr színe előtt. 
— Szervusz — mondtam vígan —, mi szél fujt ide? 
Akkor vettem észre, hogy nincs egyedül. Az a nő állott mellette, akit a hajón 

láttam. Felkeltem. A barátom bemutatott. 
— Nincs sehol szabad asztal, öregem, nem ülhetnénk le hozzád? Ezzel a kedves 

magyar menyecskével? % hotelben lakom vele. 
— Legyen szerencsém, tessék helyetfoglalni. 
Leültek. Lopva rápillantottam a nőre. Elpirult. Még a nyaka Is piros lett, amely 

könnyű nyári blúzában szabadon maradt. A főszolgabíró fagylaltokat rendelt. Egy 
darabig közömbös dolgokról beszélgetett velem, hivatali szabadságáról, a velencei 
szobaárakról, a galambokról, a gondolások szemtelenségéről. Aztán bocsánatot kért, 
hogy egy pillanatra hazaugorhasson a szállóba, mert táviratot vár. 

Egyedül maradtam a nővel. 
— Magát láttam tegnapelőtt a Lldón — mondta váratlan komolysággal —, és a 

hajón is láttam. 
Csodálkozást tettetem. Tapintatos akartam lenni. De a nő legyintett A szája 

körül elszánt és kegyetlen vonás jelent meg. 
— Sose fáradjon — mondta ridegen —, maga nagyon jól látott engem. 
Fáradtnak, keserűnek és tlz évvel idősebbnek láttam hirtelen. Hosszabb szünet 

következett. Akkor nyersen és kellemetlenül felnevetett. 
— Ha meggondolom, hogy az egész egy poggyász miatt v a n . . . A maga barátját, 

Is a poggyász miatt ismerem. 
— Poggyász miatt? 
Minden bevezetés nélkül elmondta, ml történt vele. Azzal a teljesen leplezetlen 

bizalommal beszélt, amellyel csak teljesen idegeneket tudunk megajándékozni. 

IV. 
Egy kis ügynöknek volt a felesége a Terézváros valamely sivár mellékutcájából. 

Háromszobás lakás, mindeneslány, minden vasárnap délután kávéház, hetenként egy-
szer mozi, havonként egyszer szinház. 

Hat éve voltak házasok. A férje szolid, szorgalmas ember volt, csak nem nagyon 
okos. Nehezen haladt előre. Az asszony szerényen élt mellette, nem követelődzött, 
sóhajtó belenyugvással fogadta az ételszagu lakást, a talpalt cipőt, a sivár, de azért 
csendes és nagy bajoktól mentes életet Csak egyetlen vágyat nem tudott legyűrni 
magában: Velencét 

Velence mint az álmok álma, mint márványból, kék tengervízből és aranyfátyolból 
épített tündérklrályság élt a lelkében. Nagynéha félve és szerényen elsóhajtotta, hogy 
milyen csodálatos dolog volna egyszer Velencébe menni. Csak egyszeri Csak egyszer, 
aztán jöhet a törött tányér, a kiabáló vlclné, a stoppolt sarkú harisnya megint, mind-
végig, mindhalálig. De ha erről bátortalanul szólni meri a férjének, utána sietett 
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bocsánatkérően megnyugtatni: nem, nem, hiszen most nem lehet, talán majd egyszer, 
ba valami nagyobb üzlet sikerfii. 

Az idén májusban volt a nevenapja. A férje az ebédnél borítékot adott át neki. 
A borítékban pénz volt: egy személynek három hétre elegendő pénz velencei nyara-
lásra, az útiköltséggel együtt. A férfi egész télen rakta félre titokban a pénzt. 

ő elfelejtette megköszönni, ugy megdöbbent az örömtől. Felkelt az asztal mellől, 
minden ok nélkül az ablakhoz ment, onnan visszajött az ebédlő-divánhoz, leült és 
elkezdett hevesen sírni. Az ura meghatva nevetett, odament hozzá, megsimogatta, ő 
pedig kezet csőkolt az urának. Soha még nem volt külföldön. 

Még aznap lázasan és izgatottan csomagolni kezdett. Napokon át nem aludt sem-
mit, mert részint izgatott volt, részint hajnalig tanulmányozta a Velencéről szóló 
idegenvezető könyvet, amelyet az Erzsébet-köruton vett egy antikváriusnál. Napközben 
loholt útlevélbe való fényképért, menetjegyirodába felvilágosításért. Egy uj bőröndöt 
is kellett vennie, mert a férje kis, kopott kézitáskájába nem fért el a poggyásza. 

Nem férhetett el, mert becsomagolta egész kelengyéjét az utolsó darabig. A szive 
majd kiugrott a melléből arra a boldog gondolatra, hogy majd ott, a tündéri város-
ban, ki fog csomagolni és bőségesen fog állani a hotelszekrényben a fehérneműje. Még 
a téli ruháiból is bevett egy-két darabot: hátha lesz egy esős nap is, és akkor a szürke 
kosztümöt ls fel leliet venni, és a magasszáru fekete cipőt. 

A férjétől alig ért rá elbúcsúzni az állomáson, mert a csomagot nem engedték be 
a szakaszba. Méretei miatt fel kellett adni nagy poggyásznak. Ezzel eltelt az idő és 
majdnem lekésett. Az utón semmit sem aludt az izgalmaktól. Igaz, hogy helye sem lett 
volna aludni, mert hálókocsijegyről álmodni sem mert, a szakaszban pedig mind a hat 
helyen ültek. 

V. 
Velencében a hordár, akinek a vevényt odaadta, azzal jött vissza, hogy a poggyász 

nem érkezett meg. 
Maga ment oda a poggyászkiadáshoz. Beeresztették az ezerféle ládák és bőröndök 

rengetegébe, keresse maga. Nem találta. Elkezdett kétségbeesetten sirni, de a hordár, 
amennyire tört németségéből tellett, megvigasztalta, hogy ez nagyon gyakori eset, a 
poggyász a slgnora előadása szerint az olasz határon még megvolt, hát akkor majd 
megjön a legközelebbi vonattal. 

Ettől kissé megnyugodott. A csodálatos Canale Grande, amerre gondolája a kis 
szálló felé vitte, elbűvölő balzsammal hatott rá. A szálló portása is megnyugtatta és 
elvette tőle a vevényt. Tessék csak nyugodtan lenni, ők majd elintézik. 

A poggyász másnap sem jött meg. Harmadnap sem. Fehérneműje nem volt semmi, 
csak ami rajta volt. Azt este kimosta és reggel felvette vasialatlanul. De egy-két nap 
múlva nem ment tovább a dolog, kénytelen volt harisnyát venni. Az elveszett poggyász 
kutatása súlyos összegeket vett igénybe, táviratozni kellett a főbb vonalak főbb állo-
másaira. Velencében már nein volt semmi öröme. Éjjelét-nappalát megette az aggo-
dalom. Mikor az első hét végén kifizette a hotelszámláját, alig maradt valami pénze. 

Ezen az esten kellemetlen afférja ls volt. A szomszédos szobában egy idősebb 
román ur lakott, kecskeszakállú, lakkcipős, szúrós szemű, kellemetlen öreg ember. 
Ez megszólította németül a hallban és a legnyersebb, legvigyorgóbb módon elkezdett 
neki udvarolni, ö felháborodva utasította vissza, a román nem tágított. Ü hangosab-
ban kezdett tiltakozni és a portáshoz fordult védelemért. A portás azonban csak 
mosolygott. A román is odament a portáshoz, ő is mosolygott és igy szólt: 

— Nem kell ilyen nagy kázust csinálni a dologból. Ha majd szüksége lesz rám 
valamiben, csak szóljon, állok rendelkezésére. 

Az asszony felháborodva mérte végig, sarkon fordult és otthagyta. De még hal-
lotta a háta mögött a román mekegő nevetését. 

A poggyász nem jött meg két hét múlva sem, és ő a heti számlát már nem tudta 
kifizetni. Teljesen tehetetlennek érezte magát. A férjének nem Írhatott, hiszen tudta, 
hogy az nem küldhet tlz lirát sein, különben is irtózott a gondolattól, hogy szegény, 
szorgalmas, gyengéd, jó kis embert ilyen borzasztó csapás hírével kétségbeejtse. Haza-
utaznia, bár most már megutálta és szívesen Itt hagyta- volna Velencét, szintén nem 
lehetett, mert a nagy poggyászt, amelyben kelengyéje, minden földi vagyona ott volt, 
nem hagyhatta odaveszni és különben sem volt már útiköltsége Visszafelé. 

Kétségbeeejlő állapotban volt már, cipője kirongyoiódott, harisnyáit nem lehetett 
tovább stoppolni, egyetlen ruhája pecsétes volt, gyűrött és zsibáruhoz hasonló. A ho-
tcligazgató egy napon levélben mondta fel neki a szobát. Ezen az éjszakán kétségbe-
esve sirt hajnalig. Másnap az igazgató gorombán rátámadt a hallban, hogyha huszon-
négy órán belül nem fizet, kiteszik az ueeára. 
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Aznap este halálra gyötörtén, sírva, félig eszméletlenül odatámolygott a román 
ember ajtajához és bekopogtatott. Mialatt előadta, hogy mindenáron készpénzköl-
csönre van szüksége, a foga ugy vacogott és » keze ugy reszketett, mint a fagyban 
didergő embernek. 

Másnap kifizette a holelszáinlát, vett egy ruhadarabot magának és tovább várta 
a nagy poggyászt. Az urától levelek jöttek, hogy írja meg sürgősen, mikor jön. Ezekre 
határozatlan válaszokat irt. Később inár expresszlevelek, sőt táviratok jöttek a fér-
jétől, ezekre napokig nem felelt. Aztán feladott egy Ilyen táviratot: „Egészséges va-
gyok, részletes levél megy." De ezt a levelet folyton halogatta. 

Most már nem voltak gondjai. Esténként a románnal járt vacsorázni és szándé-
kosan sokat Ivott. A román tiz nap múlva elutazott ugyan, de elutazása előtti napon 
bemutatott neki egy galaci kereskedőt, aki magyarul is tudott. Ettőll'ogva ezzel járt 
vacsorázni. Egyre több holmit vett magánuk és ha néhu gondolkozni merészelt, elcso-
dálkozott, hogy milyen könnyen megy minden. A férjének végre megírta a levelet, de 
ebben is homályos maradt. „Olyan bizonyos Illető okok miatt, amelyeket most bizo-
nyos okból nein irhatok meg, ulazásom ideje bizonytalan, csak arra kérlek, hogy bíz-
zál bennem és ne aggódj, mert nem vagyok súlyos betegségben, mint írtad, hogy csak 
ezt képzelheted." 

Két hónappal azután, hogy Velencébe érkezett, már annyi holmija volt, amennyi 
alig lehetett az elkallódott nagy poggyászban is. Es a Quadriban már egész sereg 
isinerős férfi köszöngetett neki. Most már érezte, hogy soha többé nein megy vissza 
az otthonába. 

Tegnap este ismerkedett meg az aznap érkezett főszolgabíróval, aki • ugyanabban . 
a kis hotelben vett szobát. A vacsoránál u nő csak egyetlen pillantást vetett a két 
asztallal odébb étkező magyarra. De ez a pillantás elég volt, hogy az odajöjjön' az 
asztalhoz és bemutatkozzék. 

VI. 
Aznap még együtt voltam veliik egy félórát, aztán valami kifogással elváltam 

tőlük, pedig nagyon erőszakolták, hogy vacsorázzunk együtt. Többet aztán nem lát-
tam őket, rövidesen elutaztam. 

Egy félrszlendö múlva télen, itthon Budapesten, egy dunapurtl szálló halljában 
kerestem valakit, egy külföldi urat. A hallban ötórai teát tartottak, táncéul. A közön-
ség körében sok szlnésznövendéket és kóristalányt lehetett látni. Egyforma frizurát 
hordanak ezek a mindig álmos, mindig rekedt, mindig cigarettázó lányok, szájukon 
kiabál a rúzs, szemöldöküket borolvu formálta, pillájukon ugy ül a korom, inlnt 
valami fekete dér. 

Ahogy körülnéztem, három ilyen iiju hölgy társaságában megláttam a hajdani 
velencei hölgyet. Alig lehetett ráismerni. Erősen kl volt festve, kékkel, ruzssul, piros-
sal, mindennel. Hosszú zöld üvegszipkából szívott egy cigarettát és konyakot ivott. 
Ö is meglátott, felkelt és hozzámlépett. Drága és jó ruha volt rajta, a fülében gyémánt, 
u lábán kitűnő cipő. 

— Emlékszik még reám? 
— Hogyne. Meglett a poggyásza? 
Rámnézett, vállat vont. 
— Nem mindegy? Meglett. Tévedésből Rómába vitték, onnan kaptam vissza há-

rom hónap múlva. De akkor már mindegy volt. ' 
— És most Pesten él? 
— Igen, az uramtól elváltam. Színésznő leszek, már beiratkoztam a színész-

iskolába. írhatna nekem egy jó szerepet. 
Kényszeredetten mosolyogtam és hamar odébb állottam. Igen kellemetlen érzés 

volt számomra, hogy ezzel a hölggyel valaki beszélgetni láthat. Igyekeztem elfelej-
teni. De aznap, mikor lefeküdtem, eszembe jutott az egész. 

A kis ügynökre gondoltam, aki azóta bizonyosan feladta a háromszobás lakást 
és hónaposszobát vett. Lehet, hogy a lelke mélyén még most Is szerelmes ebbe a 
nőbe. De az Is lehet, hogy meg akar megint házasodni. Ki tudja, hogy jobb neki. 

VII. 
Nem megy kl a fejemből a robogó poggyászkocsi. A munkás megáll egy pillanatra 

beszélgetni, aztán megint nekifog a dolgának. És egy bőröndöt nem jobbra tesz, ha-
nem balra. 

Ugyanazon a vonaton ül egy tisztességes, szelíd, ártalmatlan asszony. Velence 
nagy csodájára vár, a kék vízre, a márványlépcsőkrc, a gondolákra, az álompalo-
tákra. És nem tudja, hogy néhány kocsival odébb ebben a pillanatban tették jobbról 
balra életét, lelkét, végzetét, sorsát, boldogtalanságát. 



Intervju egy Ziegfield-
görllel — Budapesten 

Ami a régi jó békevilágban a katona 
Számára a királyi testőrgárda volt, az 
ina a görlök számára Ziegfield newyorki 
színháza. A Ziegfield-görlök mindegyike a 
legszebb, a legválogatottabb, tökéletesen 
karcsú leányszépség. A „szigorú'' Mr. 
Ziegfield olyan gonddal válogatja össze 
görljeit, mint ahogy más szinház prima-

donnát keres. Az ő görljei primadonnák: 
a szépség, a tehetség, a tánc, az alak 
primadonnái. 

A világhirii revü- és f i lmprimadonnák 
között nem egyet találunk, aki mint 
Ziegfield-görl kezdte karrierjét . Mae 
Murray, Marion Davies, Anita Page, 
Dorris Kenyon —, hogy csak néhányat 

Bee Jackjon 
(Foto Angeto) 
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Ute Jackson az „Evening 
Graphic" címlapján 

helyzete a legnehezebb. 
Felfedezettjei, akiket hosszú 
keresés után választott ki 
magának, akiket rengeteg 
pénzzel és fáradsággal ne-
velt boszorkányosan tán-
coló görlökké, minden év-
ben csapatostul hagyták ott 
őt. Valamelyik amerikai új-
ságban olvastam statiszti-
kát arról, hogy görljeinek 
harminc százaléka lesz 
évente hűtlen Ziegfieldhez. 
Házasság, film, konkurrens 
szinház: ezek a leselkedő 
ellenségek, amelyek bi-
zonyára sokszor nyug-
talanná teszik Mr. Zieg-
fteld éjszakáit. Aki az ő 
színpadán fellép, mint 
görl, annak a jövője úgy-
szólván száz százalékban 
biztosítva van. .4. Ziegfield-

soroljunk fel a világhírű nevek közül —, 
mind Ziegfield színpadjáról indultak el a 
siker, a hir, a gazdagság felé. 

Ziegfield egyik volt görljével beszélge-
tünk az előkelő dunaparti szálló bárjá-
ban. Sáfrányszőke. Alakja tökéletes: bizo-
nyára mindenben megfelel az Amerikában 
hivatalosan megállapított szépségmérté-
keknek. Formás lábán platinaszinü 
harisnya s a harisnya alatt, bokája fölött 
vékony lánc. kicsiny nemesfémlemezzel 
s a lemezen nevével: Bee. Bundájában, 
retikiiljén monogram helyett szintén ez 
a hárombetűs név. 

Miss Bee Jackson keresztbevetett láb-
bal ül a magas bárszéken, citronádot 
iszik és az amerikai Ziegfield-görlök éle-
téről beszél. 

Ezeket mondja Bee-
— Ziegfieldet, akit annyi gyönyörű 

leány vfcsz körül, talán a világ legirigy-
lésreméltóbb színigazgatójának hiszik, pe-
dig valamennyi színigazgató közül az ö 
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görl — márka Amerikában, olyan, mint a 
K. P.-rágógumi. 

— Ziegfieldtől engem is a film. hódított 
el. Hollywoodba szerződtettek, ahol első 
szerepemet a Lying Wives cimü filmben 
játszottam Magde Kennedyvel s Richárd 
Bennettel. Legutóbbi filmem a Cracker 
Jack volt, amelyben Douglas Fairbanks jr. 
a férfipartnerem. Milton Sillssel, a nem-
régen elhunyt világhírű filmsztárral is ját-
szottam együtt egyik filmjében. 

Szobájában később hatalmas scrap 
book-okat mutat : tele kivágott és bera-
gasztott amerikai újságcikkekkel és 
ujságképekkel. A Collier's-be a charles-
tonról irt cikket. 

— A charlestont — 
mondja — tulajdonképpen 
én népszerűsítettem először 
Amerikában. Charleston-
királynőnek neveztek el s 
ezen a néven hirdettek a 
Charleston divatjának első 
évében a színházak transz-
parensein is. 

Hollywoodi emlékeiről 
beszél: Barátság fűzi Char-
les Ringhez, Bánky Vilmá-
hoz, Buddy Roggershez, s a 
Colonie Clubban egy jóté-
konycélu estélyen együtt lé-
pett fel Chevalier-val. Lon-
donba a Kit Kat Club meg-
hívására utazott. Itt két 
hónapig lépett fel. Követ-
kező szerződése a párizsi 
Champs Elysèes Theaterbe 

szólítja s közbeeső egyhó-
napi szabadidejét arra hasz-
nálta fel, hogy végigutazza 
Európát. így látogatott el 
Berlin és Bécs után Buda-
pestre is. 

A New York Evening 
Graphic egyik számát mu-
tatja. A nagy amerikai 
képeslap címlapon közli Bee Jackson 

(Foto Angelo) 

Bee Jackson fényképét. A lapban cikket 
találunk, amelyben Beet „Amerika szőke 
Clara Bowjának" nevezik. 

— Tényleg hasonlítok Clara Bowra? 
Egyszer az egyik newyorki night club-
ban hallottam, amint valaki megjegyezte a 
szomszéd asztalnál: „Nézd, Miss Bow 
szőkére festette a haját!" Nagyon bántott 
ez a megjegyzés. Nem azért, hogy hason-
lítok Bowra, hanem, mert azt hitték: 
festett a hajam. Nézze meg: ez nem fes-
tett haj . Amerikában teremnek még lá-
nyok, akik henna nélkül is olyan szőkék, 
mint én. Hiszi? 

Hiszem. 
(v. a.) 
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* 
AUTÓKERESKEDELEM 

1930-ban 

A K.-rendőr: Kényte-
len vagyok felírni, ö n 
hatvan kilométeres se-
bességgel ment az uitcán. 

Az úrvezető: Biztos 
ur, nem írhatna százat? 
Tudniillik szeretném 
eladni a kocsit. 

* 

ANYJA LÁNYA 
— Mit szólna a mamád, 

ha ebben a szörnyű mélyen 
kivágott ruhában látna? 

— Nagy botrány lenne 
belőle. Tudniillik ez az ő 
ruhája. 

EGY SZÍV, AMELYNEK VAN MÁR LAKÚJA 

NAGY ENDRE CIPŐI 

Rózsahegyi Kálmán ta-
lálkozik egy kereskedő Is-
merősével. A színész már 
messziről barátságosan in-
teget. 

— Na, hogy megy az 
üzlet? 

— A feleségem nevéu. 

Amióta Nagy Endre visz-
szatért Amerikából, min-
denki érdekes történeteket 
kér tőle. Valaki az ame-
rikai szállodai viszonyok-
ról kérdezte, mire Nagy 
Endre a következőket me-
sélte: 

— Az első este, rendes 
európai szokás szerint, ki-
tettem a cipőmet az a j tó 
elé. Másnap reggel a r ra 
ébredtem, hogy nincs ci-
pőm. A lohndiner ugyanis 
igazi amerikai észjárással, 
a r ra gondolt, hogy aki ki-
tesz valamit az a j tó elé, 
a r ra nyilván nincs szük-
sége. És az én remek pár 
pesti cipőmet kidobta a 
szemétbe. 



EGY HELYÉNVALÓ 
IDÉZET 

Báltaszéki Lajos, a 
finom franciás esprit 
egyik legelmésebb kép-
viselője az újságírók 
törzsasztalánál, a Csoda-
bár századik és utolsó 
előadása után való éj-
szakán egy angol fontot 
kapott ajándékba Her-
czeg Gézától, a boldog 
szerzőtől. 

Báttaszéki az ujjai 
között forgatta a ritka 
jószágot és sivár gazda-
sági helyzetére célozva, 
igy sóhajtott: 

„— Éjszaka font, — 
nappal mosott!" 

— Kaphatok kérem egy kutya-jegyet? 
— Nem kérem. Uraságod is köteles rendes személyjeggyel utazni. 

(London Opinion) 

JÓ AJÁNLÁS 

— És mondja kérem, ez az újdonság nem fakul 
meg a napon? 

— Ez kérem? Három esztendeje van a kirakatban, 
tessék megnézni, olyan, mintha uj volna. 

(Fliegende BU 

FÉLREÉRTÉS 
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RIPACSÉKNÁL 
A direktor: Szeren-

csétlen! Megmondtam, 
hogy bundában lépjen 
a szinpadra. A je lenet 
^rchangelszkben játszik, 
télviz idején. 

A bonviván: Bundám 
nincsen, d i rektor ur , de 
alul jó melegen fe l va-
gyok öltözve. 

— Mikor kell megint modelt ülnöm? 
— Egyáltalán nem kell. Tessék csak a kutyát 

itt hagyni. 

MEGNYUGTATÓ 

— Okos leány a menyasz-

szonyod? 

—' Meghiszem azt! Kettő-

höz való esze is van. 

— Akkor nyugodtan elve-

heted. 

SZERENCSÉS HASONLATOSSÁG 

AKI ELŐRE KÉSZÜLT A 
LECKÉRE 

LOULOU AZ ÚJ RUHÁT PRÓBALJA 
IÎS PERSZE HIBA UTAN KUTAT, 
A RUHA SZÉP, DE SZÉP AZ IS, 
AMIT A TÜKÖR NEM MUTAT. 

(Le Journal Amusant) 

Salamon Béla valami 
apróbb dolgot rendelt Kéri 
bácsinál, az ismert szín-
házi diszletfestőnél. Kéri 
bácsi le is szállította a ren-
delést és átadta a számlát, 
amely 441 pengőről szólt. 

Salamon csóválta a fe-
jét. 

— Ejnye Kéri bácsi, ezért 
a semmiségért negyven 
pengőt kér. Itt a ceruzám, 
javítsa ki az összeget har-
mincra, akkor rögtön ki-
űzetem. 

— Fölösleges — mondta 
Kéri bácsi. Ezzel belenyúlt 
a zsebéhe és kihúzott egy 
másik szabályszerűen kiál-
lított számlát harminc pen 
gőről. 



1 

A KONKURRENSEK 
Békeffy Lászlót állandóan húzzák, amióta köztudomásu lett, hogy a Nemzeti 

Szinház elfogadta egy történelmi tárgyú darabját . 
— Nagy dolog! — mondja megvelőleg Pethes Sándor. — Nézd meg a r a j t am 

lévő nyakkendőt, az is történelmi darab. 

KOLDUS 
— Már megint itt van? 

Hát nem tegnap adtam ma-
gának ebédet? 

— Gondoltam, örülni fog, 
ha látja, hogy semmi ba-
jom se történt. 

CSODA 

AZ ILLETÉKES IIELY 

Réti István, a kitűnő 
színházi ügynök, apa lett. 
A törzsasztalnál boldogan 
meséli a nagy újdonságot. 

— Mit szóltok hozzá? A 
gyerek három kiló és 60 
dekát nyom! 

Valaki megjegyezte: 
— Óriási. Az én papám, 

amikor megszületett, ösz-
szesen három kiló volt. 

Mire Kardos Pista rész-
vétlel megkérdezte: 

— Ne beszéljen! És élet-
ben maradt? 

— BESZÉLJ HAT CSINII AZT MONDJAK, HOGY A RÖ-
VID SZOKNYA MAR A KUTYÁNAK SEM KELL. 

(Le Journal Amusant) 
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Allee White „Playllig Arsund" eimíi nagy revOfllmJtnek egyik legszebb Jelenete 
Itt adunk egy Warner-revüt, figyeljenek rája: van benne vidám bohózat és van 

benne dráma. Világhírű színészt látnak s színésznőket benne, Warner-filmek? Vagy 
talán csak csodás álom lenne? Filmjeikből kóstolót ad a Színházi Élet, a sok remek 
kép között még a szem is eltéved. 

Bilije Dove és Edmund Love, 
a „Sanfranciskél ka land" cimii 
filmben Játszanak legközelebb 

együtt 

Richard Barlhelmess Így vall szerelmet Bell 
Bennetnek az „Istenek fiában" 

Alice White „A földalatti gentleman" cimtt 
Rímje a legszebb modern UIIID filmrevfi 



pie Ernő, a Warner Bros 
zenei főigazgatója 

•Halálos ifjúság", ez Loretta Joung és Douglas 
Fairbanks Jr. leiujabb filmjének a eime 

Marilyn Miller, a „Sally" primadonnája 
„Sunny" clmii u] filmjében 

„Amerika legszebb alakú nője" 
táncol a „Moby Dick" cimfl 

Warner-attrakcióban 

John Barrymore „Moby Dick" cimii legújabb 
hangosfilmjében 



l G L I T T 0 m . 
f 4 A ) FILfWll tSZnöLCIZ 
V laTA: ALCXANOCR. £NGdL 

— Igen, kisasszony, van magában va-
lami kedivesség, de ebben a pillanatban . . . 
Tudja mit? Felirom a cimétl 

Melitta már negyedszer hallotta az 
Apollo film rt. vezérigazgatójának szájá-
ból ezt a mondatot, még pedig egynegyed-
órán belül, mialatt az előszobában vára-
koznia kellett. Félig nyitva volt az a j tó 
és a hangok kiszűrődtek. 

De „ebben a pil lanatban" a vezérigaz-
gatónak erre a két szavára libabőrös lett 
az ő háta is. Arra gondolt, ha tőle is igy 
kéri el a cimét, ugy sohasem kerül a sor 
arra, hogy valami értesítést kapjon. 

— Tessék, kisasszony!. . . 
Melitta összerezzent és a következő 

pillanatban gépies kecsességgel lépett be 
a szentek szentélyébe, ahol az ember 
talán egész életére levizsgázik. Most kel-
lett megkezdődnie sorsa megváltozásának. 
Vizsgáztatták külön a kezeit, lábainak 
vonalát, arcát, mindent, mert hiszen itt 
arról van szó, hogy alkalmas-e a filmre, 
vagy sem. 

— Kérem, kisasszony, mosolyogjon . . . 
Egész délelőtt mást sem csinált, mint 

nevetett a tükörbe és most jól sikerült. 
Ugy mosolygott, mint Phryne a birái 
előtt. 

— Igen, — mondotta egy hang, — er 
valóban filmnevetés. A legtöbb ilyen arc-
rándulás vagy nem filmszerű, vagy túlsá-
gosan sokat ad a nevető arcból. Most egy 
kacsintást kérek! 

A nő kacsintott. Ugy, hogy egy világol 
is meg tudott volna hódítani, hiszen itt 
még nagyobb dologról volt szó, a szer-
ződésről. 

— Nem rossz! — ismételte a hang, 
amelynek józan tárgyilagossága most 
már valahogy kellemetlen is volt. Melittá-
nak ugy tiint fel, mintha a még ki nem 

mondott „ilw . . . szrtrskAt Üallxuu 
Még néhány pózt kellett végigszenved 

nie. Sohasem ugyanazt. Végre a hangját 
próbálták meg, mert utóvégre hangos-
filmről volt szó. 

— Szegény Melitta! — jajdult fel a 
nőben valami. Ugyanakkor elvesztette biz-
tonságát. Mosolya már nem volt a réei, 
kacsintása sem. Szinte kitámolygott a 
szobából, de még hallotta azokat a rette-
netes és reménytelen szavakat, amelyektől 
annyira félt: 

— Kérem, adja meg a c i m é t . . . 
* 

Ismét ott volt a lakásban, a nénjénél. 
Sötét lépcsőház a perifériákon. Ismét a 
veszekedő jelenetek. Megint csak ezt kel-
lett hallgatni: 

— Ugyanaz a buta lélek vagy, aki vol-
tál. El akartál tőlünk szaladni. Azért is 
itt maradsz! 

Győzedelmesen visszhangzott ez a pár 
szó a régi ház falai között. 

Márta néni „agyonkérdezte". Melitta, 
aki már örült, hogy jó hirrel térhet haza. 
sokatmondóan hallgatott. 

— Ne félj, ha rosszul megy a sorod! 
Legrosszabb esetben zongoraórákat fogsz 
adni 

Melitta hallgatott a vacsoránál is, más-
nap a reggelinél is és Chopint és Lehárt 
játszott. Éjszaka álmában azonban bor-
zalmas látogatója volt. Egy szellem, amely 
már ott volt a levegőben egész nap és 
amely most az ágya mellé ült és rikácsolt: 

— Hiszen tudod, hogy a te szemeid 
milyen szépek és hogy a nevetésed is mi-
lyen jó. A vonalaid milyen érettek a 
filmre. De nincsen: „ f i lmarcod". Ez a 
„filmarc" szó töltötte be az egész szobát. 

— Nincsen filmarcod! 
Visszaemlékezett, hogy még ezt is a 



Kérem kisasszony, mosolyogjon . , . 

— hanem egyszerű ruhája . Talán az első 
impresszió döntött el akkor mindent és 
nem használt a kokett pillantás. 

* 
A fürdőhelyen való tartózkodásának 

harmadik napján elhatározta, hogy össze-
szedi a dolgait és elutazik, mert nem b i r ja 
tovább. Még egy negyedik ilyen unalmas 
napot lehetetlenség végig élni. Inkább 
visszamegy Márta nénihez, a kilátástalan 
világba. A külvárosba. Energikus léptek-
kel ment a szobájába, felrántotta az ajtót, 
hogy még egyszer utolsó Istenhozzádot 
intsen az erkélyről a tá jéknak. Jól látott? 
Az erkélyen egy idegen alak hátát pillan-
totta meg. Ki lehet ez az ember, aki ez 
erkélyre merészkedett? Ékszert akarna el-
vinni tőle? Ékszert, ami nincs is neki. 

A betörő megfordult, odasietett a nő-
höz, megcsókolta és nevetve kérdezte: 

— Hát ehhez mit szólsz, édesem? 
— Ó, szervusz Ferryl Hál' Istennek, 

hogy te vagy. Örülök, hogy legalább va-
laki itt van velem. Különösen, hogy éppen 
te vagy az a valaki! 

— Ezt is vártam tőled. Ilyen szívélye-
sen csak te tudsz fogadni. Egyébként lá-
tom, ép olyan szép vagy, mint azelőtt. 

férfi mondta, aki oly szigorú volt hozzá 
és a cimét kérte. 

• 
Melitta elutazott egy fürdőhelyre. 
Két nappal később szállodai szobájá-

nak erkélyén ült. Friss levegő után vá-
gyódott. Még volt egy takarékbetétkönyve 
és a hangja kicsit optimistábbnak tünt 
fel, mint a szomorú napon. Elkölti a 
pénzt, aztán jöjjön, aminek jönni kell. 

— Hát éppen engem nem? — gondolta 
és keserűen emlékezett vissza a rosszul 
sikerült filmkarrierre. Nagyon unatkozott. 
Nem volt egy lélek ismerőse sem ezen a 
fürdőhelyen, ahová felejteni jött. Egye-
dül ebédelt és vacsorázott. A szőke, nyú-
lánk, szomorú nők az egyedüllétet kere-
sik, ha valami bánatuk van, de annál 
hamarabb szöknek meg ettől az egyedül-
léttől. Senki sem törődött vele. Egy órát 
lent ült a hallban, nemrég kipróbált, jól 
sikerült filmmosolyával. Talán nem is ez 
volt az oka a sikertelenségnek, — gondolta 
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tehát nem vetted olyan nagyon a szivedre 
az egész esetet. Elmondtak nekem min-
dent, hogy miért jöttél ide. 

— Igazán, hát honnan tudod? 
— Mindent tudok. Ismerem a dolgot. 
— Még mindig nem értelek I Viszont 

azt sem értettem, hogy miért dobtak ki a 
(limesek, amikor eddig mindenki csak jót 
mondott rólam! 

— Egyszerű a dolog. Semmi botrány 
nem volt körülötted. Akinek tiz százalék 
tehetsége van, annak kilencven százalék 
feltűnésre van szüksége. Nálad hiányzik 
ez a kilencven százalék feltűnés. De ne 
félj, majd segitiiuk a dolgon. Maradj itt 
még néhány napig és meglátod, hogy 
karriered milyen remek irányban fog 
megindulni. 

Az ujságiró ugy nevetett, mint egy öreg 
croupier az élet asztalánál. 

• 
Három nappal később a s t randfürdőn 

mesjelent egy hotelboy és kereste Melittát. 
— Biztos, hogy számlával jönl — gon-

dolta Melitta. 
— Madame, egy levél — mondotta ud-

variasan a boy. 

— Művésznő, látta már a „Szenzáció" ui számát? 

Felszakította 
- Nem ismerek semmiféle herceget! 

— jegyezte meg. 
— A fenséges ur azt az óhaj tását fe-

jezte ki, hogy szeretne a hölggyel meg-
ismerkedni, — válaszolta a boy hotel-
rutinnal, — kint a bejára tnál vár ja az 
autó, Madame! 

Melitta még kérdezősködni akart , de a 
boy már eltűnt. Amikor visszatért a szál-
lodába, a portás azzal az üdvözléssel fo-
gadta, aini csak az elsőemeleti vendégnek 
jár. Melitta átment a halion, ugy érezte, 
mindenki öt nézi és megjelenése feltűnést 
kelt. Mielőtt a liftbe léphetett volna, jött 
u főnök: 

— Egy pillanatra, kisasszony, — mon-
dotta, — parancsoljon, ezt a bonbonnier-t 
és a csokrokat az ön részére küldték és 
a telefon is állandóan csönget. A kisasz-
szonyt hívjákI Ugy-e még nálunk marad 
néhány hétig? Nagyon kérem, tüntesse 
ki a szállodánkat. Ilyen remek attrak-
ció . . Bocsánat, ismét a telefon . . . 

• 
Melitta még -..lindig nem eszmélt arra, 

hogyan lett belőle attrakció s mért bán-
nak vele ugy, mint egy sztárral. 

— Művésznő látta már a „Szenzáció" 
u j számának címlapját? Az arcképe van 
ra j t a ! — udvariaskodott a boy. 

— Az arcképem? — csodálkozott és a 
lapért nyúlt. — Istenem! — kiáltotta és 
aztán ezt olvasta: 

,.Melitta •X, aki Miss Ohióval azonos, 
néhány héttel ezelőtt Hollywoodból meg-
szökött a gwaliori maharadzsával is n 

tjyár nem tudja befejezni uj filmjét." 
Csak az újságokból ismerte a maharadzsá-

kat. Azt sem tudta, hogy Ohió állani Ame-
rika melyik részén terül el. De most már 
érezte, hogy miért nézik ólyan árgus sze-
mekkel. Este már nem is lepődött ineg, 
amikor a vacsoránál táviratot hoztak az 
Apollo rt.-től, amely igy szólt: „Szerződés 
rendben. Remek filmarc!" 

Ferry megérkezett az esti vonattal és 
rohant Melittához. Megcsókolta a kezét. 

Győzedelmes mosollyal nézett a nő a 
(iura. Ezúttal nem mümosoly, hanem igazi 
volt. Ezt súgta: 

— Ferrykém . . . 
— Nagyszerűen nézel ki . . . Hol szerez-

ted ezt a remek „filmarcot?" — kérdezte 
a flu. 

— Tőled kaptam . . . 
Fordította: KRISTÓF KAROLY 
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Amerikai filmvezérel{ 
1931 filmjeiről 

JESSE L. LASKY (PARAMOUNT): Le-
hetőleg minden filmet színesen készí-
tünk el és minden alkalmat felhaszná-
lunk, hogy humoros jeleneteket szőj-
jünk a filmekbe. Még a legkomorabb 
d r á m á k n a k is Jesznek vidám pillanatai. 

JACK WAKNER (WARNER BROS): Uj 
sztárokat hozunk ki ebben az évben — 
és pedig igen sokat. Főfeg zenés vígjáté-
kokat fogunk készíteni, de nem revüket, 
hanem logikus cselekményü színmüveket. 

JOSEPH SCHENCK (UNITED ARTISTS): 
A legnagyobb hatást ebben »z évben a 
tökéletesen színezett filmmel fogjuk el-
érni. A sztárok i\j oldalról fognak bçpiu-
tatkozni: u j aka t nem hozunk, de a 
régiek u j szerepeikben még nagyobbak 
lesznek. 

CARL LAEMMLE J r . (UNIVERSAL): 
Nem készítünk több szerelmes történetet. 
A darabok a lehető legélethüljbek lesz-
nek: például zene csak ott lesz bennük, 
ahol az a mindennapi életben is előfor-
dul. így a filmek jobbak lesznek. Ezen-
kívül sok humoros filmet fogunk gyár-
tani. 

W I N F I E L D SHEEHAN (FOX): Leg 
főbb törekvésünk olyan színes filmeket 
gyártani, hogy természethüen hassanak, 
mert azt tapasztal tuk, hogy a rosszul 
sikerült színes filmek, ha különben első-, 
rendűek is, nem ara tha tnak sikert. 

LOUIS B. MAYER (METRO—GOLD-
WYN): Semmi u j nem lesz, csak ami ed-
dig: igyekszünk minden vonalon jobbat 
adni, mint az elmúlt évben. 

* 
g LLOYD GEORGE — REMARQUE-

RÓL. Remarque „Im Westen nichts 
neues" cimü filmjéről, amelyet Német-
országban betiltott a cenzúra, ezt i r ja 
Lloyd. George a „London News Chro-
nicle"-ban: „Remek! A leghatásosabb 
háborús film, amit valaha lát tam. Ta-

nulság ez a .film, véres tanulság; ami 
benne történik, átéltük, de sohasem lát-
tuk olyan igazán és megrázóan nyersen, 
mint ebben a kép- és hangvisszaadás-
ban." 

* 
* „AZ EMBER, AKI ÖLT." Claude 

Farrière világhírű regényéből hangosfilm 
készült. Főszereplői: Conrad Veidt, Hein-
rich George, Trude von Molo, akik a né-
met vál tozatban já tszanak. A f rancia 
verzió sz tár ja i : Jean Angeld, Gabriel 
liabrio, Mary Bell. % * 

X HOLLYWOODI PARÓDIA — SZÍN-
PADON. „Once in a lifetime" a legna-
gyobb színpadi siker New Yorkban. A 
da rab a hollywoodi filmélet véres szatí-
rá ja . A premieren Jesse Lasky és Zukor 
Adolf a szezon legmulatságosabb darab-
jának 'jelentették ki. 

Hollywood boldog újévei kivún! 
Kessie l.ove 



H a i v a n y L i l t á r j a * 
Kérek indiánt, kaffert, kínait, co wboyt, detektívet, 

rablógyilkost, elefántot, kutyát, lovat, tigrist, prai-
riel, ostromolt erődöt, titkos ajtót, kísérteties vár-
kastélyt, földalatti börtönt, tüzet, vizet, elemi csa-
pást — mindazt, ami a mozit kellemes szórakozó-
hellyé teszi. Szűnjön meg a haladás korszaka —, 
adják vissza a néma filmet. 

(MAGYAR HÍRLAP) 

K a r í n f K y F r i g y e s i t e j & t 
Kosszak a beszélőképek, zörögnek és recsegnek 

és németül beszélnek és zavarják az „illúziódat"? 
Micsoda vérszegény illúzió 'az, ami inkább lemond 
az élet zajáról, csakhogy az esetleges tökéletlensé-
gektől megkímélhesse érzékenyke fülét? 

Ugyanilyen bajok jelentkeztek akkor is, mikor a 
vasutal kitalálták. Az első vasút döcögött és kor-
mozott és füstölt, — vájjon mi lenne ma a világból, 
ha a haladás és fejlődés tehetséges munkásai hall-
gatnak az akkori „esztétákra", akik gúnyolódva 
mutogatták a különbséget egy szépen berendezett, 
kényelmes postakocsi és egy kormos, ziháló, zaka-
toló, primitiv vasúti kocsi között? 

ÍPESTI NAPLÓ) 

Harold Lloyd (ezúttal pápttszeui nélkül) üdvözli 
Chevaliert, aki visszatért Amerikába filmezni 

(Foto Paramount) 

o „DOUti" 
KIBÉKÜLT 
A FIÁVAL. 

Douglas Fairbanks évek óta tartó harag 
után most kibékült fiával. Az összeveszés 
oka az if jú Fairbanks egy tul részletes 
szerelmi versgyűjteménye volt, amelyet 
apja még elég korán vásárolt össze és 
semmisittetett meg, hogy fiát a lezárástól 
megmentse. 

(*) D. M. — BUDAPESTRŐL. Dorothy 
Mackaill most érkezett vissza Holly-
woodba európai körútjáról. A „Screen-
land" riportja szerint két városra emlék-
szik európából: Londonra, (itt anyját lá-
togatta meg), s Budapestre, ahol szerinte 
a világ legjobb konyhája van. 

* 
(—) A CSÓKNÉLKÜLI ASSZONY. Nem 

valami érdekes u j film cime, hanem — a 
legújabb hollywoodi válóper hősnője: 
Pauline Frederick. Mrs. Frederick ellen 
negyedik férje, H. C. Leigthon, válópert 

\r „Académie Mntlon Picture 
Arts" nagydíját 1936-ban Norma 
Shearer kapta „The Divorcee" 

rimii Hímjéért 
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Lubitsch „Monte Carlo" cimíi uj filmje felvétc 
lénél Jeanette Me Donaldot rendezi 

sikert aratott Broadway-dráma, a Grand 
Hotel. 

• 
(MARLENE DIETRICH UJ FILMJE.) 

Marlene Dietrich u j filmjét szintén Jo-
seph von Sternberg rendezi. A film cime 
Dishonoured (Meggyalázva). Férfifősze-
replők: Victor Mc Laglen, Normann 
Kerry. 

* 
— SZTÁR-MAMÁK. Abból az alkalom-

ból, hogy Norma Shearer mama lett, itt 
adjuk a hollywoodi sztár-mamák név-
sorát: Florence Vidor, Gloria Swanson, 
Alice Joyce, Eleanor Boardman, Irene 
Rich 

indított, mert felesége — nem hajlandó 
vele csókolódzni. „A csóknélküli asszony" 
elmúlt 44 éves és családi neve Beatrice 
Libby. 

* 
+ MIHÁLY DÉNES BESZÉLŐFILM-

TALÁLMÁNYA. Londonból jelentik: Mi-
hály Dénes, a távolbalátás magyar fel-
találója megalapította a Mihály Universal 
Tonefilm Syndicate Ltd-1, amely u j be-
szélőfilmtalálmányát hozza forgalomba. 

* 
= A „ZWEI HERZEN" NEW YORK-

BAN. A Zwei Herzen im % Takt hat hete 
fut zsúfolt házakkal a newyorki 55 Street 
Playhouse-ban, heti 3000 dolláros átlag-
bevétellel. 

J« 
) ( „A KIRÁLYI CSALÁD" — FILMEN. 

A newyorki Paramount-studió legújabb 
nagy filmje „A királyi család". Főszerep-
lők: Nancy Caroll, Clive Brook, Ruth 
Chatterton, Mary Brian, Bud Rogers, 
Fredric March. * 

*** AZ UJ GRETA GARBO-FHJVI. 
Greta Garbo legközelebbi filmje a nagy 

Ly Astra, 
pesti táncosnő — ugy mint tavaly Ly Corelli, 
aki szintén egy pesti bárból került Hollywoodba 
— fiimszinésznő lesz: a Warner Bros meghívá-

sára tavasszal Hollywoodba utazik filmezni 
(Foto Angelo) 



Külföldi fainliq« £ M 
nak egybekelésükről. A kibékülés után 
egymáséi lesznek. 

E sovány mese után itélve, alig hi-
hetné az ember, hogy a darabnak igen 
komoly, nagy sikere volt. Az egyik újság 
például azt irja, hogy ha minden évben 
imának pár hasonló kvalitású darabot, 
akkor nem kellene a színházaknak a 
mozi konkurrenciájától félni. 

(A közönség elragadtatással tapsolt. 
A sajtó egyhangúan magasztalja az 

újdonságok) 

BÖLCSÖDAL, színmű 3 felvonásban, 
irta Grígorio és Martinez Sierra, előadta 
a Studio des Champs-Elysées Párizsban. 

Kis irodalmi remekmű ez a darab, 
amelynek szivbemarkoló cselekménye egy 
zárdában folyik le. Az történik, hogy 
valaki egy újszülöttet tesz le a zárda ka-
puja elé pár sor Írással, amelyben a 
csecsemőt a kedvestestvérek védelmébe 
ajánlja. Nagy izgalom támad a testvérek 
között, kikérik tanácsát az öreg doktor-
nak, az egyedüli férfinak, aki a zárdába 
beléphet. Ragyogó művészettel van meg-
írva az a poétikus jelenet, amelyben a 
hófehérlelkü, tiszta apácák szive meg-
esik az ártatlan csöppségen s elhatároz-
zák, hogy örökbe fogadják. 

A gyermekből elragadó fiatal lány lesz, 
aki a vidámság napsugarát lopja be a 
zárdába, ám eljön az idő, amikor ke-
resztapja, az öreg doktor férjet talál a 
részére és az élet elrabolja a kedvestest-
vérek köréből, akik mind ugy szerették, 
mintha a lányuk lett volna. Kelengyét 
készitenek neki s örülnek a boldogságá-
nak, de titokban nagyon f á j nekik a vá-
lás. Hiszen anélkül, hogy anyák lettek 
volna, megismerték a legönzetlenebb anya-
ság tiszta érzését. Eljön a kérő a fogadó-
terembe s a rács mögül megilletődve, halk 
hangon, mélységes tisztelettel megkéri az 
elfátyolozott főnöknőtől, meg a többi test-
vértől1 a lányt, akit megindultan odaad-
nak neki. 

(A közönséget megragadták a költői 
munkából kicsendülő értékek. A sajtó 
is nagy elismeréssel tr a megható 

darabról.) 

FRANCIAORSZÁG 
AZ ÖSSZEVESZÉS, színmű 3 felvonás-

ban, irta Charles Vildrac, szinrehozta a 
Comédie Française Párizsban. 

Egyike azoknak a da-
raboknak, amelyek pre-
desztinálva vannak arra, 
hogy a Françaisban nagy 
sikert arassanak, mert 
megirási formájuk mind-
végig hü marad a nagy-
multu szinház tradíciói-

hoz, de bizonyos, hogy semmiféle más 
színpadon nem tudná megfogni a közön-
séget. A szinműnek alig van cselek-
ménye, az iró főfigyelmét alakjainak 
finom karakterizálására s a dialógusok 
művészi kicizellálására fordította, amiben 
aztán utólérhetetlen virtuóznak is bizo-
nyult. 

A darabban tulajdonképpen alig törté-
nik más, mint hogy egy nagystílű vállal-
kozó összeveszik s végül kibékül barát-
jával, az építésszel. Ez az összeveszés 
veszélyezteti a vállalkozó lányának és az 
építész fiának a boldogságát, akik jegye-
sek, de apáik egyideig tudni sem akar-

Peter Wollt és Ruth Jacobson Jaques Deval: 
.Etienne" című Mindarabja a berlini Tribünében 

(Foto Schmidt) 
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Riebard Tauber és Alpár Gitta a „Szép az élet" 
cimii Lehár-operett két sztárja 

(Foto Zander * Lubiseh) 

AZ ARANY HORGONY, szirnnű 3 fel-
vonásban, irta Marcel Pagnol, előadták 
a Deutsches Künstlertheaterben, Ber)in-
ben. 

A Topáz kitűnő szerzője irta ezt a da-
rabot, amelynek a francia eredetiben 
„Marius" volt a cime. 

Cézár, az „Arany horgonyhoz" cimzett 
marseillesi kikötői csapszék tulajdonosa 
kövér, faragatlan ember, de arany szive 
van. Végtelenül szereti fiát, Mariust, aki-
hez goromba ugyan, azonban gyengédség-
gel gondol rá. Marius, aki segédkezik a 
kocsmában, bár szintén szereti az apját , 
nem érzi magát jól odahaza. Olthatatlan 
vágy ha j t j a a távolba, a messze tenge-
rekre, ahova mindennap lát ja a nagy 
hajókat elvitorlázni. 

A darab hősnője, Fanny, akinek anyja 
az „Arany horgony" előtti s tandján oszt-
rigát és tengeri csigát árul. Fanny és 
Marius szeretik egymást, de a lány tit-
kolja szerelmét, sőt, ugy látszik, haj landó 
Panisse-nak, a csapszék egyik törzsven-
dégének házassági a jánlatá t elfogadni. 

Leghatásosabb része a darabnak a má-
sodik felvonás éjjeli jelenete. A kocsma 
már zárva van. Marius szökni készül az 
egyik hajóra, amelyről elmaradt egy 
matróz, akinek helyébe őt vették fel. 
Belép Eanny, észreveszi a fiu szándékát, 
marasztal ja és bevallja neki, hogy sze-
reti. Marius haj thatat lan, de üzenet ér-
kezik, hogy a matróz, akit neki kellett 
volna helyettesíteni, az utolsó órában 
mégis beállított a hajóra . Marius tehát 
marad és Fanny odaadja magát neki. 

A lány azonban nem tudja vele feled-
tetni a tengert. Hevesebben, mint valaha, 
fel támad Mariusban ú j ra az utazási vágy 
s a nagylelkű Fanny, nehogy szerelmese 
boldogságának út jában álljon, elfogadja 
Panasse-nak, régi kérőjének az ajánlatát . 
Marius megint elszegődik matróznak, ha-
jóra száll s a nemeslelkü Fanny kétség-
beesett zokogással összerogy. 

A darab sokat vesztett a német átülte-
tésben. Elvesztek azok a hatások, ame-
lyeket a párizsi előadás a marseillesi dia-

lektusból merített, ami a 
fordításban természetesen 
nem érvényesülhetett. 

(A bemutató sorsát ez-
úttal is a ragyogó 
előadás döntötte el. A 
közönség a felvonások 
végén lelkesen ünne-
pelte a színészeket. A 
sajtó ts különösen az 

előadást dicséri.) 

A téma 

VODHCU.tR JULITOK* A LP AR TAUBeff 
A Lehár operett szereplői — karikatúrában 

NÉMETORSZÁG 
Tristan Bemard nagyon termékeny irő, 

alig múlik el szezon, hogy pár uj darabot 
ne Írna. Valaki megkérdezte, honnan 
veszi azt a rengeteg uj témát? 

— Az igazat megvallva — válaszolta 
nagykomolyan —, egész életemben csak 
egyetlenegy témám volt, azt megírtam 
első darabomban, amelyet lefordítottak 
németre, majd németből angolra. Mivel 
minden forditó változtat a darabon, 
addigra már minden megváltozott benne, 
más lett a témája, más a meséje, más a 
szereplők neve. Az angolt aztán vissza-
fordítottam franciára és kész volt a má-
sodik darabom. Azt megint lefordították 
németre és azóta igy folyik ez a circulus 
vitiosus, ugy, hogy nekem soha sincs 
sziiksésem ui témára. 
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Salamon Béla 
Vadnay László: „Az idegenvezető" cimii bohóza-

tában 

..Nagyon csinos a kicsike. Elveheti" 
Rajna Aliz és Herczeg Jenő 

Furugó Sándor; „József 364—1»" eimfl 
vígjátékában 

, . „ . . " E l angol tanár, hiszen egy szót sem tud angolull" . 
Lengyel Gizi, Bodó Ica, Boros Géza és Berky József, Vaszary János: „A kalap" clmü bohózatában 

(Fotoexpress) 



1 

„Szabadna v é ^ e tudnom. hogy miért nem adja vissza a kesztyűmet?" 
Torzs Jenő és Gaál Franciska. Szép Ernő: „Félkesztyfi" cimü vígjátékában 

(Fotoexpress) 
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KEMÉNY SIMON: 
AZ ÖRDÖG TARISZNYÁJA 

Renaissance-pompában, égő piros se-
lyem kön!ősben vonult ki a porondra 

Kemény Simon u j 
verses kötete: Az 
ördög tarisznyája. 
De ez a külső gaz-
dagság még mindig 
szegényes takaró 
ahhoz a sok finom-
mivü ékszerhez, 
ami Az ördög ta-
risznyájában van. 
Kemény Simon érett, 
szép férfikorának 
kincsei ezek a ver-
sek, a költői meg-

érzés és az ertkberi megértés harmonikus 
művei. Szinte "azt mondhatnók, hogy az, 
aki irta őket, bányász és ötvös egysze-
mélyben. Bár — és talán éppen ez a leg-
érdekesebb, — Kemény Simon képzelete 
elfordult régi költői játékaitól, már lát-
szólag nem izgatja őt a drágakövek holt 
anyagából kicsapó rejtélyes tüz, a szinek 
szikrázása és lobogása. Érdeklődése sok-
kal hatalmasabb komplexumokra van be-
állítva: magára az életre, a világegye-
tem misztikumaira, egy patakocskára, 
amely vadvirágos partok között sieti el 
életét és „élt hét kilométert." Ilyen sorok-
ban jön ki kedélye, humora, rezignált böl-
csessége, a természet megértésén táplál-
kozó egész fdozófiája. 

Ehhez az érett és tiszta világszemlélet-
hez képest ne is keressük Kemény Simon 
verseinek régi izzó, ideg;s és nyugtalan 
lüktetését. Kicsiszolt szavait már átra-
gyogja az örök élet derűje. Hiába próbál-
nék valamelyik jelzőjét egy) másikkal he-
lyettesíteni, mély értelme a gyógyszerész-
mérlegek pontosságával lemért minden 
szót, sőt, minden betűt. Ahogy egyik ver-
sében a „jaj" szócska betűit dobálja, ez 
már a zsonglőrségen túlmenő misztikus 
művészet. Nem könyvszekrénybe és nem 
szalonasztalkára való ez a könyv, hanem 
az éjjeliszekrény márványlapjára, hogy 
mindig kéznél legyen, valahányszor az 
élet diszharmóniájában nem találjuk meg 
az egyensúlyt és elveszítjük magunk elől 
a célt. 

Soha ördög tisztább ajándékot nem ho-
zott még a tarisznyájában. 

KÁLMÁN JENŐ 
MÁRAI SÁNDOR: IDEGEN EMBEREK 

Tulajdonképpen olyasvalamit kellene 
feltalálni, hogy a regény utolsó oldalán 
az utolsó mondat után legyen egy kap-

csoló, melyet ha elfordítunk: megjelenik 
az iró. Mint színpadon felvonás végén a 
szerző. Persze a kapcsoló elfordítása nem 
kötelező. Vannaik könyvek, melyek végén 
berozsdásodhatna a kapcsoló. Ahol senki 
nem kíváncsi a szerzőre. Most olvastam 
egy könyvet s az utolsó mondat után 
jutott eszembe ez a kapcsoló dolog. Nem 
igazságos, hogy csak a színpadi szerző-
nek jár ki a taps. Dukál a regényírónak 
is. Kapcsoló hi j ján itt tapsolok most 
Márai Sándornak „Idegen emberek" cimü 
regényéért. A színpadi siker legmagasabb 
foka „20 függöny". Én legalább harminc-
szor kapcsolom Márait. Minden kapcso-
lást megérdemel. 

Egy elsodor! ember a hőse az u j Márai-
regénynek. Párizsba sodorta a háború 
utáni vihar és Párizsban nem rohan a 
Louvreba, nem szalad fel az Eiffel tete-
jére és nem vizitel Napoleon sírjánál. Kis 
francia kávéház, s egy bretagnei falu a 
regény színhelye. Amikor a kávéházról 
olvasok, a Gold flake édeskés dohány-
szagát érzem, a bretagnei falu emberei 
cmberebbek az „Izlandi halászok" halá-
szainál. Nem Párizst fedezi fel Márai Sán-
dor, a francia nőt akar ja felfedezni. 

... Mit tudhatsz te egy franciáról.., 
egy francia nő ... egy igazi francia ... 

— ez a mondat, amely után bevallja az 
iró, hogy ez a lehetetlenség. Mégis ez a 
lehetetlen sikerült Márainak. Igenis fel-
fedezte a francia nőt. 

Nagyon szép könyv az Idegen emberek. 
Most, hogy írok róla s visszaemlékszem a 
mondataira, figuráira, a Caffe Domera a 
bretagnei tengerre — ú j ra elfordítom a 
kapcsolót. 31.-szer. 

0. ti.) 
Pásztor Árpád: A Muzi. Pásztor Ár-

pád u j könyvének borí tékján van egy 
szalag és a szalagon kétsoros ajánlás: 
1887 és. 1930 gyermekeinek. Ebben az egy-
szerű és pózmentes mondatban benne 
van a könyv egész programja. El kell ol-
vasniuk azoknak ds, akik deres fejjel és 
könnyfátyolos szemmel sóhaj t ják vissza a 
saját fiatalságukat és a városét. És el kell 
olvasniuk a mai Budapest gyermekeinek is, 
akik a régi, kedves, kedélyes Pest helyett 
egy lármás, izgatott, tépett idegzetű és 
nagyságában is koldus, gépüzemű vá-
rosba születtek bele. Valóban, Pásztor 
Árpád hőse, Piki, aki a Muzi lármás in-
diánjait hadba vezette a Kistér csibészei 
ellen, aki első a shikkban, de első az élet 
megsejtett igazi szépségének: a művésze-
tek tiszteletében is, ma már ismeretlen 
fogalom. Vagy ugyanaz volna ma is hősi 



allűrjeiben, romant iká jában és az életre 
való önkéntelen készülődésében, csak át-
idcmult a mai élethez? A mai Piki nem 
mélát játszik, hanem futballozik, a mai 
Piki nem lóvasuton jár , hanem autóbu-
szon és nem megy látogatóba Gyulay 
Pálhoz, a költőhöz, a Stáció-utcába, mert 
a költő jön el hozzá látogatóba a rádión 
keresztül. De éppen ezért kell elolvasnia 
a mai generációnak Pásztor Árpád köny-
vét: A Muzit. Édes, szép hangulatok fog-
ják Végigkísérni a könyv minden fejeze-
tén. Innét fogja megtanulni, hogyan kell 
szeretni ezt a szép várost, az életet és az 
ifjúságot, amelynek csak egy hibája van: 
hogy olyan gyorsan fogy el felőlünk, 
mint ez a megható, kedves, derűs és 
könnyes olvasmány. 

KRÜDY GYULA: A FESTETT KIRÁLY 
„A festett király" több, mint regény: 

történelemírás. Nem is iró: varázsló 
könyve. Regénye iga-
zabb az Anonymusok 
följegyzésénél, mert 
azok csak az eseménye-
ket ismerték, de Krúdy 

a századok szellemével 
barátkozik. Minden sza-
va az igazság erejével 
hat, mert ismeri a gon-
dolatokat. Ha Szapolyai 
János négyszáz évvel 
ezelőtt nem mondta ki 
mindazt, amit ma Krúdy 

beszéltet vele, akkor — 
az az érzésünk — nem Krúdy tévedett, 
hanem Szapolyai hazudott . 

„A festett király" néhány hónap alatt 
lejátszódó cselekményében két évszázad 
első negyedének történelme találkozik: a 
tizenhatodiké és a huszadiké. 

Keményebb figurát aligha faragtak 
még ki szavakból, mint Szapolyai János. 
Ha fölkel ültéből, az egész ország meg-
mozdul bele. A tizenhatodik század sze-
rencsésebb Vazulja volt a „festett ki-
rály." Krúdy Gyuláról pedig ezután a re-
génye után nem lehet kevesebbet mon-
dani, mint azt, hogy — ő az élő Jókai. 

(P. I.) 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: „ZSIVAJGÓ 
TERMÉSZET" ÉS KÉT SHAKESPEARE 

Kosztolányi Dezsőnek csodálatosan 
friss, elmés, mély kötete jelent meg, mely 
virágokról, fákról, állatokról, madarak-
ról, bogarakról, rovarokról, gyümölcsök-
ről, ásványokról, drágakövekről szól. 

Ebben a kötetben a Szegény kis gyer-
mek panaszainak és a Bus férfi panaszai 
nak kiváló költője megszólaltatja, a lel-
ketlennek nevezett természetet. Minden 
virág, fa, állat, madár, rovar, gyümölcs, 
ásvány, drágakő önmagát jellemzi itt, 

rövid, csattanó, néha tragikusan világító, 
néha tréfásan cikázó szavakkal, néha 
csillogóan röpke prózában, néha nemes-
veretü, pársoros költeményben. 

A „Zsivajgó természet" nemcsak 
kalauz a költő és regényíró megismeré-
sére, hanem nagyszerű olvasmány is: a 
természetnek mintegy költői tankönyve 
ez, melyhez gazdagság, változatosság, tel-
jesség tekintetében kevés mű fogható az 
irodalomban. 

A két Shakespeare közül az egyik 
Romeo és Julia, a szerelemnek ez a soha 
el nem évülő tragédiája, a másik a Téli 
rege, az öregedő Shakespeare finom, meg-
indító mesejátéka. 

Kosztolányi Dezső mindkét dráma szö-
vegét az ö briliáns művészetével lelkesí-
tette át, hiánytalanul és pontosan vissza-
adva a tragikus részletek szárnyaló és 
komor fönségét. 

Gesztesi Balogh Gábor Katakl izmája há-
borús regény. Azonban most, a háborús 
regények korában, el kell mondani róla, 
hogy nem mindennapi könyv. Az átélés 
ereje és irói meglátás emelik magasra. 
Gesztesi Balogh Gábornak ez gyors egy-
másutánban második kötete. Első sikere 
az „Asszcmyölők" volt. 

Szendi Leo: Budapesti riport. A vélet-
len különös játéka folytán ugyanakkor, 
amikor Pásztor Árpád Muzi-ja elmeséli, 
milyen volt a nyolcvanas évek Buda-
pestje, Szendi Leónak megjelent egy ri-
portkönyve a mai Budapestről, illetve 
arról, hogy milyennek képzeli az ideális 
fővárost. A sok szeretettel és sok ötlettel 
megirt könyv ezer prakt ikus tanácsot és 
megfigyelést ad városszépitési és idegen-
forgalmi szempontból. Szendi Leo köny-
vének nem egy egészséges ötletét fogják 
felkarolni az illetékes tényezők, de a kö-
zönség is szívesen olvassa ma jd ezt az 
egészen eredeti irást. 

Uj magyar írónő. „Lépcsőfokok" cím-
mel adta ki Nagy 
Margit első novel-
láskötetét. Ezek a 
novellák: egy küz-
ielmes és magasra-
'örekvő élet lép-
csőfokai. A fiatal 
irónőt Karinthy Fri-
jyes muta t j a be az 
olvasóknak; ny Út-
levélben gratulál 
aeki a novellák-
hoz. 
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Halász Anny hegediiművésznö 
olaszországi koncertturnéra szer-
ződött. Hubay Jenő mesterisko-
láját végezte és olaszországi 
szerződését novemberi budapesti 

rádiókoncertjének köszönheti 
(Székely Aladár felv.) 

Minden olyan külföldi városban, 
ahol sok amgyar van, magyar 
kabaré is van. Nemrégen meg-
alakult a párizsi Magyar Kabaré 
is, amelynek rendezője: Tibor 

Józsei 

Franciska Friedmann „eine 
Junge wiener Bühnenkünstle-
rin" — mint ahogy ez az alá-
irás mondja — szintén magyar. 
Berlinben vendégszerepelt jelen-
tős sikerrel és most Lothar 
Ring „Revolution ohne Leiden-
schalt" cimü filmjének főszere-

pét játssza 
Anita Dyck, a newyorki Para-
mount-revü magyar táncosnője, 
néhány napig Pesten szabadsá-
gon voit. A művésznő nem ro-
kona Van Dycknek. a festőnek, 

családi neve: Dick 

Hatalmas paksaméta érkezett a 
héten a Magyarok Világhiradó-
jához az Újvilágból: Gyenge 
Anna amerikai sikereiről szóló 
kritikák voltak benne. Minden 
amerikai újság a legnagyobb 

lelkesedéssel tr róla 



— Miről* 
— Mindenről és őszintén/ 
Mosolyog: 
— Hát tessék kérdezni kérem . . . 
— Mi az első szabály, amit egy ver-

senyzőnek, maga szerint, be kell tartamai 
Azonnal felel: 

— Elindulni minden versenyen! 
Lehetetlen állapot az, hogy d magyar két-
száz méteres bajnokságban csak három 
induló vanI Negyedik már nem indul, 
mert arra gondol, hogy „mért legyek én 
a negyedik?" Egerben is ez a hiba, ezért 
csusztunk le egy kicsit az idén. A fiuk el-

' vesztették versenyzési kedvüketI Tehát: 
t az első szabály, elindulni minden ver-

senyenI 
I — És a második1 

Kicsit gondolkbiik: 
I — A második: 

j; úszni és pólózni egy-
szerre nem lehet! < 

— A versenyzők tehát 
komoly ínegfontolás után 

J válasszanak a kettő közül. 
Én magamról tudom, hogy 
egy hatvanötmásodperces 
százas után olyan fáradt 
vagyok, hogy nem tudoí 
pólózni. Én csak szükség-
ből pólóztam az idén, mert 
a hetedik emberünk kezét 
elvágta a gözfürész. 

— Helyes, — feleltem, 
de akkor önmagától adó-
dik a kérdés: miért nem 
indult el Bárány István 
például a négyszázméteres 
bajnokságban? 

— A bajnoki négyszáza-
son bokarándulásom miatt 
nem indultam. 

— És mit érzett a kö-
zönség tüntetése alatt, ami-
kor a négyszázas startnál 
fent ült a tribünön és lent 

< háborgott a nép? 
Gondolkozik: 

1 — Nem esett jól. — 
Mosolyog. — De aztán 
a százméter után, ami-
kor meghallották az 8t-
vennyolcas időt, — em-
lékszik? — tapsoltak. 

Szóval egy-egy! 
— Az imént azt mondta: 

ezért ..csúszott le" Eger. Bárány István 
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Hát miért veszeti el tulajdonképpen az 
idén a két staféta, amelyet tavaly az egriek 
nyertek? 

— Mert az uszó urak nagy urak, — 
feleli Bárány. — Én már a nagy túrán 
láttam, hogy minálunk a versenyzőknek 
nem lehet parancsolni. Persze ez nem-
csak az egriekre vonatkozik. Isten őrizz, 
hogy azt követeljem, hogy az úszók rab-
szolgák legyenek — ezzel önmagamat 
cáfolnám megt — de trenírozni kell! És 
a kondíció is mérhetetlenül fontos dolog. 
Es nem lehet, nem szabad beletörődni a 
vereségbe. Ez a hiba! Az úszók beletörőd-
nek abba, hogy a másik a jobb náluk és 
ezzel feladják a lehetőségét annak, hogy 
ők legyenek a jobbak! 

— Ez vonatkozik ugyebár az „öre-
gekre". De mi van az utánpótlással1 



Mintha megállt volna ez is Egerben? 
— Az utánpótlást nem kell félteni. 

Egerben minden gyerek megtanul úszni. 
Usznl tanulni annyit jelent nálunk, 

ihlnt megtanulni Írni-olvasni. 
Es ugy járnak a gyerekek az uszodába, 
mint az iskolába. 

Most minden átmenet nélkül arra a 
bizonyos lovagias ügyre terelem a szót, 
amelyről az egész világ sajtója megemlé-
kezett. 

Bárány mosolyog: 
— Kérem, én irt am egy cikket, amely-

ben kifejtettem, hogy nem szeretem az 
úgynevezett cirkuszos profikat. Amikor a 
profi-sport elhagyja a nevelés kereteit és 
céllá alakul át, — ezt irtam — nincs szá-
nalmasabb nála! Ennél még a hólapátolás 
is jobb. Természetesen a trénert és a 
sportoktatót kivontam ez alól a megálla-
pítás alól. hiszen a tréner tanító, aki 
atyja a csapatának, az egyesületének. Ezt 
a cikket találta sértőnek Szombathelyi 
Béla külföldön élő magyar vívómester és 
kéi barátja utján levélben magyarázatot 
kért tőlem. Azt feleltem, hogy minden 
magyarázat benne van a cikkben. Ezt ők 
nem fogadták el és a két ur a segédeimet 
követelte. Megneveztem őket. A négy se-
géd aztán megállapította, hogy személyes 
sértés a cikkben nincs, mire a Szombat-
helyi ur segédei kijelentették, hogy felük 
hivatásában érzi magát megsértve. Erre 
én azt mondtam, hogy tessék, forduljon 
akkor a Vívómesterek Egyesületéhez és 
ezek az urak állapítsák meg, hogy tör-
tént-e kari sértés? 

A vita vége párbajbíróság lett, 
amely augusztus hatodikán megálla-

pította, hogy nem történt sértés! 
— És ez természetes is, — végzi be Bá-

rány. — Az artista számolómüvész és a 
matematikus egyetemi tanár közölt nagy 
különbség van. Én az artistákról irtam és 
nem a tanárszámba menő oktatókról! 

Most újra én beszélek: 
ön szerint a százméteres úszás idő-

beli határa? 
Nincs határ, — feleli. Lehet, hogy 

•tíz másodperc! Persze ez most igy abszo-
lút hülyeségnek tűnik, de ki tudja, hogy 
mit hoz a jövő1 

— Érezte-e, hogy remek időt úszik, 
amikor például ötvennyolc másodpercet 
ment százméteren? 

Semmit se éreztem. Nagyon könnyen 

ment. Én tudniillik akkor vagyok csak 
fáradt, ha egy ötöt uszok. 

Mi az ön fejlődésének a határa:, mit 
gondol? 

— Nem tudom. 
— Mi lesz Los Angelesben? 
— Ha meglesz a kondícióm, amit hi-

szek és nem fognak lehúzni gazdasági 
gondok sem. akkor remélem, hogy na-
gyon fogok tudni. 

Sokkal jobban, mint most! 
Milyen gazdasági gondokra gondol'> 

— Egész jelentéktelenekre. Például, 
hogy ne kelljen azon törni a fejem, vájjon 
taxin menjek-e este haza, vagy gyalog? 

— Lesz világrekord? Leverhető Weiss-
müller ideje? 

— Nem látom lehetetlennek. Pláne, 
h°gy 

hála Istennek, Itt van már mellettem 
Wannle Andris is. 

ö nagyon a nyakamon van, ellene 
mindig komolyan kell készülni ezentúl. 
Itt mondom meg, mindjárt, hogy ne 
várja a közönség, hogy mi minden héten 
egymás ellen usszunk. Ez neki sem 
használ, nekem se. Elég, ha egy évben 
négyszer-ötször találkozunk! 

Befejezésül: 
— Miben látja a magyar úszósport fej-

lődésének akadályait? 
— Pénz kellene. 

— Nagyon sok pénz, hogy a tömegeket 
nevelni lehessen. Mert a tömegekre kiadott 
pénz sokkal jobb befektetés, mint amit a 
krekkekre költenek el. Azonkívül a leg-
fontosabb: 

az olcsó uszoda! 

Hogy már tíz fillérért uszodába lehessen 
menni. Angliában például fél penny egy 
uszodajegy. És versenyzési alkalom kell 
az ifjú tömegek részére! Mégpedig kor-
osztályok szerint. Rendezzék az ifjúsági 
versenyeket rövid-, közép- és hosszútávon 
tizenöt-, tizenhat-, tizenhét- cs tizennyolc-
évesek részére külön-külön és akkor nem 
maradhat el az eredmény! A középtáv mai 
stagnálásáért hibáztatni senkit sem lehet. 
A négy nagy egyesület abszolút szegény, 
rettenetes anyagi gondjaink vannak és az 
uszósporthoz is az kell, ami a háborúhoz: 
pénz. pénz és pénz! 

* 
Montecuccoli híres mondása íme igy 

nyert aktualitást Bárány Pista száján. 
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Brammer Pílné Simon B8»ke (Folo Angeio) 



— Mit tudtok ti, angyalom, a köze-
ledő farsang előkészületeiről. Vgy látom, 
hogy már van némi karneváli mozgalom 
a fronton. v , 

— Van bizony. Először is a különböző 
elite-bálok ugy toborozzák a közönségü-
ket ma, hogy két-három tea-estét rendez-
nek előbb, ezeken a meghívottak össze-
ismerkednek s mire a bál elérkezik, már 
eQV teljesen ismerős, összehangolt társa' 
ság kerül egybe, amely társaságból nem 
illik hiányozni. Így aztán biztosítva van d 
bál látogatottsága, no és a jó hangulqt is. 
Effajta tea-est — a küfönböző bálok elő-
hírnökei — már többizben táncos alkal-
mul szolgált a fiataloknak. 

— No de voltak önállóak is. 

— Hogyne, ezeket azonban nem Lehet u 
teaesték kategóriájába sorolni. Például 
itt van mingyárt ri Jogászestély, amelyen 
a jogászvilág több tekintélye s a társa-
dalmi élet számos kiváló tagja jelent meg. 
A Jogászestély kitűnő rendezői, élükön 
Draskóczy Geyza, Kalocsay Gábor, i f j . 

( Szép Sándor, Kolozs József, Kárgyörgy 
Ferenc, Pethö Géza és Essenther István, 
— remek sikert verekedtek ki az estély-
nek. Három táncos pár nyitotta meg a 
„Nem ütik a jogászt agyon" kezdetű 
csárdással a táncestélyt, amelyen külön-
ben a következő hölgyek jelentek meg: 

ASSZONYOK: Rácz Zsigmondné, Bátky Józseíné, 
huszti Kovách Dezsőné, Nagy Mihályné, Wais-
becker Antalné, Muth Mátyásné, Monspart Lajosné, 
Kleiner Emilné, Fander Antalné, Cserhalmi Ágos-
tonné, dr. Drencsényi Károlyné, Koch Jánosné, LI-
gethy Béláné, Locher Agostonné, Ferencz Mózesné, 
Pfeiler Dánielné, Kaszap Gyuláné, Ballá Ödönné, 
dr. Szilágyi Lászlóné, Szabó Jánosné, Rotier Ká-
rolyné, dr. Zsigmond Gyuláné, dr. Kalmár Istvánné, 
Rumer Károlyné, Berkes Andrásné, Balogh Gyu-
láné, Mihajlovich Emiiné, Laufer Jánosné, Gyurko-
vils Jánosné, P. Kováts Györgyné, Kiss Jenőné. 

LEÁNYOK: Rácz Rózsika, Bátky Mária, huszti 
Kovách Li via. Nagy Margit, Walsbecker Ilike és 
Éviké, Muth Bőzsike, Monspart Margit, Kleiner 
Kati, öllerl Ilus, Fander Ilike, Hamgó Ilus, Dren-
csényi Ilus, Koch Olga, Ligethy Ilonka, Gemacz 
Märy, Ferencz Erzsébet, Pleiler Mártuska, Kaszap 
Erzsébet, Greuse Pálma. Teleky Irén, Szilágyi Anna, 
Szabó Annuska, Merkl Franciska. Holl Vikii Rotter 
Raby, Kalmár Pöttöske és Éviké, Rumer Hajnalka, 

Sznirresányi Verát oltárhoz vezette Gluber Hervin 
(Pobuda felv.) 
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Berkes Kató, Kiss Györgyike és SteBke, Gelenthay 
Balogh Eda, Schenk Maud, Mihalovits M., P. Ko-
váts Szöszi, Pálmay Erzsi, Torda Kató, Gyurkovits 
Mityóka. Berth Jolika, Kis Cica. 

— Brávó! Ez aztán pontos beszámoló. 
No és az Úrvezetők Tombolaestélye9 Mar-
tens Cézár learatta a jól megérdemelt 
babért? 

— Kazalba is rakhatta, annyit érdemelt. 
Méltón az úrvezetőkhöz, az egész Vérmező 
hosszában álltak az autók a Bellevue előtt, 
benn a teremben rengeteg ember tolongott, 
a legjobb, a legválogatottabb közönség, de 
azért olyan nagyszerű volt a rendezés, hogy 
mindenki kényelmesen megehette a va-
csoráját, végignézhette a divatrevüt, a par-
fume-revüt, a táncversenyt és a tombolát 
s aztán táncolhatott kivilágos kivirradtig. 

— Kik voltak a legszebbek? 
— A kislányok között Jellenz Kató, a 

nagylányok között Beöthy Baba, az asszo-
nyok között Santelli Pálné, Müller Vik-
torné és Marschalkó Teofilné, a színésznők 
között Lábass Juci és Péchy Erzsi. Az 
urak közül viszont legnépszerűbb volt a 
főrendező Martens Cézár, aki minf ren-
dező, konféranszié és előtáncos, hajnalig 
nem csinált mást, mint mulattatta, ani-
málta a vendégsereget s teremtett olyan 
jo hangulatot, hogy tán még most is tán-
colnak. 

— Hagyják már abba kérem, mert most 
itt komoly dolgokról lesz szó. 

— Jaj, miről? 
— A tudományos bridge-versenyekről. 

Ujabban ez a divat s igy elsősorban kell 
megemlékeznünk az osztrák-magyctr vá-
logatott mérkőzésről az ezüst kupáért. 

— Halljuk. 
— Az osztrák-magyar tudományos 

bridge-bajnokság döntő versenyében 
osztrák részről Scudier báró, Spaniel 
udv. tan., Inwatd és Berzeviczy érkeztek 
Budapestre, hogy összemérjék tudásukat 
a magyar válogatottakkal, Szerviczkg 
Györggyel, Kornfeld Ferenc báróval, 
Leitner Ferenccel és Bukovinszky Péter-
rel. Halotti csendben, nagy és rendkívül 
előkelő nézőközönség előtt folyt le a ver-
seny, amelyben a magyarok nagy fölény-
nyel hatvannégy kiosztásban tizenegyezer 
point-nel győztek. 

— További bridge-hir? 
— Zombory Rónay Gyula vasárnap a 

Duna-palotában rendezett bridge-ver-
senyt, amelyre, mint háziúr, igen értékes 
dijakat tűzött ki s játék után fényes va-
csorára látta vendégül a résztvevőket. 
Hivatalos volt a versenyre negyven hölgy, 
akik szabadon válaszhattak partnert. A 
tudományos csapatverseny délutántól éj-
szakáig tartott, a döntőt játszották Szer-
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Az Örkényi Falka Társaság Indul; Cs. Szabó Kálmán, nagybányai llortliy István, gróf Teleki 
Béla Fáy-Halász Ida, gróf Teleki Tibor, Hornbostel Teodorné, gróf Teleki József 

(Foto Eiser) M 



viczky—Rothkugelné, Leit-
ner Ferenc—Gundelfingerné 
csapat ellen a báró Dániel 
—Mihály falvtj ni, Horváth 
György—Bukovinszkyné pá-
rok s a küzdelemből az 
előbbiek kerültek ki győz-
tesen. De meg kell emlé-
keznünk még az FTC ten-
niszszakosztályának bridge-
versenyéről is. 

— Parancsolj. 
Részlvettek: Bentslkné— Klinger 

Pál. beck ól Biró Andor-Koch 
Lászlóné, Bánta Elli—Faragó 
Pál,, Balázs Iván—Éber Amália, 
Bokor Béla—Hahn Zseni, Balla 
Józsefné—Delmár Béláné. dr. 
Bayer Antal—dr. Rauseh Zol-
tán, Cohen Rafael—Tihanyiné, 
báró Dániel Tibor—Heinrieh dr. 
(már a selejtezőben kibuktak). 
Farkas Béla—Szlávyné, Ferenezy 
György—Szarvas Ferenc (elő-
döntőben kiestek). Fazekas dr. 
—Szarvas István, Gombos dr.— 
Fismanné. budai Goldberger 
Trude — Ritter von Taussig. 
Hahn—Széesiné. Hirschler—Tihanyi László, Hal-
ter— Kehrllng, Hajdú Marika—dr. Pálmay Andor, 
Klór László—Léhner Gizi. Klinger Klári—Tänzer, 
Kleinlein—Torres, Lichtig Géza—Lichtig Gézáné, 
Lipták Pál—Sághy dr.-né, Madarász Oszkárné— 
Ujj György, MUnnich Aladárné—Hollós, Palásthy— 
Wienerné, Radnóti—Reiter Irl, Rozgonyi György— 
Rozgonyiné, Réti István—Rayné, Sugár G é z a -
Zsoldos Emil párok s a rendezőségben és juryben 
ott voltak: dr. Farkas Mihály elnök. Ujj György, 
Cohen Rafael, Klinger Pál, Germán Erwin és Itit-
scher István. Elsők lettek: boglári Simon—Lóránt 
és nyertek egy-egy aranyórát, második lett budai 
Goldberger Trude—Ritter von Taussig, harmadik 
Cohen Rafael—Tihanyiné, negyedik Pálmay Andor 

A FTC bridge-versenyének győztesei: Tihanyi Lászlóné, Hajdú 
Marika, budai Goldberger Trude, Lóránth István. Cohen Rafael, 

Boglári Simon, Ritter von Tauslg, dr. Pálmai Andor 
(Fotoexpress) 

A Lipótvárosi Casino babavásárán: Groszberg Ella, Réti Klára 
és Groszberg Ily 

(FotoeMKess) 

dr.—Hajdú Marika, ötödik Klinger Klári—Tünzer, 
hatodik Sugár Géza—Zsoldos Emil. 

— Köszönöm, de most már elég a sok 
kártya-hitből, halljunk valami mást is. 

— Csak röviden a többit, tehát: a Nem-
zeti Lovarda Egylet december 22-én Ma-
lanotti Lajos, Endrődy Ágoston és 
Schaurek Otmár tiszteletére, amerikai di-
csőséges lovassikereik megünneplése al-
kalmából fényes társasvacsorát rendezett, 
amelyen rengetegen vettek részt s szívből 
ünnepelték a kitűnő lovasokat. Azonkívül 

egy eljegyzésről kell meg-
hatottan megemlékeznem: 
jószási Purgly Pál és fele-
sége faiszi Ányos Alice fia. 
Purgly Sándor dr. elje-
gyezte balázsfalvi Kiss Géza 
és felesége Nagy Rózsa 
leányát, Irmát. 

— Minden jókívánságunk 
a fiatal páré. Pletyka? 

— Egy volt bankdirektor 
operáció ürügyével többezer 
pengőt kért és kapott egy 
aktiv bankdirektortól, aztán 
elutazott a Riviérára, ahol 
most a zöld asztalnál nem 
őt operálják, hanem ô 
operál. 

— Ezenkívül? 
— Egy ismert budapesti 

orvos kislánya, aki boldog 
házasságban élt két évig 
szive választottjával, — vá-
lik/ Reméljük, hogy a fia-
talok kibékülnek, mire a 
jövő héten újra találko-
zunk. Adieu. 
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embernek, akár a fiatal lánynak külseje 
elhanyagolt, ez már karakterbe vágó do-
log. Ha a fiatalok rendellenek, ezzel nem 
sokat törődnek. De ha az esikiüvö megtör-
tónt, akkor a rendetlen és elhanyagoll kü'l-
sejü férfinál csak egy borzalmasabb van: 
az elhanyagolt külsejü és rendetlen asz-
szony. Az esküvő előtt nagyon tanácsos, 
hogy a lány és a férfi betekintsenek egy-
más ruhaszekrényébe és asztalfiókjába. 
Mindenki ott tartja elzárva legbensőbb tit-
kait: a természetét. 

Kinek milyen természete van?! Ettől függ 
a másiknak a sorsa. Tanácsolom, hogy 
mondjanak le egymásról a legszerelmesebb 
lányok és férfiak, a legnagyobb anyagi 
előnyök mellett is, ha a természetük, a 
felfogásuk, a véleményük, az ízlésük, a 
vágyuk és szórakozásuk nem egyezik. 
Vitatkozásra szükség van az emberiség 
sorsa miatt. De nincs borzalmasabb, mint-
ha fér j és feleség vitatkoznak . . . Szóval, 
az ellenléteket lehetőleg kerülni kell azok-
nak, akik holtig együtt akarnak lakni. 

A fiatalok azt hiszik, elég a szerelem. 
De arra nem gondolnak, hogy a szerelem 
eltünhetik, ha a házasságban kiábrándító 
tulajdonságok jelentkeznek. Azért tiszto-
gatni kell a foltot előre, mert arra vall az 
elhanyagoltság, hogy az illető nem akar 
nagyon tetszeni a pár jának. S ez a fiata-
lodnál öreg hiba. 

Porzsolt Kálmán 

Porzjolt: i h mán 

A foltos ruha 
Foltozott lehet a ruha, de foltos nem. 

A foltozás jelentheti a szegénységet, ami 
nem szégyen. A foltosság pedig azt jelenti, 
hogy az illető ur, vagy úrhölgy nem sze-
reti a tisztaságot és ez mindenesetre neve-
lési vagy karakter-hiba. Ha figyelmezte-
tem a nőket és férfiakat, hogy szigorúan 
vizsgálják meg egymás külsejét a tiszta-
ság szempontjából, ezzel távolbalátó taná-
csot atllam. A ruhának a foltossága, elha-
nyagoltsága, szakadozott volta, vagy pisz-
kossága olyan kellemetlen tulajdonságra 
vall ugy a férfinál, mint a nőnél, aminek 
nagyon sok rossz következménye lehet a 
házasságban. Piszkos emberek között nem 
lehet tiszta házasság. 

A fiatalok gyakran a ruha után ítélnek. 
Ilyen általánosságban ez igazságtalan do-
log. 

Fiatal lánynál igen biztató jel, ha olcsó 
ruhában jár. Ez maga fél hozomány, fél 

erkölcsi bizonyítvány. 
De ha akár a fiatal-

Utgcsánovits Mária ás Fermes József — Mucsay 
Erzsébet és Keszely Gábor — Czere Tóth Margit 
és Vargha Lajos — Preiner Mary és Kornély 

Gusztáv házasságot kütöttek 
. (Boronkay és Kis Pál felvételek) 



A szépségápolás hőskord 
A ruha — végre, készen várja Őnagy-

ságát a fogason. öt-tiz perc legfeljebb, 
felvette, megigazította haját, magára teríti 

a bundát és ha a 
várakozó szmoking 
nem aludt el köz-
ben, elmehet X-ék-
hez, színházba, bár-
ba, vagy mind a 
három helyre. 

A ruha előtt azon-
ban a szépséget kell 

— nem éppen helyreigazítani, de mondjuk 
kifejezőbbé tenni. Ha sietünk, egy-két óra 
alatt ez is megvan. Ês ha a beavatottak 
tudják, hogy ez nem sok idő, tudják meg 
végre a legnaívabbak is, hogy ez az egy-két 
óra gyorsasági rekordszámba megy. 

Mert őnagysága nemcsak fémszátruhát^ 
visel, repül és rádiót hall-
gat: szépsége maga a XX. 
század egyik modern vív-
mánya. Technikailag. Mert 
nem elég, hogy valaki szép-
nek szülessen. Mindenki 
szépnek születik. 

Hogy mi köze a techniká-
nak a szépséghez? Majdnem 
csak a technikának vun 
köze hozzá, mert nélküle a szépségápoló 
szerek éppen ott tartanának, ahol a — 
kőkorszakban 

A kőkorszak után nemsokára a régi 
Egyiptom hölgyei nagy lépésekkel vitték 
előre a szépségápoló szerek gyártását. A 
receptek anyáról lányra szálltak. Az antik 
Egyiptom nője saját maga készítette szé-
pítő szereit, az akkor kötelező ajkruzst, 
finom olajat és arcfestéket. 

A legfontosabb szer a henna volt, mely 
-- áruljuk el végre, nem hajfesték, hanem 
csak a haj fényének emelésére való. 
Egyiptom hölgyei egész testüket ezzel 
kenték be. 

A középkorban alig történt valami a női 

szépség fejlesztésére, sak a szépségtapasz 
jött divatba, mely kezdetben a szépség-
hibák takarására szolgált és egészen a 
mult század végéig divatban maradt. 

Virágkorában, XV. Lajos alatt 65 olda-
las könyvet adtak ki a „szépségtapasz 
nyelv"-ről. A szépségtapasz elhelyezésével 
mindent ki tudott a nő fejezni, pedig csak 
kettőt viselhetett. Az egyiket „mouche"-
nak hívták, a másikat „assasin"-nak. 

Ebben a korban a kozmetika már erő-
sen haladt. Szertartásszerüen folyt le a 
hölgyek fésülése és festése hódolóik je-
lenlétében. A hölgyek fürdése akkor is 
szigorúan egyedül folyt le. Nem utánoz-
ták Poppeát, aki, hogy Nérónak kedves-
kedjék, mirtuszokkal párnázott medencé-
ben vett költők és szenátorok előtt sza-

mártej-fürdőt. 

Voltak ebben az időben 
spenót-, majoránna- és ri-
bizlifürdők. Bajor Izabella 
a málnafürdőt tartotta a 
szépség fenntartójának. A 
ribizlifürdöt később Mme. 
Tallien újra divatba hozta, 
akinek egyszer egy hó-

dolója 365 fürdéshez való ribizlimennyi-
séget küldött. Viszont Sándor cár egyik 
ideálja nemes spanyol bort használt für-
dőnek. 

Milyen nehéz volt ezeket az anyagokat 
addig vinni, hogy fürdő lehessen belőlükl 
Némelyik ugyan készen volt kapható, de 
csak uralkodók 
tudták megfizetni. 

Ugyanez állt az 
illatszerekre is. 
XVI—XVII. század 
hölgyei, ha módjuk-
ban állt, jövedel-
mük felét parfőmre 
költötték. 

RAflCOK, PATTAK/SSOK, IYIITESSEREK, ZSÍROS ARCBŐR, 
Mcápoló k é s â t m é ï y a R Á D I U P I M I ^ ^ C 5 I E K k O L 

A UEKOL a Szent Gellért Gyógyfürdő laboratóriumában készül a világhírű kolopi 
rádiumos Iszap legnemesebb anyagából. - Ismertetőt díjtalanul küldünk. - Kap-
ható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszertárban. 



ó h SSCI 

A SZÉPSÉG ÁLMÁT V A L Ó S Á G G Á TESZI 
MINDEN NŐ SZÁMÁRA 

Miss Arden évekig tanulmányozta azokat az eljárásokat, amelyek segítségé-
vel minden asszony arcának tithos báját fel lehet fedni. Ezeb az eljárások neki 
hírnevet, pártfogóinak pedig eredményt biztosítottak. írjon Miss Ardennek szemé-
lyesen : Olyan kezelést fog tervezni, amely legjobban megfelel az Ön arcbőrének 

Használja ottßon esteket a készítményeket: 
ARDEN A CLEANSING CREAM ARDENA SKIN TONIC 
(Acdena tisztító krém) (Acdena bőrápoló) 
Behatol a pórusokba, azokat a Áttetszővé, ruganyossá és fehérré 
portól és tisztátlanságoktól meg- teszi az arcbőrt. A Cleansing 
szabadítja és puhán és finoman Creammel együtt vagy után hasz-
tartja a bőrt. nálandó. 

ARDENA VEI VA CREAM VENETIAN ORANGE SKIN FOOD 
Az érzékeny arcbőr ápolására. (Venetian narancs bőrtápláló) 
Telt arcok részére különösen aján- Ruganyosan és izmosan tartja az 
latos, mert puhitja és simítja a bőrt, arcbőrt és kisimítja a ráncokat, 
anélkül, hogy megduzzasztaná. redőket és karikákat. 

Elizabeth Arden készítményei Budapesten a következő üzletekben kapßatök; 
Parfumerie Kőszeg : VI, Andrássy-ut 50 és IV., Petőfi Sándor-utca 14-16 

Parfumerie Kosztelitz-. V, Dorottya-utca 12. szám és IV, Váci-utca 18. szám 
Corvin Áruház: VIII, Blaha Lujza-tér 1—3 

E L I Z A B E T H A R D E N 
691 FIFTH AVENUE, NEW YORK 

L O N D O N 25 O L D BOND STREET W l 
P A R I S BERLIN M A D R I D R O M A 

(Utánnyomás tilos) 



KOZMETIKAI 
Nelly. Állott vízben mosdjon, 

mosdóvizébe két kanál glicerint 
öntsön, mosdás után megbízható 
könnyű zsiros kenőccsel kenje 
át. majd higanymentes púderrel 
puderezze be. Este lefekvés előtt 
ugyanezt végezze puderezés nél-
kül. 

Egy laikus. Nem; ez speciális 
tudomány. 

Llgia. Románia. 1. Körülbelül 
800 pengőbe. 2. Nem marad . 

Aranyszőke. Legfontosabb, hogy 
ne babrál ja arcát és ne nyom-
kodja mitesszereit. Ugyanígy 
ápolja arcát , mint eddig, csu-

Ü Z E N E T E K 
pán az or rá t naponta három-
szor 70 fokos alkohollal dör-
zsölje be. 

Märy. Nem tar ta lmaz káros 
anyagot és igy indifferens az 
arcbőr számára. 

Szeged I. Arcát naponta két-
szer mossa meg meleg vizben 
neutrális szappannal, letörülkö-
zés után abszolút alkohollal 
dörzsölje le és higanymentes 
púderrel puderezze be. Ne 
nyomkodja és ne babrál ja arc-
bőrét . akkor az teljesen rendbe 
fog jönni. 

P. Y.. Románia. Ne szedjen 

semmi orvosságot, mert az ön 
esetében az ugy sem használ 
semmit, hanem sportoljon so-
kat . tar tózkodjon sokat levegőn, 
este könnyű vacsorákat egyen. 

András. Szíveskedjék kérdé-
seit megismételve válaszbélyeg-
gel ellátottan cimét közölni, 
hogy levélben részletesen vála-
szolhassunk. 

1929 május 28. Kél hétig na-
ponta dörzsölje be fejbőrét bár-
milyen sósborszesszcl; ez idő 
leteltével hetenként kétszer 
mossa a ha já t és utána sósbor-
szesszel dörzsölje be s a kelle-
metlen tünetek el fognak ma-
radni . 

Piros-fehér. Címére levél ment. 
Menyasszony. Szakorvosi keze-

léssel véglegesen ki lehet ir-
tani. Mig alkalma lesz ezt elvé-
geztetni. naponta egyszer 13%-os 
hydrogén hyperoxiddal kenje 
be s az pár nap alatt látszatra 
sokat fog segíteni. 

Rózsa. Melegvizet. 70 fokos 
alkoholt, neutrál-szappant hasz-
náljon. A kérdezett púder hi-
ganyt tar talmaz és igy ár ta lmas. 

Yvonne. Ctul. Ártalmas, arc-
ráncok miatt külön káros. For-
duljon szakorvoshoz. mielőtt 
teljesen tönkrepancsolja arcbő-
rét . 

Róth Rózsi. Nincsen sem Pes-
ten sem Bécsben. 

Tanácstalan fiatalasszony. Szí-
veskedjék kérdését megismételve 
címével ellátottan válaszbélyeget 
küldeni, hogy levélben részlete-
sen válaszolhassunk. 

hajápolásra 

Ezen szelvény és Í 0 filléres bélyeg beküldése ellenében 
bárkinek készséggel kuldilnk ingyen 1 mintaUveg Petrol 
Egger-t. Dr. EGG ER LEO ÉS EGG ER I. Révay-utca 12 

\ 



szépségápolási különlegességei 

PESSL S. IV. V^ci-ucca 19 
HÖNI6 PARFÜMÉRIA IV., Váci-ucca 12 
GOLDMANN DEZSŐ VI., Teréz-körut 12 
BARABÁS ÉS STEFANOVICS I., Krisztina-tér 
Ú J P E S T 

B06DÁN PARFÜMÉRIA 

W I E N P R Á G A B E R L I N 
S. PESSL LAVECKY & Co Leo CARSTEN 

PARFUMERIE RITZ Max SCHWARZLOSE 

a szépség 

életkora 4 it kora g s számára 

BUDAPEST 

PARIS NEW-YORK LONDON 
I. AVENUE DU PRESIDENT WILSON 392 FIFTH AVENUE 121 NEW BOND ST. W. I. 



Közvetítés lványi-Gruiiwald Béla lakásáról 
Nemrégen közöltünk beszámolót arról a rádió-lnteriuról. amelyet a stúdió Ódry Árpád lakásáról 
közvetített. E béten lványi Grűnwald Béla festőművész műtermébe vitték ki a mikroiont. Művészeti 
és társadalmi kérdésekről beszélgettek. Ezeket a rádióriportokat azért szereti a közönség, mert az 
életbe kapcsolódnak. Szereplők: Gyarmathy Sándor rendező, a rádió-interju vezetője, Iványl-Grün-
wald Béla. Állnak: lovag Schwing Károly mérnök és Tomcsányi mérnök, a közvetítés technikai vezetői 

(M. F. I. felv.) 

S Z Í N N A Z I 

Mi készül? 
D I Ő Í * ® ^ 

A budapesti rádió az 
utóbbi hetekben néhány 
eredeti magyar újdonságot 
kapott. Megírtuk, hogy elő-
adják Molnár Jenő és Vitéz 
Miklós „Veronika rendet 
csinál" cimü vígjátékát. El-
fogadták Bobay József 
„Lóri" cimü rádiójátékát, 

. amelyet a bécsi rádió is 
előad. Komáromi János „A 
vak klarinétos" cimimel irt 
hatásos színjátékot a stúdió 

•számára. A vak klarinétos 

zenéjét Berkó ezredes irta. 
Benyújtottak az elmúlt hé-
ten a rádióhoz egy daljáté-
kot is, amelynek címe: „A 
zongorista". Szövegírója : 
Bobay József, zeneszerzője 
Kiszel y Gyula, akinek „Fe-
hér orchideák" cimü ope-
rettjét már többször ját-
szotta a rádió. 

esemeny 
a mi számunkra a külföld 
rádiójában: a berlini stúdió 
németnyelvű „Bánk bán" 

előadása. A „Bánk bán"-t a 
„Funikstunde" stúdiójában 
játszották pénteken este és 
az érdekes előadást termé-
szetesen a budapesti rádió 
is közvetítette. A berlini elő-
adás érdekességei közé tar-
tozik az, hogy három ma-
gyar szereplője is volt: Széli 
György, aki a kísérőzenét 
vezényelte, Szabó Lujza, aki 
Melinda és Fehér Pál, aki 
Oltó szerepét játszotta. Az 
előadást Cornelius Brons-
gest rendezte. A „Bánk bán" 
ugy látszik megkezdte kül-
földi karrierjét. PAN JMRE 



1 

Sok rádiót hallottam, de ez az Orion négypólusu hangszóró él. Minden regiszterben 
megtévesztően valószerű. Csodálatos! Turay Ida 
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Benzsii, min! hangszűrő 
Kevesen tudják, hogy a jazz-

band-del divatossá vált „bendzsó" 
egyike a világ legrégibb hang-
szereinek és több, mint kétezer 
esztendős. A régi egyiptomiak 
is használták a dobra feszitett 
hurokból álló hangszert, sokkal 
régebben, mint a négerek, akik 
divatot csináltak belőle Ameri-
kában. Amerikából került az-
után Európába. A bendzsónak 
most uj és meglepően érdekes 
szerepe akadt. A kőkeményre 
feszitett bendzsó-dob" ugyanis 
olyan rezonáns, amely kitű-
nően alkalmas arra, hogy a 
hangszóró kónmszát pótolja. A 
hangszórószerkezetet ugy lehet 
a kifeszített bendzsó-dob alá 
szerelni, hogy a mozgótü a 
rezgéseket a kifeszített bőrre 
vigye át. 

A bendzsó-hangszórónak igen 
kellemes hangja van. Legalább 
is ezt írják róla az amerikai 
lapok. Igy azután könnyen vál-
hat akárki bendzsó-müvésszé és pompás bravúro-
kat vihet vele véghez. Példáuil egész zenekart 
helyettesíthet a bendzsójával — ha a hangszóró-
készülék a dobja alatt van. 

VILLAMOS HÁZTARTÁSI 
CIKKEK 

VILLANY * R Á D I Ó * CSILLÁR 
B A R T A é s T Á R S A 

Budapest 
r u ! 1 VI., Podmaniczky u. 39. Csen yu ircK 
Fióküzlet V I I . , R á k ó c z i - u t óO . Nag  

Újpest, Arpád-ut 60. 

CSILLÁROK, VILLAMOS 
BERENDEZESI CIKKEK. 

R á d i ó s z a n a t ó r i u m 
„ADAPTÁLÁS." Kétségtelen, hogy min-

den színdarab, mely a rádióban közvetí-
tésre kerül, adaptálásra szorul avégett, 
hogy a hallgatók, kik sem a szereplőket, 
sem a színpadot n e m lálják, még i s köny-
nyen megérthessék. Legfontosabb, hogy 
minden felvonást megelőzzön egy gondo-
san megirt konferánsz, mely elsősorban a 
színpadot ismertesse. Nem elég arra szo-
rítkozni, hogy a szin például Vágvölgyiné 
szalonja, hanem a szükséghez képest le kell 
írni, hogy a szalon egyszerű, díszes. ízlé-
ses, vagy ízléstelenül berendezett-e. Ha 
valamely berendezési tárgy, (például zon-
kora, Íróasztal, stb.) szerepet játszik a 
felvonásban, megemlítendő a leírásban. 
Amennyiben szükséges a megértéshez, 
megemlítendő például az is, hogy vala-
mely ajtó hová nyílik é s hogy be van-e 
zárva, vagy nyitva áll. Továbbá megemli-
lendők a személyek, akik a felvonásban 
szerepelni fognak, még akkor is, ha ez ne-
talán csökkenti a várható meglepetést. 
\ párbeszédekbe betoldhatok például 
megszólítás alakjában olyan szavak, me-
lyek világossá teszik, hogy ki beszél és 
kihez szól. Természetes, hogy az ilyen 
adaptálás színpadhoz érlő iró gondos és 
Ízléses munkája legyen. 

„X. Y. Z." Van valami igazság abban 
a megjegyzésében, hogy kár volt megün-
nepelni a magyar rádiót ötéves jubileu-
mát, mert felesleges volt rámutatni, hogy 
csak öt esztendeje van rádiónk. 
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Krámer Imre 
hegedűművész, a belgrádi rádió-
ban adott önálló hangversenyt 

Mairvarnk a külföldi rádióban: 
Harsány] Olly 

hegedüművésznő, a párizsi rádió 
díszhangversenyén Hubay Jenő 

csárdajeleneteit játszotta 
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Valutád sikositflm (Patou-modell) 

DIVAT 
szcqmsíszx\' cuTwy e>äru.e 



^IRUHÁK ÉS CPORTRUHÁK 

Hogyan öltözik a divatos 
A budapesti fogaskerekű vasútnak ép-

pen ugy meg van a maga téli sporthoz 
siető közönsége, mint akar az Engadine 
expressznek, amely a világ minden tájából 
szállítja a divatos svájci sporthelyekre az 
előkelő sportolókat. 

Tévedés azt hinni, hogy a téli sport-
helyre óriási garderobe-ot kell vinni. ?t 
sportoló nő csak akkor elegáns, ha tény-
leg sportszerű. A sportszerűség pedig nem 
követel minden nap más és más toalettet. 

A téli sportruhák természetesen két 
nagy kategóriába oszlanak. Vannak olyan 
ruhák, amelyeket a komoly sportot űző 
aktiv sportladyk és sportférfiak viselnek 
és vannak viszont olyanok, amelyeket 
azok a hölgyek vesznek fel, akik a téli 
spc rthelyeken csupán a friss levegőt, a 
magas hóban, a hegyi sétákat kedvelik. 

A sportruhák divata rendkívül nagy 
mértékben befolyásolja a szvetterek di-
vatát is. A kötött pulloverek, amelyek 
jóval a csípőn alul értek és amelyeket a 
nadrágon kívül viseltek, ma teljesen el-
tűntek. A szvettereket, éppen ugy mint a 
blúzokat, a nadrágba bedugva viselik. A 
sportruha-tervezők rájöttek, hogy ezek a 
klasszikus szvetterek nem feltétlenül 
szükségesek a téli sporthoz, egyrészt mert 
kövérítenek, másrészt mert a hideg ellen 
éppen olyan jól megvédenek a finom 
gyapjúból készült és férfiingszabásu blú-
zok, sokszor egészen szabályos férfinyak-
kendővel. 

A régi csipőn jóval alulérő sikabátokat 
most gyakran bolerószerü két sor gombos 
kis kabátkák helyettesitik, amelyek leg-
jobban a liftboyok eton kabátkájára em-
lékeztetnek. 

A siöltönyök — amelyeket a komoly 
sportoláshoz viselnek — rendszerint sötét-
kékek vagy feketék. A fekete kabát alatt 
nagvon szépek a fekete crepe de Chine-
ingek, fekete dupla gallérral, világoskék 
vagy sárga nyakkendővel. Természetesen 
a nyakkendő szinét követi a siöltönyhöz 
viselt sál, sapka, harisnva és keztyü is. 
Az öltönyök anyaga vízhatlan gabardine-
szövet vagy posztó, amelyhez komoly tu-
fáknál vízhatlan fonálból készült haris-
nyákat és kesztyűket is viselnek. 

Téli sporthelyeken a sportruhán kivül 
ugvszólván csak estélyi ruhára van szük-
ség. Ebédhez, délutáni teához, vagv brid-
gerez, sőt még tánchoz sem szoktak át-
öltözni, sőt komoly sportolók valósággal 
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dáma — a téli sporthoz ? 
lenézik azt az asszonyt, aki téli sport-
helyen mást sem csinál, mint a ruháit vál-
toztatja. 

Azok az asszonyok, akik a téli sport-
helyekre nem kizárólagosan a sport ked-
véért mennek, hanem sétálni, élvezni a 
friss levegőt, már élénkebb, szeszélyesebb 
öltözetet is megengedhetnek maguknak. 
Ezek a hölgyek is kivétel nélkül nadrág-
ban járnak, mert a nadrág melegebb, mint 
a szoknya és hegymászásnál kényelme-
sebb. Az ilyen sportöltönyök azonban le-
hetnek világosabb szinüek, fehér crepe de 
Chine inggel, duplagallérral, fekete vagy 
piros nyakkendővel. A diva (kreátorok ter-
mészetesen nagyobb szahadságot enged-
nek meg maguknak ezeknek a sportöltö-
nyöknek a tervezésénél és igy láthatunk 
Patou kollekciójában vajszínű siöltönyt, 
Chiapairellinél, rózsaszínű gabarden sí-
ruhát, rövid kétsoros kabáltal, vagy kis 
szőrme boleróval. 

Nagyon érdekes Chiaparelli egy fekete 
siöltözete, — amelv komoly sporthoz 
éppen olyai, praktikus, mint hegvi sé-
tákra —, fekete vízhatlan szövetből, le-
vendulakék kötött szvetterrel, amely alatt 
egy levendulakék satin-bluz van, fekete 
horgolt csipkeujjakkal és zsabóval. Komoly 
sporthoz a szvetter fölé csukott rövid 
fekete kis tcn-kabátot viselnek. 

Síelésnél rendkívül fontos a kesztyű, 
amelyhez a fonalat Norvégiából hozatják 
és amelyeik speciális preparátumánál fogva 
melegebbek mint minden más gyapjufo-
nálból készült kesztyűk. 

A régi, divatjamúlt szvetterekből nagyon 
könnyen készíthetünk divatos siöltözetet 
ugy, hogy a szvettert levágjuk és átala-
kítjuk kis gombos kabátkává, amely fölé 
sokszor szükségtelen a sikabát. Inkább 
alája viselhetünk világosabb színű meleg 
flanell- és selyeminget. 

A síeléshez viselt sapkák legnagyobb-
részt gyapjuanyagból készülnek s a fejet 
szabadon hagyó barettek helyett inkább 
a régi kötöttsapkákhoz hasonlítanak, mert 
a fület eltakarják. 

Patou kollekciójában nagyon érdekes 
két sisapkát mulat. Az egyik egy vajszinü 
siöltönyhöz készült ugyanolyan színű 
tiikóanyagból, de nagy silddel, hogy a 
szemet hóviharok esetén megvédelmezze, 
a másik háromféle szinű trikónak a kom-
binációjával a fejtetőn nagy tarka pom-
ponnai. 



„Hutchinson Olga 
csizmák 

a legszebbek" 

E H û t J - M A N N W C l M 

y 

Bauer Imre L Ä 
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(Patou-modellek) 

Megnyílt Budapest legszebb, 
legmodernebben berendeiett 

hölgytodrász szalonja, a Klgyó-
utea 4—(. szám alatt. BERGER 
JÓZSEF a szalon tulajdonosa, 
a legjobb i s legrégibb hölgy-
fodrászok egyike. Rigl Üzletit, 
amely husx évig állott lenn a 

Három till sportruha 

Vád-utcában, Budapest legsikke-
sebb. legelőkelőbb asszonyai lá-
togatták. U1 üzletében a leg-
modernebb frizurákon klvDI kü-
lönösen a halfestésre és • tar-
tós ondoláiásra helyei nagy 
•ulyt. 

(Foto Seidner) 
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Q * O m K 
a ruhákon és szöveteken 

Télen a virágok éppen ugy virítanak, 
mint nyáron, de neun a kertekben, hanem 
az asszonyok tarka estélyi toalettjein. Alig 
van divatkreátor, aki ezt a hálás diszilési 

dó jának egyik legszebb darabja egy fe-
kete crêpe de Chine ruha, amelynek 

V-alaku dekolltázsa az egész hátat 
szabadon hagyja. 

A ruha egyik vállrészét vékony crepe de 
Chine-pánt és masni helyettesíti, a másik 
vállrész azonban fehér, finom gardéniák-
ból van, amelyek lenyúlnak egészen a hát-
kivágás végéig és újra fel a crepe de Chine 
vállpánt kezdetéig. 

Virágdiszitést találunk az emiitel tekén 
kiviil úgyszólván minden szabónál. A dél-
utáni ruhák mellkivágásában finom bár-
sonyos kainéliák, gardéniák díszlenek, az 
estélyiruhákon pedig nagy rózsaszínű 
rózsa-arrangementokat, élénkvörös szekfii-
csokrokat látunk. 

Újdonság, hogy a luxushölgyek estélyi 
ruhájukhoz viselt széles brilliánskar-
kötőikben a csukló fölött nagy lila orchi-
deát viselnek. 

Fekete bársony estélylküpeny, a galléron nag> 
rózsaszín rózsával díszítve 

(Patou-modell) 

módot, amelyet a virág ad, fel ne hasz-
nálná. 

Virágot látunk Molineaux estélyi toa-
lettjein, 

fekete bársonyon, amelyet elől a kivágás-
ban nagy laza szirmú tearózsák díszíte-
nek; Worthnál, akinek egy piros csipke-
ruhájá t sárga porzóju finom fehér nár-
ciszok szegélyeznek a hátkivágás körül; 
Maggy Roufínál, akinek egy fehér satín-
ruhá já t a válltól a hálkivágás közepéig 
fehér selyemrózsák szegélyezik. Callot egy 
világoskék bársonyruháján az övet hal-
vány rózsaszin és halványkék dáliák al-
kot ják egy vékony bársony szalagra varrva. 
Irene Dana egy rózsaszínű satin-ruihál 
rózsaszin bársony és taft rózsákkal díszít 
és ugyanezekből a rózsákból kreált fej-
díszt is a toaletthez. Nicole Groult kollek-

l_£G k <£ D V d X d B D 

A j / X n o á k . 

víiéfucépvinter 
Kftmrz /VAN ÉS rAmn 

*i/naf>£sr,rv. 
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Hogyan J t ü z i e f a no az arcai; a porceiiamancok, a nil sport-
nadrágok; Eugenia-csaszarnö fiajuiseleienek feltámadása : 

ezek a divat legújabb érdekességei 
Rendkívül érdekes nyakláncot láttunk 

Schlaparelll uj kollekciójában. A nyaklánc' 
kétsoros, a belső sor szorosan a ruha ki-
vágásához simul és az egész lánc apró kis 
fehér porcellándarabokból áll. 

• 
A mai korban nem elég, ha az asszony 

jól van öllözve, szépen van fésülve, ki-
fogástalan a kalapja és a cipője, — mondja 
I'atou — hanem éppen ilyen fontos, hogy 
kifogástalanul legyen „öltözve" az arca 
is. Az arc öltözéke a púder é.s a púder alá 
használt krém. A kifogástalan krémek ha-
zája Amerika s ha a párizsi nő jól akarja 
öltöztetni arcát, Amerikából hozatja krém-
jeit és Párizsban vásárolja púderjeit és 
festékeit. Az amerikai és a francia szép-
ségápolás minden titka egyesiive . van 
Barbara Gould newyorki szépségápoló 
kozmetikai szereiben, amit bizonyít 
Tolsztoj Vera hercegnő, aki párizsi szalon-
ját vezeti s aki elmondja, hogy a szépség-
ápoló szalonban nemcsak a Párizsban 

tartózkodó külföldiek, de a legsikkesebb 
francia dámák is megfordulnak. 

Fehér szatén estélytruha 
(Bruyeri-modelt) 

Jane Regnier sporthoz nagyon kedves 
ruhát kreált, amelynek szoknyája, vagy ha 
síhez viselik, nadrágja, barna vízhatlan 
posztó. A bluz barna, fehér kockás puha 
flanell, lehajtott gallérral, nyakkendő he-
lyett barna zsinórmasnival, a bluz fölé 
pedig fehér breitschwanzmellényt készí-
tett ujj nélkül, elől négy gombbal begom-
bolva, magasan a csípőn, fehér breit-
schwanz-övvel. 

• 
Vionnet demikollekciójában bemutatott 

ruhái közül legnagyobb sikere egy átlátszó 
husszinü tüllruhának volt, amelynek váll-
része és hátrésze teljesen hiányzott és a 
tüll sálszerüen a nyak köré csavarva, 
majd a ruha elejébe vezetve végződött. • 

A párizsi hires Antoine fodrászmester 
újra fel akarja támasztani nz Eugenia 
császárnő korában viselt frizurát, a tarkó 
fölött rollnlval és a két oldalon a vállra 
lecsüngő hosszú loknival. 

^ ^ ^ í n c s e n a k a d á l y a , 
hogy télen-nyáron 
d e r é k i g dekoltált 
estélyi ruhát visel-
jen, 

mert megérkez-
tek a párisi divat-
kreátorok legújabb 
hátnélkülí kombiné-
füző modelljei a 

GABY ¥ádu 
s z a l o n b a V a i ib: 
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Újra előkerülnek 
a valódi ékszerek 
(Worth divatprognózisa) 

A párizsi szabók nyilatkozata között, 
amelyet az u j divatról adtak, kétségtele-
nül a legérdekesebb Jean Charles Worth-é. 
A kifinomodott elegáncia szerinte jó ne-
velés következménye. A háború után 
mindkettőt többé-kevésbé elhanyagoltuk 
és ennek eredménye, hogy nagyon sokan 
az asszonyok közül a nap minden szaká-
ban még ma is szivesen viselik az úgy-
nevezett sportruhát. Szerinte a divat meg-
változott: nem gazdag, hanem elegáns 
lett, ami lényeges különbség. A h a j hosz-
szabb lett, az estélyi frizurákat újra dí-
szes ékszerhez hasonló csatok, fésűk te-
szik ünnepélyessé: a valódi ékszerek újra 
előkerültek. 

— Kollekciómban teljesen felhagytam 
az emsemble-ideával és visszatértem a 
szövetkosztümökhöz. 

— A szövetkabátokat teljesen a sport 
és utazás céljaira rezerváltam, mert szük-
séges, de ne<m elegáns ruhadarabnak tar-
tom őket. Fehér szSvetkabát, nyári hermelingaliérral 

(Patou-modell) 
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OTi 
legbiztosabb szer a 

FORMÁN VATTA 
Hatása meglepő! 

Minden gyógyszertárban és 
drogériában kapnató. Ara ÔO fillér 

A kék vonat, 
az „arany nyíl", 

az Engadln-expressz 
— ruhákban 

A londoni Royal Opera-
házban az angol kórházak 
felsegélyezésére fényes jó-
tékonycélu bált rendezett 
a londoni társaság. Vonal-
bálnák nevezték el ezt az 
ünnepi estét, mert az angol 
társadalom előkelő hölgyei 
a legkülönbözőbb vonatok 
neveit szimbolizálták. Tud-
valevő ugyanis, hogy kül-
földön a luxusvonatoknak 
majdnem kivétel nélkiil 
nevük van. Láttunk a höl-
gyek közölt olyant, aki a 
Train Bluet szimbolizálta, 
uszályos világoskék fényes 
satin-toalettben, a fejdísze 
pedig a vonat szerelvényé-
nek számaiból állt. 

A Golden Arrow, az 
arany nyíl vonalát szim-
bolizáló hölgy aranyszinü 
satin-toalettet viselt, fején 
egy nagy arany nyil fej-
dísszel. Az Engadin ex-
presszt megszemélyesítő 
dáma hófehér bársony-
toalettjéhez karácsonyfa 
fejdíszt viselt. 

A St. Moritzi-i vonatnak 
öltözött hölgy fehér satin-
ruhájá t széles hermelin-
szegély díszítette, fején pedig 
nagy hermelinkucsma voll. 
Rendkívüli sikere volt 
annak a hölgynek, aki a 

cannesi luxusvonalot sze-
mélyesítette meg, hátnélküli 
bő selyeinpizsamában, szé-
les szalmakalappal, amelyre 
éppen ugy mint nadrág-
jára érdekes kis strand-
jelenetek voltak festve. 

101 



Eszreueieiek az m szmokingdiuairúi 
irta : Balogh Bfila (Sammeiuuets-utca 5) 

1. A nagy széles revert gomblyuk díszíti. A , 
szmoking szabása éppen olyan, mint a soros 

. zukkóé. A kabát vállnál és hónaljnál bü. de-
t rékban erősen sreitolt. alul szorosan testhez 

Biniuló. A divatos szmokinghoz egysoros fehér 
mellényt viselnek. 

2. A kabát eleje csuk keveset tan elgoinbo 
lyitve. 

A Riviérán 
is prém a divat 

3. Az ujjon sUriln carinas mellett vannuk > 
gombok. 

4. A nadrágot dupla islnórozás dlszitl. 

A rivierai szezon tulajdonképpen csak 
január végén kezdődik, a párizsi szabók 
azonban már ma is nagy apparátussal 
dolgoznak az u j szezonra szükséges toa-
lettek elkészítésén, amelyek m á r többé-
kevésbé magukon viselik az eljövendő ta-
vaszi divat jellegzetességeit. Tekintve, 
hogy januárban és februárban ínég a 
Cote-d'Azur napsugaras ege alatt sincsen 
meleg, a ruhák legtöbbje szövetből ké-
szült, kis kabátkával, vagy háromnegyedes 
köpennyel. A Riviéra-ruhákat, éppen ugy 
mint a köpenyeket gazdag prémezés fogja 
díszíteni. À prémek között azonban csak 
a világos színűek, a nyári hermelin, a 
világos breitschwanz és a világos polár-
rókák lesznek népszerűek. 

Színekben természetes a pasztell-szinek 
dominálnak. Patou kollekciójában a ve-
zető szín a fehér, de látunk sok világos-
zöld és korall színű ruhát is. 

A fekete szin változatlanul megtartja 
vezető pozícióját, annyira, hogy nemcsak 
a délutáni és estélyiruhák között, hanem 
az úgynevezett délelőtti sportruhák kö-
zött is látunk fekete szint. 

Az egyik legsikerültebb u j szövetruha-
modelt Goupy készítette fekete madianából. 
Az egyszerű bőröves fekete szövetruha 
derekát smaragdzöld és fehér madiana-
szövetből készült cakkos beállítású részek 
élénkítik s az egészen kicsi kerek kivágást 
a fehér részről lehajló egészen kis fehér 
szövet bubigallér fejezi be. A smaragdzöld 
és fehér szövetdiszités megismétlődik a 
ruha uj ján és a ruhát kiegészítő ujjatlan 
kis mellényen. 

« BUNDÁT 
olcsón ADNI 

Rosenfeld 
képesített szűcsnek 

Ráday-utca 14. 
Pézsmahas . . 500. 
Pézsmahát . . 600. 
Pesch an Iky . . 400.-
Cslkó 300.-

Kér je 8. k é p e s á r j egyzékemet . 

Fizetési kcnngiiteem 
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Maradandó értékű ^ ^ 

ajandek 
a hordozható villamos 

varrdgëp 
Preclzlős munka 6s elismeri leglobü minőség ! 

Részletfizetésre is I Kényelmes haul rtiszietek ! 
D í j m e n t e s b e m u t a t á s sa ját o t thonában 

Singer Varrógép Részvénytársaság 
Fiókok mindenütt 

Singer 

Viihatlan slöltlinyök, kötött téli »portruhák, pulloverek, sálak, kesztyűk, sapkák. Nádasnál, 
Deák Ferene-u. 21. (Deák-tér sarok) 
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Kívánom, mindenkinek hozzon Legyen az ajándékok között 
Ajándékot az újesztendő: Haas-félc szőnyeg, függöny, kendő. 

Szőnyeg- és Butorszővetgyárak R.-T., 
ezelőtt: 

H A A S F Ü L Ö P É S F I A I 
Főflzlet: Budapest, V., Vőrősmarty-tér 1. 

Fióküzletek: Budapest, IV., Károly király-ut 21. 
Sopron. Szombathely. 

(Kért Fanni) (Tóth Margit felvétele) 



legszebb a tel Tairaszepiakon 
Guhr doktor világhírű szanatóriumát nem kell 

bemutatni a magyar közönségnek. A Magas Tát-
rának ez a régi jóhirü és népszerű intézete ma 
már nemcsak arról nevezetes, hogy a tá t ra i 
panoráma legszebb helyén fekszik, hanem arról 
is, hogy komfor t já t illetőleg is egyik legtökéle-
tesebb intézete Középeurópának. A napokban 
egy előkelő nemzetközi orvosi társaság tekin-
tette meg a szanatóriumot és alkalmunk volt 
résztvenni a megtekintésen. Az orvosok is meg-
állapították, hogy még Svájcban, a szanatóriu-
mok hazájában sincs szanatórium, amely orvosi 
berendezkedés és kényelem tekintetében tökéle-
tesebbet nyúj tana . Folyó hideg- és melegvíz az 
összes szobákban, háromszínű, zaj talan fényjel-
zés, esténként művészi koncertek, saját mozi 
nyúj tanak élvezetes szórakozást, az orvosi fel-
szerelések pedig egyenesen pár juka t r i tk í t ják. 
Emellett az á rak pontosan a mai nehéz viszo-
nyokhoz vannak szabva és így kétségtelenül nem 

D í v a f p o s f a 
„RÉGI ELÖFJZETŐ, ZÖLYOM." 1. A bársony-

ból készült korcsolyakosztűm valóban nagyon 
elegáns és divatos lenne. Ha annyira szereti, 
megcsináltathatja. Némi alakítással több szezonon 
át is viselheti, de ha egy-két év múlva a bár-
sony teljesen kimenne a divatból, csinos házi-
ruhát , jó meleg pongyolát még mindig csinálhat 
belőle. A gyapjukosztűm szintén nagyon divatos. 
2. A szövött gobelin összehasonlíthatatlanul érté-
kesebb, mint a hímzett. Ez utóbbinak ugyanis 

túlzott az a megállapításunk, hogy valóban a 
legszebb a tél a tátraszéplaki d r . Guhr-féle 
szanatóriumban. 

A látraszéplaki (Tatranska Polianka) dr. Guhr-
szanatórium télen 

semmi müértéke nincs, mert meghamisítása az 
eredeti gobelinnek. Ebben az ügyben fentléte 
alkalmából keresse fel Nagyságod Sándor Ab-
risné iparművészeti műhelyét (I., Krisztina-körut 
8—10.), ahol mérsékelt árakon a legművészibb 
szövött gobelinek készülnek. Ott a fonál minő-
ségére nézve is megbízható felvilágosítást kap . 
Némileg a mintától is függ, hogy gyapjú- vagy 
selyemszálat lehet-e hozzá használni s így mi 
egész határozottsággal nem adhatunk er re fele-
letet. 

„S. RÓZSI, MISKOLCKöszönjük, hogy kö-
zölte velünk megjegyzéseit a kézimunkaivre vo-
natkozóan. Olvasóink legnagyobb része nagy 

(^Mindenkin segit ésoJe 
nem tudsz róla ? 

I n g y e n m i n t á t 
küldünk Önnek, ha «zt a szelvényt kivágja, m«g-
ad ja címét As portóköltség fejében 20filU>élyeg -
gel együtt nekünk megküldi. Parfumerie Sd»erk 
Vezérképviselet, B u d a p e s t 62, póstafiók 58. 

SO-IERK 

Igazán itt az ideje, hogy megis-
merd a Scherk Arcvizet. Meglá-
tod, mennyit javit az arcbőrödön I 
Tégy hát mindjár t egy próbát ! 

Soherk 
Pace 

Lotion 
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örömmel üdvözölte a Színházi Életnek ezt az ui 
mellékletét, mert sokan vannak olyanok, mint 
kegyed, kik odahaza ülök s idejűk nagy részét 
kézimunkával töltik. Kívánságát a jövőben igyek-
szünk tekintetbe venni, mer t magunk is tudjuk, 
hogy a kért motívumok nagyon kedveltek. Meg-
jegyezzük azonban, hogy mi eddig is figyelem-
mel voltunk erre a körülményre s a nagy kézi-
munka-darabokat ugy terveztettük, hogy azok-
nak egyes részei külön Is használhatók legyenek. 
Ezt a leírásokban minden egyes esetben hangsú-
lyoztuk is. Ugyanezért adunk mindig előnyt az 
ismétlődő mintáknak, mert azokat bármilyen mé-
retben el lehet készíteni. Hogy csak egy példái 
említsünk, a nemrégiben~~közölt vitrázsok mintá-
ját sokszor megismételve s esetleg keskenyebbre 
véve, kredencteritőnek is nagyszerűen fel lehet 
használni. A minta mulatós, könnyű s ugy recé-
zéshez, mint keresztöttéshez kiválóan alkalmas. 
Ajánljuk egyébként, hogy a kézimunkák leírását 
mindenkor figyelemmel méltóztassék elolvasni, 
mert mi nemcsak szorosan vett leírást adunk, 
hanem ötleteket is a minták felhasználását ille-
tőleg. 

„TUL A HATÁRON." 1. Attól függ, hogy azt 
a bizonyos előhúzott íotöjt hol óha j t j a alkal-
mazni. Ha sarokba teszi, vagy íróasztal elé, ak-
kor nem szükséges hozzá a pá r j á t megcsinál-
tatni, de ha kis asztal köré garni turaszerüen 
rendezi el, akkor a másikat is ugyanolyan min-
tával csináltassa. 2. A hálószobagarniturát is 
ugyanezen elv szerint készíttesse el. A fotöj le-
het külön minta, de a két szók egyforma legyen. 
Ha azonban a há rom darabnak stílusa és fa-
munkája azonos, akkor a minta is azonos lehet. 
3. A himzett fal ikárpit nagyon célszerűtlen és 

Kit lát vendégül a Színházi Elet 
a CONTINENTAL szállóban 

Ezen a héten Lindenfeld László, Esztár, 
előfizetőnket invitáljuk há rom napra Budapestre 
és felkér jük, hogy megérkezésének pontos ide-
jéről a Continental-szállodát (VII., Dohány-
utca 42—44.) értesíteni szíveskedjék. 
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elképzelhetetlenül nagy munka. A tisztítása, por-
talanítása szinte lehetetlen. De ha már annyira 
szereti a hímzést, meg lehet talán ugy oldani a 
dolgot, hogy a falat mezőnyökre osztva festesse 
simára, az egyes mezőnyöket esetleg aranyléccel 
kere t is te thet í s ott, ahol a butor nem töri meg 
a síkokat, a kereteket himzett falvédőkkel tölt-
heti ki. Arra azonban figyelmeztetjük, hogy ha 
a bútorzata modern, vagy más határozott stílus, 
a himzett matyó-minta nem illik hozzá. 4. Ha a 
IIa szobája kicsiny s ennek dacára óriási bútor-
darabokat óhaj t benne elhelyezni, akkor az ülő-
bútorokat csak a rendelkezésére álló hely sze-
r int választhatja meg. Kis asztalka garni túrával 
okvetlen kell bele, mert ez a legfontosabb. Túl-
sók gobelint ne halmozzon fel a lakásában, mert 
akkor egyik garni túra lerontja a másiknak az 
értékét . 

„FORTUNA." 1. Karcsú, feketehajú leánya szá-
mára korallvőrös, ujzöld, vagy gobelin-kék geor-
gette-ruhát ajánlunk. Azért gondolunk közép-
árnyalatokra, mert kávéházba s hasonló helyekre 
nem lehet egész világos ruhában megjelenni. El-
lenben Szilveszterre és kisebb táncestélyekre bi-
zony jobb volna szép rózsaszín, vagy fehér ruha. 
A georgette a leghálásabb anuag, mert amellett, 
hogy föltétlenül divatos és elegáns, este nyáron 
utcára is lehet viselni. 2. A kézimunkákat illető 
kívánságait figyelembe vesszük. Műtermünkben 
most van több ilyen darab tervezés alatt. 

„VIDÉK 21." 1. Ha fekete kabát já t többszínű 
ruhához óha j t j a viselni, akkor legcélszerűbb 
volna a fekete bélés, ami egyébként most divatos 
is. Ennek egyedüli há t ránya , hogy a világos 
r u h á k a t piszkolja. De ha nagyon linóm anyagot 
vesz s azt esetleg előbb kimosatja, ezt a hát-
rány t is ki lehet küszöbölni. A crepe de Chine-t 
például, ha linóm, kitűnően lehet mosni. Min-
denesetre ajánlatos előbb a mosást kis darabon 
kipróbálni . A mosáshoz szappanpehelyből vert 
habot tessék használni s a mosott anyagot visz-
száján félnedvesen kivasalni. 2. 100 pengőért bi-
zony más valódi prémet, mint a szürke opposont, 
nem igen kap. Nem tudjuk, hogy a szürke színt, 
vagy a prém minőségét nem szereti-e? Ez utóbbi 
esetben mókushátat a jánlanánk, mer t ez az idén 
nagyon divatos s aránylag nem drága. Az ilyes-
mit egyébként a szűcsnél lehet legjobban eldön-
teni, ha a választékot lá t ja az ember. 

„Dr. M. 1MRÊNÉ, ROZSNYÓ." 1. A legnagyobb 
készséggel állunk rendelkezésére minden kézi-
munkát illető kérdésben. Bizonyos kézimunkák 
közlését kénytelenek vagyunk mellőzni, mert a 
rendelkezésünkre álló területet kell elsősorban 
tekintetbe vennünk. Csinos, gyorsan készülő, 
modern, színes recepárnát közöltünk is már, 
mely ebédlőbe kitűnően illik. A hálószobapárnát 
azért nem tudjuk a kézimunkaiven adni, mert 



(Ilu nagy méretű, hogy nem fér rd az iure. Tá-
jékozásul azonban közöljük, hogy ezek « párnák 
rendszerint fehér hímzéssel és csipkekombináció-
val, vagy pedig a most nagyon divatos és szép 
színes, magas tüllhimzéssel készülnek. IIa meg-
iita volna Nagyságod, hogu milyen az anyaga a 
toledó-pámdnak, a montirozásra nézve szívesen 
szolgáltunk volna részletes felvilágosítással. Ha 
fehér batisztanuagról vagy más hasonlóról van 
szó, akkor a montírozáshoz színes alsópdrndt s 
ugyanabból a selyemből készült, a pdrna széles-
ségének megfelelő húzott selyembodrot kell csi-
nálni. 2. Örülünk, hogy a régi számból vett láb-
zsámoly szépen sikerült. A brokát-teritőbe gobe-
lin-hímzésű motívumokat tessék foglaltatni, az 
egyes részeket esetleg aranycsipkével, vagy szö-
vött aranypánttal tessék összefoglaltatni s a te-
rítő szélére ugyanilyen szegélyt tessék tétetni. 
A kredencre csakis fehér kézimunkát (reee-, hím-
zés-, csipke-kombináció) tessék alkalmazni. 

„EGY VIDÉKI ELŐFIZETŐ." t . Nem okvetlen 
szükséges. A helyzet hozza magával, hiszen az 
érkezés pillanatában nem lehet az illetőt csak 
azért várakoztatni , hogy a kesztyűjét lehúzza. 
2. Nem szükséges, de illik. 3. Természetes. Köny-
nyed fe lhaj tás az egész. 4. Ha a szőnyeg nehéz, 
jobb a rézrud . Ellenkező esetben elég a falba 
erősített szög. 

„L. MARGIT." A legnagyobb készséggel nesz-
szák tekintetbe olvasóink kívánságát a kézi-
munka-ív összeállítását illetően, arra azonban 
nem vállalkozhatunk, hogy speciális méretekre 
szóló rendeléseknek eleget tegyünk. Műtermünk-
ben rengeteg horgolt minta uan tervezés alatt, 
löbb sarokmintás is s valószínű, hogy Nagyságod 
is meg fogja azok között találni azt, amelyik 
legjobban megfelel céljainak. 

„S. ZOLTANNÉ." Egyelőre még nem rendez-
kedtünk be ar ra , hogy eredeti nagyságú kézi-
munkarajzokat szállítsunk s így csak azt tud juk 
nyújtani ezen a téren, amit a kézimunka-íven 
hozunk. De később er re is rákerül a sor. ö r ü -
lünk, hogy a kézimunkaivet oly szívesen fogad-
ják. Minden kézimunkát illető kérdésben a leg-
nagyobb készséggel állunk rendelkezésére. Saj-
náljuk, hogy ebben az esetben nem lejlettünk 
Nagyságod szolgálatára. 

A Scherk-arcvlz feltétlen hatását igazolja ma 
az a hata lmas siker, amellyel a legfelső tízezer 
a készítményt fogadta. Bőrét megtisztítja póru-
sai mélyéig, s ezáltal soha nem álmodott ham-
vasságot kölcsönöz számára. A rendszeres hasz-
nálat következtében erőteljesen megindítja a 
vérkeringést az eddig elhanyagolt arcbőr szöve-
teiben, táplál ja azt, bőre flatalos és rugalmas 
lesz, eltekintve attól, hogy megóvja ö n t arc-
bőrének petyhüdésétől, amelyet ma már fiata-
labb embereknél is mindgyakrabban tapasztal-
hat . A Scherk-arcviz használata nélkül elkép-
zelhetetlen már a mai követelményeknek meg-
felelő célszerű szépségápolás. 

Ha komoly szépségápolást akar végezni, ugy 
tegye azt Schröder-Schenke természetes szépség-
ápolási módszere szerint, aki feladattá tette a 
szépséghibákat nem eltakarni , hanem azt fel-
ismerni és kiküszöbülni. Főrak tá r az összes 
készítményekről: Tőrök-patika külön kozmetikai 
osztálya, VI., Király-utca 12. 

Fej- és derékfájás r i tkán külön betegség, mert 
gvakran székrekedés következménye. Ezért kell 
azonnal és gyökeresen kezelni a látszólag ár ta t -
lan dugulást is. Ez legjobban lehetséges Darmol 
t irjtócsokoládéval, az évtizedeken át kipróbált , 
biztos és enyhe hatása miatt kedveit s ezért 
orvosok által ajánlott hashaj lószerrel . 

Igazán csodás, szép alakot csakis egy jó sza-
bású, amellett kényelmes „Princess-füzővel" el-
nyerheti . Tehát ne mulassza el, mielőtt u j toa-
lettjét megrendeli, Kőszegi R., Rákóczi-ut 9. 
szám alatti füzőüzletét felkeresni, ahol a leg-
újabb füzókreációkat kevés pénzért beszerezheti. 

< Báli- és bélelt kesztyükülönlegességek nagy ' vá-
laszlékhan. Kérjen illusztrált árjegyzéket. 

Ajándékozz állandó örömet: hangszert. A kü-
lqnbözö újévi vásárok sorából, amelyeket az év 
folyamán rendeznek, messze kimagaslik a zenei 
vásár, amelynek lobogójára a legnemesebb mű-
vészet van felírva. Sternberg udvari hangszer-
gyár rendezi ezt a zenei vásárt Rákóczi-ut 60. 
szám alatti palotájában, amelynek látványossága 
ebből az alkalomból özönével vonzza az érdek-
lődő közönséget, A megbízhatóság és precizitás 
akkor, amikor hangszervásárlásról van szó, a leg-
elsőbbrangu követelmény. A Sternberg nevet nem 
kell felfedezni, hiszen fogalommá nőtt, de ezúttal 
mégis meg kell emlékezni róla a zenei vásár 
alkalmából, mert a régi cég egy uj meglepetéssel 
szolgál. Az árak megállapításával lep meg min-
denkit. Ott látunk egy eredeti amerikai össze-
csukható gramofont 80 pengő helyett potom 
25 pengőórt, míg a legpompásabb világmárkás 
gramofonok 250 pengő helyeit 100 pengőért kap-
hatók. A hölgyek kedves hangszere, a lant és a 
mandolin a zenei vásár alkalmából 80 pengő he-
lyett 40 pengő. Óriási választék van hegedűkből 
s ezek a finom, kellemes hangú hegedűk, ame-
lyek Strartivárius-modellek után készültek, 20 pen-
gőért haphatók az eddigi 40 pengős ár helyett . 
A hires, behízelgő hangú Sternbcrg-csellók is 
meglepően olcsóak: 200 pengő helyett most 95 pen-
gőért hozzájuk juthat mindenki. S így megy ez 
az egész vonalon a zongorától, a klasszikus hár-
fától a jazz vidám instrumentumáig abban az 
ezer változatban, amelyet Sternberg nyúj t . 

Izom és izületi fájdalmafiat 
és a fe j fá jás t csillapítják és megszüntetik a 
Togal-tabletták. Kérdezze meg orvosátl Min-
den gyógyszertárban kapható. Ára: P. 1.80. 

Budapest, 
V., Dorottya-utca 5 
Katalógust 

küldünk. DÁNBUNDA 
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flutúra 
Motorra 
fehorautőra 
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század kilencvenes éveinek automobiliz-
musára emlékeztetett. 

Tragacsverseny. A Királyi Angol Autó-
mobil Club ezidén harmincnegyedik év-
fordulójá t ünnepelte az angol autómobil-
forgalom szabaddá tételének. 1896-ban tö-
rölték el ugyanis Angliában azt a törvényt, 
amely elrendelte, hogy minden gépjármű 
előtt vörös zászlóval felszerelt ember ha-
ladjon) és amelynek következtében az 
autók sebessége a gyalogosokéra volt kor-
látozva. Ezt az évfordulót az angolok a 
„tragacsok versenyé"-vel szokták meg-
ünnepelni, amelyen csak harminc évnél 
idősebb kocsik vehetnek részt. Ezidén 51 
kocsi indult, amelyek közül 48 érkezett a 
célba. A lehetetlen konstrukciójú és kül-
sejű autószörnyetegek küzdelmét termé-
szetesen az egész angol autósközönség 
nagy érdeklődéssel kisérte annál is in-
kább, mert a történeti hűség kedvéért 
számos versenyző korszerű autósfelszerc-
lést szerzett magának erre az alkalomra. 
A kocsik sebessége, hangja és füstölése, 
a versenyzők ruhá j a mindenben a múlt 

WUly Melichar 350 köb-
centiméteres oldalkocsis 
Sunbeam motorkerékpáron 
az október 19-iki táti kilo-
méter-lanszén állóstarttal 
100.348, és repülőstart tal 
145.898 km. óránként i se-
bességet ért el. Ezt az ered-
ményt most a F. I. C. M. 
tudomásul vette és jóvá-
hagyta. Melichar ezen a 
versenyen is Shell motor-
olajat s Shell-verseny ke-
veréket használt. Berlinben mlnlutilr nulípkiállitiíst rendetlek 

Autóspályázatunk eredményét legköze-
lebbi számunkban közöljük, amelynek 
megjelenésével egyidőben küld jük szét a 
zsűri által odaítélt di jakat is. Ez alkalom-
mal közöljük, hogy a di jak között sze-
replő speciális autókesztyiil Königstein 
Imre kesztyűgyára (Váci-u. 12) a jánlot ta 
fel. 

Autósport 
Szerkeszti: DÓCZI LAJOS 

A Hungária automobüklub már Újév 
napján rendezi 1931. évi első túrá já t , 
amelynek célja a mátraházai menedék-
ház. A kirándulást a klub fővédnöke, 
József Ferenc főherceg vezeti. A klub 
január hóban azonkívül kétnapos kirán-
dulást rendez Wienbe. Az igen szép tevé-
kenységet kifej tő fiatal autóklub — amely-
nek választmánya egyébként most bővült 
i f jú gróf Bethlen Istvánnal, gróf Szécsen 
Miklóssal, dr. Liebermann Leóval és Bos-
nyákovits Károly rendőrfőfelügyelővel — 
minden kedden rendezi helyiségeiben 
klubvacsoráját , amelynek p rogramján 
nemcsak szórakozás, hanem egy-egy szak-
előadás is szerepel. így legutóbb Witten-
berg Oltó és Fényes Kornél dr. tar tot tak 
igen értékes előadást a Hun-
gáriában. 



ÉTLAP EGY HÉTRE 

SZOMBAT. Ebéd: Májpüré-
leves; párolt felsál, lencse-
főzelékkel; sült egér. Va-
csora: Sonkát kocka; sa j t ; 
a lma. 

VASÁRNAP. Ebéd: Zeller-
krémleves; feketegyökér, 
mousselne mártással; egyben-
sült borjudió, burgonya-
saláta; Stefánia-torta. Va-
csora: Hideg l ibamáj; mus-
táros uborka; szardella; va j ; 
narancssaláta; tea. 

HÉTFŐ. Ebéd: Kőmény-
magleves; kelkáposztafőzelék; 
vagdalt libamell; palacsinta, 
Ízzel. Vacsora: Libaaprólék, 
rizzsel; retek; körítet t liptói. 

KEDD. Ebéd: Zöldségleves; 
l ibahátulja sülve, babsaláta; 
citromkoch. Vacsora: Héjá-
ban sült burgonya; liba-
tepertő, ecetes papr ika; be-
főtt; cakes. 

SZERDA. Ebéd: Paradi-
csomleves; főtt marhahús , 
sóskával; burgonyametélt . 
Vacsora: (Szilveszter-est): 
Husieves csészékben; Velős-
omlette; nyul vadasan; va-
jas tészta, tornyocskákkal; 
ananászkrém. 

CSÜTÖRTÖK: (Újév): Ebéd: 
Malacaprólékleves; sonkás 
rizspuding; malacpecsenye, 
ropogósán; párolt gesztenyés 
vereskáposztával; farsangi-
fánk. Vacsora: Nyulpásté-
tom; diós-mákos béles. 

PÉNTEK. Ebéd: Savanyu 
tojásleves; pörkölt hal, ta r -
honyával és céklával; lek-
város derelye. Vacsora : 
Kelvirág va j ja l és tejfellel; 
rumos meggy; pörkölt mo-
gyoró. 

ies tor ingyenes utalványa a 13«. 
oldalon! 

A KONYHA MŰVÉSZETE 
BORJUNYELV Â LA PIGALLE 

8—10 nagy, főtt rózsaburgonyát szitán 
áttörök, 3 deci tejjel, sóval, borssal pu-
réet főzök belőle. Egy szép borjunyelvet 
zöldséggel, pár babérlevéllel, egy evőka-
nál mustárral puhára főzök sós vizben. 
Lehúzom a bőrét és 1 cm. nagyságú 
kockákra vágom. Egy zsírral kikent lá-
basban elegyengetem a burgonyapüréé 
felét. Erre egy sor nyelvet rakok, de nem 
egészen a lábas széléig, megsózom 
sajttal, erre teszek egy sor-
ban 10 deka, zsiron és pet-
rezselymen párolt, nagy da-
rabokba vágott gombát, 
megint nyelvet, utána saj-
tot, végül a burgonyapüré 
másik felét. Szép simára 
egyengetem és forró sütő-
ben, nem tulgyorsan, pi-
rosra sütöm. Tálra borí-

tom, megsózom reszelt sajttal és paradi-
csommártással tálalom. Ugyanúgy készit-
hetek b o r j u v e l ő t is. 

PÁROLT GESZTENYE 
A hámozott, félig sült gesztenyét lá-

bosba tesszük és cukros, citromos vizben 
fedő alatt párol juk egy negyedóráig, 
i g e n l a s s ú tűzön. Mikor már puha, 
féldeci fehér bort öntünk hozzá, azzal 
egyet forrni hagyjuk és tálal juk. Citrom-

, lé helyett narancslét, is használhatunk. 

U J t V R E U A P T A M 
AJÁNDÉKUL EZT Â Ok 
T&réber jH&uk 
CSOkOL/XDÉ DEHEftTÉT 



raun i H I T J L 
-*Nem v a u t o k ru . lv szavak ba rá t t á . de aki ko- VAGYOK. NEM TARTOZOM A NAGYON SZÉ-Neiu vagyok nagy szavak barátia. de akt ko-
moly. dolgos, jókedvű, jóságos feleséget kíván, 
az jelentkezzen ezekre a sorokra. Különösen Jól 
járna kincsemmel az a térti, aki árván maradt 
kis gyermekének édesanyát keres, Hugóm, akiről 
szó van, imádja a gyermekeket, néha egész isme-
retlen, rongyos gyerekeket szed össze az utcán, 
öltözteti, dédelgeti őket. Önfeláldozó szeretetével 
nébány igen jő férjhezmenési alkalmat elhalasz-
tott, most végre önmagára is gondolni akar. 
Magas, karcsú, szép, feketeszemű leány, beszél 
magyarul, németül, franciául, gyönyörűen zon-
gorázik. Nyelvtanításból és zongoraleckékből 
tartja fenn magát. Jó házból való huszonnyolc-
éves zsidó leány, szép kelengyét, ezüstöt, szőnye-
geket kap. Várom válaszukat „Kreoia Temes-
vár" Jeligére. 

Nem mindennapi eset, ami arra bir, hogy e 
kedves rovathoz forduljak. Magasztalni nem sze-
retem magamat, dm. ha nem teszem, nem tűnök 
majd fel a tisztelt bányász urak szemében. Igy 
kénytelen vagyok megállapítani magamról a 
következőket: nyúlánk, barna, csinos, huszonhat-
éves. izr., fókedélyü. jócsaládból való uriieány 
vagyok és bizonyára igazságtalanul többször 
szépségversenyt nyertem. Jó gazdasszonynak és 
kellemes társalgónak tartanak. Gyönyörű kelen-
gyét, két-, esetleg háromszoba berendezést ka-
pok és apanázst. Csakis biztos egzisztenciájú, 
taipig úriemberek válaszát kérem huszonnyolc 
évtől feljebb ,,EIső élmény" jeligére. 

Az én Rejtett kincseim két vidéki kimondottan 
intelligens, csinos, félárva, izr. uriieány. Egyik 
barna, magas, 21 éves, egy nagyvállalat tiszt-
viselőnője. a másik 21 éves szőke, kifogástalan 
gazdasszony. Nagy elfoglaltságuk miatt nem jár-
nak társaságba, szeretném őket férjhezadni, 
szolid, szorgalmas, minden tekintetben kifogás-
talan úriemberekhez, akiknél nem a hozomány 
a fontos, hanem a hűséges feleség. Hozományuk 
egy-egy szoba butor és kelengye. Jeligéjűk ..Ket-
ten keresik a boldogságot". 

Én is bá to r vagyok a kincskeresők figyelmét 
felhívni . Az én re j t e t t kincsem egy 26 éves, 
gyönyörű , kékszemű, b a r n a h a j ú , r e f o r m á t u s , ön-
h i b á j á n kívül elvált asszony, aki az első házas-
ságában csalódott . Intel l igens, szép, jómegjeie-
nésű banktisztviselőnő, nagyon jószívű és jólelkű 
teremtés . Nyugodt o t thon és megér tő é le t tá rs 
u t án vágyódik. Jó háziasszony és szerető fele-
ség lenne. Akik ilyen kincset keresnek , í r j a n a k 
. .Csalódot t" jeligére. 

• 
Két leány is Tan családomban, akiknek hoz-

zájuk Illő férjet keresek. Az egyik ügyes, na-
gyon Jól képzett és fizetett fogtechnlkusnő, 
mindenképpen művelt, kellemes uriieány. szép 
énekhanggal és 209.000 dinár hozománnyal. 
Orvos vagy fogtechnikus Ismeretségét keresi, 
akivel együtt működhetnének. A másik sikkes. 
űg}es üzletasszony, saját gépekkel jól felszerelt 
kézimunkaflzlete van. Olyan 50 év körüli ur is-
meretségét keresi, aki vagy betársulna hozzá, 
vagy esetleg rokonom adná el üzletét jövendő 
férje kedvéért, özvegy ember egy-két gyerekkel 
számításba jöhet. B e r t tudom, jólelkű, gyermek-
szerető teremtés. Alánlatokat I t r v i t , va a német 
nyelven kérek „Zwei Brünetten" Jeligére. 

* 

KOMOLYAN GONDOLKODÓ, HUSZONEGY-
EVES, IZR., JOBB, SZERÉNY SZÜLÖK LEANY4 

VAGYOK, NEM TARTOZOM A NAGYON SZÉ-
PEK KÖZÉ, DE MEG VAGYOK ELÉGIÍDVE 
MAC-AMMAL. CSINOSNAK ÉS OKOSNAK MON-
DANAK. SZERETEM A SZOLID. SZERÉNY ÉLE-
TET, NEM ÉPÍTEK MAGAMNAK LÉGVARA-
KAT. HA AKADNA EGY KOMOLY GONDOLKO-
ZÁSÚ JOBB IPAROS FÉRFI, AKI A LELKI ÉLE-
TF..MET MÉLTÁNYOLNI ÉS MEGÉRTENI 
TUDNÁ. ÍRJON „NEM MINDEN A PÉNZ-
JELIGÉRE. 

A Rejtett kincsek közé tartozik a barátnőm 
huga, akit Igazán csak az ibolyával hasonlítha-
tok össze. A leányka bájos, szőke, nemesérzésű. 
Jól nevelt, intelligens iparmüvésznő, a Belváros-
ban elsőrangú iparművészeti üzlete van, azon-
kívül értékes kelengyéje és nagyobb lakásberen-
dezése. örökség is vár reá. Vallása katolikus. 
Ha találkozna egy biztos nyugdíjas -Hásu úri-
ember, Írjon „Magas, szőke Iparmüvésznő" jel-
igére. 

B a r á t n ő m m e l most fog juk megülni a megis-
merkedésünk t izedik évforduló já t és ezt nagyon 
szere tném eljegyzéssel ünnepelni , vagyis egy jó 
f é r j e t szeretnék neki a j ándéku l . B a r á t n ő m egy 
nagy vál lalat t isztviselőnője, középmagas, ba rna , 
kissé molet t , igen csinos, intell igens, 25 éves, 
izraeli ta leány, aki a ház t a r t á sban is j á r tasság-
Mai bír . Pénzhozománya sa jnos nincs, ellenben 
kétszoba tel jes berendezés t és kelengyét kap . 
Komoly, intelligens, 30—-40 év körül i u r a k szí-
ves válaszát „ P i s z e " jel igére k é r e m . 

Kincskereső urak. akad-e önök kőzött olyan, 
akinél nem csupán a pénz a kincs, hanem a lelki 
szépség és a háziasság. Ilyeneknek figyelmébe 
ajánlom 28 éves leányrokonomat, akit hozomány 
hijján lelki gazdagsággal áldott meg az Isten. 
Jó gazdasszony, szép kelengyéje és egy szoba, 
bútora van. Gyermektelen, jó megélhetésü öz-
vegy úriember, aki nyugodt, boldog családi 
életre vágyik, méltó élettársat talál benne. 
Jelige „Próba, szerencse". 

Kimondot tan komoly, biztos exisztenciáju, úri-
emberek figyelmébe a j án lom 18 éves, nagyon csi-
nos csehszlovákiai ba rá tnőmet , aki b a r n a , 165 
c m . magas , karcsú , v idám teremtés . Nagyon 
szépen zongorázik, énekel, nyelveket beszél, ki-
tűnően táncol , szeret i a t á r sada lmi életet , de 
szerény és házias is tud lenni. Jól szituált szü-
leinek egyetlen leánygyermeke és ezér t f iatalsá-
gáná l fogva sem forszírozzák fér jhezmenete lé t . 
En azonban ugy gondolom, hogyha akadna olyan 
k o r r e k t izr. ú r iember , aki meg tudná becsülni 
azt a fél tet t kincset , ugy hozzáadnák . B a r á t n ő m 
szülei intelligens f é r j e t k ívánnak és lehetőleg 
magas fiut. Nos u r ak , aki bá torságot érez ma-
gában, í r j o n „Intel l igens fö ldb i r tokosok" előny-
ben jeligére. 

* 
KINCS KERESTETIK EGY 28—35 ÉVES FÉRJ 

SZEMÉLYÉBEN. AKINEK HÜ. GONDOS FELE-
SÉGE LENNÉK. ' 25 ÉVES. KAT... CSINOSNAK 
MONDOTT, 160 CM. MAGAS, KARCSÚ, BARNA 
HIVATALNOKLEÁNY VAGYOK. A HÁZTARTÁS 

" ' B A N JÁRTAS. KÉT SZOBA BU-
K 1 Ä N G ¥ E V E L . KIZÁRÓLAG KO-
ÊKT 1 

MINDEN ÁGÁBAN JÁRTAS. 
TORRAL ÉS 'KIT .. 
MOLY SZÁNDÉKÉ URAK ÍRJANAK. AKIKNEK 
EGY NYUGODT. DERŰS OTTHON MEGTEREM-
TÉSÉHEZ MÁR CSAK A JÓ FELESÉG HIÁNY-
ZIK. JELIGÉM: SZERETNÉM, HA 
NEK. 

SZERETNÉ-
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Intelligens, 42 éves férfi, jelenleg sze-
rény jövedelmű állásban, középtermetű, 
megértő csinos, önálló kerestü urileányt 
vagy asszonyt feleségül venne. Szolid, 
nyugodt életre vágyik, hasonló célúak 
í r janak „Csak azért is" jeligére. 

• 
Az én rej te t t kincsem üzletemben, tízéves alkal-

mazásban lévő szerény, szorgalmas, jólelkű, csi-
nos, szőke, 30 éves izraelita leány, akinek szép 
kelengyéje, egy szoba bútora és 2000 pengő 
megtakarított pénze van. Iparos, vagy hivatal-
nokeniber élet társi t keresek számára, akivel a 
megélhetés gondjait is megosztaná, tekintve, 
hogy foglalkozásával bárhol megkeres havi 150 
pengőt és amellett jó háziasszony is. Leveleket 
kérek H. H. jeligére. (Az eredetileg választott 
jeligét nem alkalmazhattuk, miután Ilyen jeli-
géjű rej tet t kincs már van. A szerk.l 

• 

Kincset keresek egy kedves, házias, bájos uri-
leány személyében, akinek családjához a benő-
sillés lehetséges. 30 éves, nagyon Jó állású, 
izraelita kereskedő vagyok, de ma olyan bizony-
talan minden állás, hogy erre nem mernék meg-
nősülni. Végtelen örömömre szolgálna, ha egy 
megértő lntellgens asszony mellett a sajátunk-
ban dolgozhatnék. Választ „Egzisztencia" jeligére. 

• 

A kincskereső urak figyelmébe nyugodt lélek-
kel ajánlom kedves ismerősömet. Huszonnégy 
éves, magas, szőke, kékszemű, róm, kat., elis-
merten szép, jómodoru. intelligens, háziasan ne-
velt, vigkedélyü, gyermek-szerető, vidéki életet 
kedvelő urileány. Csakis szerelemből szeretne 
férjhezmeni • Hozománya nincs, de annál többet 
ér napsugaras, derűs lénye. Vidéki, kimondottan 
intelligens, csinos, magas, biztos egzisztenciájú 
úriemberek, lehetőleg teljes cimü, fényképpel el-
látott levelét kérem „Magyar róna" jeligére. 

• 

Olyan úriembernek ajánlanám csinos, barna, 
intelligens, szolid, középtermetű, a 30-as évek-
ben lévő asszonyhugomat, aki ideális házaséle-
tet akar élni. Hugómnak 2500 pengő készpénze, 
kelengyéje és havi 240 pengőt jövedelmező biz-
tos állása van. Intelligens, 35 éven felilli tiszt-
viselő. kereskedő, vagy IpartUző úriember ér-
deklődését kérem, valláskülönbség nélkül. Lehet 
özvegy is, vagy elvált, a főleltétel az, hogy 
rendezett anyagi viszonyok között éljen. Szíves 
válaszokat „Megnyugvás" jeligére kérek. 

• 

HARM INGKÉTÉVES TESTI-LELKI JÓBARA-
TOM, KARMESTER TAVASSZAL KÉT-HAROM 
ÉVRE AMERIKÁBA UTAZIK. MINT MŰVÉSZ-
EMBER, ÉVEKIG ITÁLIÁBAN ÉLT, CSAK VEN-
DÉGSÉGBE JAR HAZA. AMERIKAI UTJARA 
MAR MAGYAR ASSZONNYAL SZERETNE IN-
DULNI, MIÉRT IS KERES SZÁZHATVANNYOLC 
CENTIMÉTERNÉL NEM MAGASABB, FIATAL, 
CSINOS, KOMOLY ÉS NEM KALANDVÁGYÓ 
HÖLGYET. JELIGE: „% TAKT". 

* 
Romániában élő, 2< éves, r, kat, magas, csi-

nos szőke urlleány vagyok. E kedves rovat 
utján szeretnék lérjhezmennl Magyarorzágra, 
mégpedig a vidékre. Szeretem a ialusl életet. 
Imádom a természetet, a jó könyvet és a gyer-
mekeket. Éppen ezért egy-két kis árvának sze-
rető anyja tudnék lenni. Hozományom nincs, 
de a gazdálkodáshoz kitűnően értek, szépen 
varrok, kézimunkázom. Olyan vidékt urak (föld-
birtokosok, jegyző előnyben), akik nem pénzt, 
hanem házias, szorgalmas, hűséges és csinos 
feleséget akarnak, teljes cimü levelüket küldjék 
„Szőke, mint a buza" jeligére. 

GENTLEMANEK! KI VALLALKOZNA ONOK 
KÖZÜL FELESÉGÜLVENNI EGY 18 ÉVES IZR. 
SZŐKE LEÁNYT, HOZOMÁNY NÉLKÜL. NEM 
MINTHA SZEGÉNY LEÁNY LENNÉK, SÖT 
EGÉSZ JÓMÓDÚ SZÜLÖK GYERMEKE VAGYOK, 
DE A FEJEMBE VETTEM, HOGY ENGEM 
MAGAMÉRT KELL ELVENNI. ZONGORÁZNI, 
SÜTNI, FŐZNI JÓL TUDOK. URI MEGÉLHE-
TÉST BIZTOSÍTÓ. JÓMEGJELENÉSÜ FÉRFI 
LEVELÉT VAROM „SZERELMI HÁZASSÁG" 
JELIGÉRE. 

• 
19 éves, kissé molett, szőkehaju, kékszemű, 

fodrászleány vagyok. Sem időm. sem anyagi vi-
szonyaim nem engedik, hogy társaságba járjak. 
Szeretnék egy olyan 165—170 cm. magas, lehe-
tőleg szintén izr. fodrászfluval megismerkedni, 
akivel közös. megtetszés eseh'n örök életre le-
kötném magamat. Jeligém „i'éntek 13". 

ENGEDJÉK MEG, HOGY ÉN IS AJÁNLJAM 
A BARÁTNŐMET. AKI A SZÓ NEMES ÉRTEL-
MÉBEN VETT FINOMLELKÜ. MELEG ÉRZÉS-
SEL MEGÁLDOTT URILEANY. JÓ IIÁZIASZ-
SZONY. GONDOS, HŰSÉGES FELESÉGE LENNE 
OLYAN MŰVELT, EGYEDÜLÁLLÓ IDŐSEBB 
ÚRIEMBERNEK, AKI SZINTÉN SOK SZEKETET 
ÉS BOLDOG OTTHON UTÁN VÁGYÓDIK E 
RETTENETES TÜLEKEDÉSBEN LEVELEKET 
„IGAZI ÉLETTÁRS" JELIGÉRE KÉREK. 

* 

Középtermetű, barnahajú, kékszemű, jóalaku 
leány vagyok. Mindent ami az emberi életet 
széppé és tartalmassá teszi, szeretek. Elsősorban 
a munkát és az ambíciót. Bár mindig jó körül-
mények között éltem munkát, hivatást kerestem 
magamnak, de az élet kis örömeinek is hálás 
vagyok. 38—42 éves, jókülsejü, biztos egziszten-
ciájú, minden információt kibíró izr. úriembert 
keresek élettársul. Hozományom, örökségem és 
kelengyém van. Szives. de csakis valódi névvel 
ellátott választ kérek „Igazgyöngy" jeligére. 

Nyíregyházi Ervin 
Boros IIa (Glatz Oszkár tanítványa) szénrajza 
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Van egy nagyon kedve« barátnőm, akit férj-
hetadni leghőbb vágyam. Igen 16 családból való, 
komoly, ritka finom lelkflletli. csinos, harmincöt-
éves, izr, urlleány. Előkelő kalapszalon tulajdo-
nosa. Férjhezmenetelekor gazdag testvérei háza-
sítják ki. Végtelenül őrülnék, ha akadna egy 
korban hozzávaló, biztos egzisztenciájú úriember, 
aki meg tudná becsülni barátnőm sok jó tulaj-
donságát. Jelige „Nemesszivd". 

• 
Családunk egy jó bará t jának leányáról van 

szó. Húszéves, szőke, jótermetü, külső megjele-
nése a legfokozottabb igényeknek is megfelelő, 
uri nevelés, jó kathotikus. De vannak nem elő-
nyös tulajdonságai is: nem sportol, nem jár 
strandolni, weekendezni, nem jár (Mórái teára, 
sőt még csak nem is cigarettázik. Ezek ellené-
ben kész segíteni nagyszabásulag kezelt konyha-
kertészetükben, perzsaszőnyeget és egyéb kézi-
munkát saját használatra készíteni. Előnyös 
tulajdonsága még, hogy hozománya van, de 
ennek ismét az a hátrányos oldala, hogy ert 
csakis megélhetést biztosító, előnyös befektetésre, 
birtoktehermentc&itésre, megváltásra, vagy ilyen 
hasonló célra bocsájttja rendelkezésre. Szives vá-
lasz! „Falu nem h á t r á n y " jeligére kér a 
kiadóba. 

• 
FRANCIAORSZÁG EGY NAGYVÁROSÁBAN ÉL 

SÓGOROM, 32 ÉVES VEGYÉSZMÉRNÖK. JÓLr 
FIZETETT ÉS NAGYJÖVÖJO ÁLLÁSBAN. 
MOST, HOGY NÉHÁNY IIÉTRE HAZAJÖN, 
SZÍVESEN ISMERTETNÉM MEG VALAKIVEL, 
AKIBEN MEGÉRTŐ ÉLETTÁRSRA TALÁLNA. 
HOZOMÁNYRA ÉS VALLÁSRA VALÓ TEKIN-
TET NÉLKÜL OLYAN 20-25 ÉVES HÖLGY 
JÖHET SZÁMÍTÁSBA, AKI HÁZIASSÁGÁVAL, 
KEDÉLYÉVEL, SZÉPSÉGÉVEL ÉS EGÉSZSÉ-
GÉVEL BELEILLIK AZ ELGONDOLT MILIŐBE. 
LEVELEKET „KARÁCSONYKOR" JELIGÉRE 
KÉREK A KIADÓHIVATALBA, LEHETŐLEG 
SZJÍMÉLYES ISMERETSÉG MÓDJÁNAK MEG-
ADÁSÁVAL. 

A REJTETT KINCS ÜZENETEI 
Többeknek: Előfordult , hogy egy rosszhiszemű 

ember másnak a nevében és címének megjelölé-
sével beküldött hozzánk házassági a jánlatot . 
Tekintve,, hogy az illető, akinek cimét a levél-
író kívánsága szerint a ,,Rejtett kincsben" közöl-
tük. tiltakozott ellene, hogy a szóbanforgó le-
velet ő ir ta volna, vagy valaki nevében hasonló 
megbízást adolt volna, ennélfogva tisztelettel kér-
jük azokat, akik a Rejtett kincset igénybe venni 
szándékoznak, hogy csak jeligét közöljenek ve-
lünk. mert nem lévén módunk ellenőrzésre, 
címmel ellátott leveleket nem adunk le a 
rovatba. 

Levele van: Árvaleány Románia ABC., Ali. 
aki mer az nyer, Arawka. Annuska, Boldog 
házastárs, Barcarola. Boldogság forrása . 
Bai anyai kisleány, Böske, Bözsike, Brigitte Helm. 
B(pósűlés 30., Csak magas. Egy csokor, Kél 
ibolya, 1915. „Kortes, for tuna ad juva t " , Félek 
a téltől egyedül. Gáspatakí Gondos nagynéni. 
Gyöngyvirág 18, Három fehér rózsa. Hindu sír-
emlék. Három szál gyöngyvirág. 32 éves. Házias 
feleség. Hazavágyom. Jól jár vele. Igazságos, 
Jóakaró. Igazgyöngy, Jobb jövő. Igazi boldogság. 
Kedvenc virágom az ibolya. Keletimádó. Karinthy 
l ' i igyes. Kitty. Kékszem. fehetehai. Korán. Ki-
tűnő háziasszony, Ivökényszemü. Komoly. Klári 
17. Különleges naturmensch. Azon hölgynek, aki 
„Különleges Nalurmenschre" válaszolt. Kinek a 
s>őke. kinek a fekete. Keresem a páromat . Leona, 
Lady. Lilla ibolyák 29. Marion XXI.. Mirakel, 
Mindent a gyermekért . Meleg, boldog otthon. 
Marica. Mélyen rej tet t kincs. Margitka, Nemes 
lelkületű 11111, Paprikáscsirke. Pa lád , Puszta: 
rózsa. Pesten találkozunk. Romániai TO éves. 
R(zetta, Ugy szeretnék boldog lenni. Uruguaya, 
Szerelnék szeretni. Sziget idegenben, Sommy 
Home. Szerény 28. Szerelném, ha sikerülne, 
Systerna, Sympalia 619—19, Szép is jó is. Sze-
retem a cigányzenét. Szerencsés bányász. ..Talán 
igen. talán nem. Tetőtől talpig úriember. 
Titoktartó, Temesvári barna, Ugy szerelnék bol-
dog lenni. Tökéletes boldogság. Újév, u j élet. 
Vidéki kisleány. 

A D O R J Á N N É 
M. FRIDA 

Adorjánné M. Frida 
fKahath felv.l 

ballettiskolájában 
h á r o m szép fiatal 
lány s e g é d k e z i k 

mesternőjüknek a 
kicsinyek tanításá-

ban. Ez a 
három fia-
fal hölgy, 

akik már kész 

lelv.) 

és tökéletes 
és 

! nők, maguk is Ador-
jánná M. Frida balett-
iskolájának tanítvá-

nyai. 
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R E û É fel V 
I R T A : EHDÖS ^ E M É E 

— Engedj el, apa, mindjárt visszajövök — mondta a gyermek és ki-
bontakozva karjaiból, kiszaladt a szobából. 

Az inas a feketekávét szolgálta fel. A két férfi szivarra gyújtott. 
— Nem kaphatnék még egy pohárral előbb a jó moseli borból? — 

kérdezte Lontay az apósát. 
— Oh hogyne — mondta az és intett a szolgának, aki kiment és 

visszatért egy másik palack borral, — bár azt hiszem, ez a bor kissé 
erős. Nem alkalmas arra, hogy elaludj tőle! 

— Arra talán nem, de arra igen, hogy ne gondolkozzam — mondta 
Lontay és nevetett. — Alig ittam belőle egy pár pohárral és kezdem maga-
mat jólérzeni. 

Éppen kiürítette a poharát, mikor Lontalin visszajött. A hegedűjét 
hozta magával. 

Az apja nyugtalanul nézte. 
— Mi az, te most játszani akarsz? 
— Igen apuka. Nem akarod talán? 
— Ugyan mit akarsz játszani? A Vieuxtemps-fantáziát talán, amivel 

Burmestert meghódítottad? 
— Nem, — mondta a gyermek csodálkozva az apja különös beszé-

dén és szokatlan vidámságán. — Valami mást! Hallgasd csak meg és 
találd ki: mi ez? 

És a gyermek, megállva az ebédlő régi, fekete tálalószekrénye előtt, 
álla alá vette a hegedűjét és elkezdett játszani. 

Egy csendes, halk ábránd volt ez, édes és egyszerű melódiával, melv 
alig hagyta el a kvint regiszterét. Végtelenül panaszos, vágyódó és egyre 
halkuló melódia, amelyet betemetett a néha feltörő viharzás a G-hnron, 
de aztán megint csak visszatért: egyre erősebben, állhatatosabban, egyre 
több panaszt és bánatot hozva magával, halkan elnyújtott sirás, amilyen 
az éjben egy beteg gyermeké, vagy lágy arpeggio kíséretével, mintha egy 
kis madár keseregne a homályban. A vonó szaladgált a húrokon és mind 
összekereste a bánat és az emlék hangjait és Lontalin szeme sötéten fény-
lett a játék alatt és összeszorított ajkai csendesen remegtek. Lontay letette 
szivarját, előrehajolt. Hosszú fekete üstöke belehullt az arcába. Két ösz-
szetett kezét a térdei közé szorította, ugy hallgatta a gyermek játékát. A , 
természetellenes vidámság hirtelen kiszállt a fejéből. Kijózanodva és fe-
szült figyelemmel nézett előre. A szája kissé nyitva volt. 

S amikor a gyermek befejezte a játékot, akkor egy mély, hosszú 
lélekzéssel kérdezte tőle: 

— Ez az, amit te csináltál, Lontalin? 
— Ez az — mondta a gyermek — tetszik neked? 
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— Tetszik — mondta a művész és bámulok rajta, hogy te találtad 
meg. Nekem kellett volna megtalálnom. De nyilván neked jutott és talán 
igy van rendjén. 

— Mit akarsz ezzel mondani, apuka? — kérdezte a gyermek. 
— Semmit, semmit kislányom — mondta a művész és megint a 

Mosel-bor után nézett, amit az apósa udvariasan töltött, be számára. — 
Nagyon boldoggá tettél vele; köszönöm neked! De ezentúl csak játszd el 
magadnak. Nekem ne! Tudod, csak magadnak játszd! És most elmehetsz 
aludni! 

A kezével egy brusque, parancsoló mozdulatot tett felé, hogy mehet 
s a gyermek ijedten és elpirulva bámult rá, aztán a nagyapára, mintegy 
kérve őt a szemével, hogy magyarázza meg neki az apja furcsa viselke-
dését. 

— Menj csak aludni, Lontalin — mondta Riedessen és homlokon 
csókolva az unokáját, az ajtóig kisérte s ott kieresztette. 

— Miért szomoritottad meg a kicsit? — kérdezte tőle az apósa, mi-
kor visszatért az asztalhoz, ö arra számított, hogy te ezért nagyon meg 
fogod dicsérni. 

— Lontalinnak nincs szüksége az én dicséretemre, ö nagyon jól 
tudja, mit ér az, amit csinált. Lontalin irigylésre méltó. Mert aki tud va-
lamit csinálni abból a csapásból és szenvedésből, ami őt érte, az győzedel-
meskedik a szenvedésen. De aki nem lud belőle csinálni semmit, azzal 
a szenvedés azt tesz, amit akar. Lontalin megcsinálta ezt a darabot és 
ugy hiv'ja: Egy anya emléke. Énnekem nem jutott eszembe semmi, ami-
nek azt a nevet adhattam volna: Egy hitves emléke. Tehát valószínű, 
hogy el kell pusztulnom. Mert néha ezt érzem. 

— Fiam — mondta Riedessen megindultan és körülölelte a művész 
vállait — nem szabad igy beszélned! Vétkezel. 

— Hát tudod te, mennyire szerettem én Clairet? — kérdezte most 
Lontay átnedvesült szemekkel — hát van sejtelmed róla, mi volt ő 
nekem? Talán még ő sem tudta eléggé. Mert hiszen én sem tudtam! Amig 
mellettem volt, oly természetes volt az, hogy él és hogy élete az enyém. 
Sokszor gondolok arra, hogy mennyit lehettem volna vele együtt és én 
az időt elpazaroltam idegen emberekre. Hogy néha gyalog sétáltam haza, 
hozzá, holott kocsiba ülhettem volna és akkor előbb nála vagyok. Nem 
hagy nyugodni a tudat, hogy nem vettem észre állapotát, ínég kezdetben, 
mert csak magammal voltam elfoglalva. És arra is gondolok, ne hara-
gudj érte, hogy kimondom — mi nagyon hamar eltemettük őt. Nagyon 
hamar koporsóba zártuk és vittük magunkkal. Miért nem vártunk még 
egy két napot? Hogy hihettünk oly gyorsan a halotti látleletnek? Az or-
vos is tévedhet! Hátha még élt és mi bezártuk a koporsóba! 

.Riedessen felugrott a helyéről. 
— De fiam, hisz ez őrültség, amiket te mondasz. Claire meghalt, 

olyan bizonyosan, mint ahogy mi ketten élünk 
— Nem is olyan bizonyos az, hogy mi ketten élünk - mondta 

Lontay, furcsa nevetéssel, erősen megnyomva a ketten szót — te élsz, ez 
bizonyos, mert te hiszel benne és ki mered mondani, hogy élsz. Én nem 
mérem kimondani. Élni! Milyen relativ fogalom ez! Ne nézz reám ilyen 
furcsán, mert akkor azt hiszem, hogy részeg vagyok. Bár a részegség is 
csak relativ fogalom. És a halál, mit gondolsz? Ne Írnánk Einsteinnek 
egy levelet, hogy irja meg nekünk, mit szól ehhez? Ha a relativitás tör-

m 



vény és mindenre rá lehet húzni, miért éppen a halálra nem? Lehet a halál 
abszolút valami, mikor maga az élet is relativ? Éppen a halál legyen 
abszolút? Nem rossz? Én pedig nem hiszek ebben, ha tudni akarod. Ki 
meri mondani, hogy Claire meghalt? Claire él, miután én nem tudok 
aludni és minden éjjelemet vele töltöm, hozzá beszélek és őt kérem, hogy 
térjen vissza hozzám. Hogy beszélhet az ember valakihez, aki nincs? 
Claire volt, tehát van is, mert bennem van, bennem és abban a dalban, 
amit a gyermek játszott. Lontalinban nincs Claire, mert az sietett őt át-
adni a dalnak, ami benne Claire volt. Ezáltal megszabadult tőle és a fáj-
dalomtól. De én nem találtam semmit, aminek őt átadhatnám és ezért 
nem is tudok szabadulni. Nem is akarok. Jól van igy. Te azt mondod, 
ez őrültség? Látod, én is éppen erre gondolok! Jó volna! Kívánatos volna! 
Egy kis jó, finom, elsőrendű őrültség. De nincs. Csak egy kis kezdődő 
neuraszthenia, megmondta a newyorki orvos. Csak neuraszthenia és vi-
gyázni kell rá! Te sokat töltöttél nekem. Már a második palack is üres. 
Csak neuraszthenia, ha mondom. Nem kell, hogy igy nézz reám. Ma 
éjjel például egészen bizonyos vagyok benne, hogy fogok aludni. Éppen 
a bortól, amitől te féltesz. Egy pár órát fogok aludni és azután megint el-
mélkedhetek a halál relativitásáról. Hát jóéjszakát, papa. Aludj jól és ne 
törődj velem. Valahogy csak lesz. 

Ezután a hosszú beszéd után, mely alatt a bor hatása egészen össze-
zavarta gondolatait, felállt és kissé ingadozó léptekkel indult föl az eme-
letre, ahol a vendégszobák voltak. Riedessen bankár egyedül maradt az 
asztalnál és rábámult az asztalon álló két borospalackra. 

— Szörnyűség! — gondolta magában — szörnyűség! Ez az ember el 
van veszve! 

Otthagyta az ebédlőt és ő is fölment az emeletre, ahol a hálószobája 
volt. 

A folyosóra a gyermek szobájából fény szülődött ki, hát kopogott az 
ajtón. 

— Te vagy az apuka? — csendült ki a gyermek világos hangja — 
gyere be. 

— Nem apuka — mondta Riedessen belépve — én vagyok. Apuka 
már lefeküdt. Fáradt volt. 

Lontalin ott feküdt az ezüst bölcsőben, ami már nagyon kicsi volt neki. 
A lábait fel kellett húzni, hogy elférjenek benne. Fehér japánselyem 
pyjama volt rajta és a takarón egy képeskönyv feküdt. Riedessen lehajolt 
hozzá és megcsókolta az aranyos haját. 

— Kicsiny már neked a bölcső — mondta neki — ágyacska kell már 
neked. 

— Nem nem — mondta gyorsan a gyermek. Meg lehet nagyobbítani. 
Fräulein mondta, hogy nagyon könnyű lenne megnagyobbítani, ha te 
akarnád. Én nem fekszem ágyba, nem akarok. Én még sokáig gyer-
mek akarok maradni, ha pedig ágyba fektetnek, akkor már nagynak 
vesznek. Nagyapa, csináltasd meg nekem ezt a bölcsőt nagyobbra! 

— Lehet beszélni róla, kicsikém — mondta Riedessen — most csak 
aludj nyugodtan. 

— Mindenre el kell készülve lenni — gondolta magában kifelé me-
net — a legrosszabbra is! Hogy vele adjam a gyermeket, arról szó sem 
lehet. Dehogy adom vele! A Claire gyermekét! Az unokámat! Dehogy 
adom. 
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V I . 
A müncheni Uj Irodalom vasárnapi számában, egy héttel utóbb, hogy 

Lontalin az Odeonban Mendelssohn E-moll hegedükoncertjét játszotta, 
a következő szonett jelent meg R. v. Á. aláirással: 

A mennyei kócsag. 
Ki fenn tündökölsz fénylő magasában 
Az Eonoknak, óh isteni gyermek: 
Hullasd rám sugarát kristály szemednek, 
Ki térdeplek, itt lenn, a föld porában. 

Akinek sorsa, hogy imádatában 
Elrejtse titkát a nagy bűvöletnek 
S ne szólhasson igy: Szeretlek! Szeretlek! 
S csak mint bús koldus, görnyedjen magában. 

Oh egyszer nézz reám s feltárult lelkem 
örvényeire virágok borulnak 
S az üdvösségnek lesz otthona bennem! 

, De meghalok, ha átrepülsz felettem, 
Nem érintve hangját a legszebb húrnak, 
Mely vágyamat zengve, megszakad bennem. 

Nagyon könnyű volt kitalálni, hogy ezt a szonettet Richard von Adel-
hof irta, a fiatal költő, aki huszonkétéves korában, már megjárta a mo-
dern alkotólelkek végzetes fejlődési útját . Amikor jött, igen fiatalon, 
tizenkilenc évével, a kor disszonáns szellemének egyik megtestesítője volt, 
a felkavart Európa hangszerén egy megbomlott húr, mely szaggatottan 
és tombolva dobálta ki magából az érzések erupcióit. De aztán évről évre 
jobban elhalkult, átnemesedett, végül — ahogy a barátai mondták — 
egészen klasszikussá fajult. Osztrák származása és serdülőkorának 
ideálja Hugo von Hoffmansthal és a többi nagy formamesterek, akiknek 
művein felnőtt, szinte predesztinálták arra, hogy hamarosan átvegye az 
ő öröküket. De előbb jól kitombolta magát a háború utáni korszak at-
moszférájában és végül, mikor már a művészet lázadásának lobogóját a 
legmagasabb oromra tűzte ki, hirtelen megszédült, elhallgatott és egy idő 
múlva ismét megjelent, a legtisztább formák kifejezésével a verseiben és 
olyan mondanivalókkal, melyek művészi fejlődésének egy u j etappeját 
árulták el. 

A barátai azt mondták rá, hogy Adelhof huszonnégyéves korára 
megöregedett és hasznavehetetlenné vált. De ekkor irt egy verses drámát, 
melyet egy kis intim színpadon mutattak be s amely mintegy revelációja 
volt pálfordulásának s egyszerre visszaszerezte népszerűségét és egy me-
rőben u j s a réginél értékesebb olvasótábort szerzett számára. 

— Ki lehet az a mennyei kócsag? — tűnődtek a redakciókban, ahogy 
a verset elolvasták és alatta a költő nevének kezdőbetűit. 

— Semmiesetre sem Aline Lodz — mondta valaki és nevettek rajta. 
A nagy énekesnő, aki már két esztendő óta Adelhof barátnője volt, cse-

kély tiz évvel volt öregebb a költőnél és már hónapok óta hire járt, hogy 
szakitottak egymással. Nem, a fehér kócsag nem lehetett Aline Lodz, aki 
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egy külföldi hercegnek adta ki az útját, mikor a szép és tehetséges költő 
elébe akadt. 

Nagy szerelem volt, amig tartott, mindenki beszélt róla, legtöbbet 
maga az énekesnő. 

De egy idő óta csend támadt e szerelem körül. Ugylátszik, a nagy 
lelki átalakuláshoz tartozott az is, hogy a költő kiábrándult kedveséből 
és otthagyta. 

De a lapok szerkesztőségeiben, ahol Adelhof barátai voltak, bor-
zasztó jól mulattak ezen a szonetten, amely petrarcai hangokon szólt a 
titkos szerelemről. Különösen az Eonoknak volt nagy szerepe a tréfák 
között, amiket Adelhof rovására csináltak, régi bajtársai, akik még nem 
akarták teljes egészében elfogadni Adelhof átalakulását. Mindent megbo-
csátottak volna már neki. A petrarcai hangot, a szonett elavult formáját, 
de ezeket az Eonokat, ezeket nem tudták neki megbocsátani. 

Voltak ez ifjú óriások között, akik egymással találkozván, igv kö-
szöntötték egymást. 

— Jó napot? hogy vagy? hogy vagy? 
— Köszönöm, tűrhetően. 
— És a kedves Eonjaid? 
— Azok is. Nincs rájuk semmi panaszom. 
Vagy pedig valamelyik szinház előcsarnokában, ha véletlenül bele-

ütköztek a magányosan ődöngő Adelhofba, nem átallották út ját állni ezzel 
a kijelentéssel. 

— Richárd, te egy kissé fáradtnak látszol. De ez nem is csoda. Bor-
zasztó messzi utat tettél meg. 

— Én? — kérdezte a költő mosolyogva, mert sejtette, hogy valami 
élcről van szó. 

— Igen! Mig az Eonokat megtaláltad, nagy E-vel. 
Mire a költő szelíden jegyezte meg. 
— Nem is hinnéd, milyen közel voltak hozzám. Csakhogy nem vet-

tem őket észre. 
S ezzel, a fejét kissé megbiccentve, már ment is tovább. Nem volt 

kedve, hogy tovább fűzze ezt a beszélgetést. Éveken át minden második 
éjszakáját a kávéházakban, vagy valamelyik barát ja lakásán töltötte, az 
irodalomról és a művészetekről való hosszú és fárasztó vitákkal, ame-
lyekben egyik sem győzte meg a másikat. Most már nem akart beszélni 
többet. Ment a maga utján s a feltámasztott Eonok anakronisztikus ár-
nyai lebegtek utána. 

Azon a bizonyos koncerten az Odeonban, sikerült neki bejutnia a 
művészszobába. Egy zenekritikus ismerőse vitte be és akkor egy percig 
szemben állt azzal a tüneménnyel, akit Catherine Lontaynak hirdettek a 
plakátok. 

A hegedű művésznő tizenhat évével, szőkeségével, angyali szépségé-
vel, éppen olyan messzinek tűnt szemében, mikor előtte állt, mint addig, 
amig csak a dobogóról látta. 

Kezetnyujtott neki, de nem nézett rá. Egyáltalán igen kevéssé lát-
szott észrevenni az embereket, akiket bemutattak neki. A konzervatórium 
igazgatója volt ott, az opera dirigense, továbbá a nagyapja és a nagy-
nénje. S ezek mögött egy ismeretlen, ságaarcu fiatalember. Ezek szoros 
gyűrűt fontak körülötte s csak ezen a gyűrűn keresztül juthatott hozzá 
egypár kivételes ember. 



A költő megrendülve látta ezt a ragyogó, de hideg szépséget, a maga 
természetes és szinte gyermeki öntudatlanságában. 

Egypár banális kérdést próbált hozzá intézni, például ilyesmit. ' 
— Nagyon izgatott a játék előtt? 
Egy gőgös szájrándulás volt reá a felelet. 
— Miért lennék izgatott? Hiszen már sokszor játszottam otthon a 

darabot! 
— De a közönség jelenléte nem befolyásolja? Nincs lámpaláza? 
— Ez interjú akar lenni? — kérdezte tőle a gyermek. 
— Nem vagyok ujságiró. Ezt láthatja a kérdéseimből. Ilyen ügyet-

lenül csak egy költő kérdezhet. Bocsánat! 
Es meghajolva kilépett a körből, amely fagyos előkelőséggel figyelte 

ezt a beszédet. Csak Riedessen nővére volt hozzá barátságos és mondott 
néki néhány szívélyes szót. Aztán mégegyszer látta őt az Odeon művész-
kijárójánál, amint nagy hermelinköpenybe burkolva, a nagyapja karján 
jött és beszállt az ott várakozó hatalmas autóba. A virágcsokrokat szolgák 
hozták kifelé és egy másik autóra rakták föl. 

Valaki volt velük. Az a csúnya, sárgaarcu fiatal férfi, aki a művész-
szobában ugy állt, mintha szintén a körhöz tartozott volna. De Adelhof 
nem ismerte ezt az urat, aki szintén beült hozzájuk a kocsiba és nála volt 
a hegedű. 

Adelhof ott állt a gyalogjáró szélén és bámult utánuk. A szivében 
valami furcsa érzés zsongott. Úgy érezte magát, mintha megalázták volna. 
De mivel? Hiszen tulajdonképpen kedvesek voltak hozzá. S az öreg dáma, 
Riedessen bankár nővére, mikor bemulatták őt, még azt is mondta: Oh, 
én nagyon jól ismerem az ön szép verseit. És láttam Liselotteját a szin 
padon. 

Ez az öregasszony még verseket olvas! És a darabját is megnézte. Mit 
kívánhat még többet? 

És mégis, ahogy igy elvonultak előtte, ahogy az autó ajtója becsapó-
dott utánuk és elmentek, ez olyan megszégyenítő érzés volt számára! De 
hát mit várt vájjon? Hogy meghívják őt házukba? A Riedessen-bázha, 
ahova csak a legkiválóbb márkájú, minden gyanún felül álló, szellemi és 
pénzarisztokraták jutnak be? Vagy talán azt várta volna, hogy az a ró-
zsásarcu gyermek, az aranyos fürtökkel, mondja neki, amit a fehérhajú 
dáma mondott, hogy ismeri a verseit és látta Liselotte-ot? 

Egészen bizonyos, hogy nem olvasott tőle semmit és talán a nevét 
sem hallotta soha. Hogy is kívánhatná tőle, hogy ismerje őt? Bizonyos, 
hogy nem foglalkozik irodalommal. A zene egészen lefoglalja s ezen-
kívül csak a legszükségesebb szellemi munkára szorítkozik. Mi volna, ha 
mégis elküldené neki Liselotte-ot, valami pompás kötésben? Ha a kötés 
nagyon szép lesz, akkor talán fölkelti figyelmét és ha egy nagyon alá-
zatos és hódoló dedikációt ír bele a könyvbe. De lehet, hogy még akkor 
sem. Ugyan mi az, amivel hatni lehet reá? Most eszébe jutottak azok a 
cikkek, amiket a lapokban olvasott róla, egy évvel azelőtt, mikor London 
ban a királyi család előtt játszott, ahol jelen volt a canterbury-i érsek is. 
Az ősz egyházfejedelem, Anglia első peerje meghívta őt székvárosába, 
hogy játsszon az érseki udvar előtt. Catherine Lontay elfogadta a meg-
hívást és elutazott Canterburybe. Ott játszott az udvari papság és a város 
meghívott előkelőségeinek jelenlétében s amikor concertjét befejezte, a 
bíboros fölkelt helyéről, hozzálépett és könnyekkel a szemeiben szólt: 
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— Gyermekem, ön olyan gyönyörűséget szerzett nekem, amelyet 
csak ugy hálálhatok meg, ha valami kívánságát teljesítem. Kérjen tőlem 
valamit, ami hatalmamban van, boldoggá tesz vele, ha teljesíthetem. 
Mire Lontalin az egész érseki udvar és a papi méltóságok jelenlétében, 
mosolygó arcát a biborosra emelve, igy szólt, rámutatva ujjával az érsek 
derekán lévő lila cingulusra. 

— Ha Eminenciád ezt a szép szalagot nekem adná, nagyon örülnék 
neki. 

A körülöttük állókban elhűlt a vér ennek a spontán és naiv gyermeki 
kívánságnak hallatára. De az érsek nem haragudott meg, felkacagott és 
igy szólt, miközben kezét Lontalin fejére tette. 

— Ha csak ennyit kiván gyermekem, ezt igazán könnyű teljesítenem. 
S másnap reggel egy egész véget küldött Lontalinnak abból a bibor-

szinü selyemből, amelyből az érseki cingulus készült. 
De Lontalin a selymet látva, elszomorodott és azt mondotta, hogy ő 

nem igy gondolta, ö nem a selymet kérte, hiszen azt maga is megvehette 
volna! Neki az öv tetszett, amit az érsek viselt. Mire, mit volt mit tennie, 
Canterbury érseke, hogy meg ne szegje adott szavát; a papi cingulusát 
beletette egy gyönyörű arany dobozba és elküldte neki ajándékba. 

Ezt az esetet akkor a két világrész minden újságja megírta s a költő 
most arra gondolt, hogy nincs és nem tehet a hatalmában olyan dolog, 
mellyel a fiatal leány figyelmét maga felé terelhetné. Túlságosan felette 
áll mindennek. Az ünneplésnek örökös tömjénfüstjében él a dúsgazdag 
nagyapja házában. Egy minden vizek fölött lebegő, hideg és vágytalan 
madár. Egy fehér kócsag, aki ugy fog átszállni az életen, hogy szárnyaira 
egy porszemecske sem hull az élet mindennapiságából. Fehér hermelin 
palásttal a vállain s a lángész koronájával a homlokán, hogy tekinthetne 
le az utca porába, ahol egy fiatal költő bandukol, harcolva a világgal, a 
saját lelkével, a művészettel? 

Ennek a fiatal leánynak a művészet sem harc. Ugy öröklődött rá az 
apjáról, mint ahogy a nagy vagyon a nagyapjáról rá fog maradni. Készen 
kapott mindent. Küzdelmek nélkül. Nem ismerheti a bánatot, ennélfogva 
nem ismerheti a vágyat sem. Soha nem volt még kívánsága, amit ne tel-
jesítettek volna. És ugy mondják, még most is, tizenhatéves korában, 
egy ringó ezüst bölcsőben alszik, lábainál egy fehér játékmajommal. 
Gyermek és nem is akar más lenni. Mit akar hát tőle? 

Hogy mit akar tőle: ezt a költő maga sem tudta, csak napok 
multán, amikor észrevette, hogy minden gondolata a csodálatos 
gyermek körül jár. Boldog volt, ha elmehetett a palota előtt, 
amelyben lakott és fölnézhetett az ablakokra és találgathatta, melyik 
mögött van a gyermek szobája. Néha egy pillanatra látta is, amint 
az öreg dáma és a társalgónő kíséretében kirobogott autója a kapu alól. 
Az üvegen keresztül megvillant előtte valami aranyos világosság. Éz Lon-
talin feje volt. Aztán eltűnt s ő megint csak ott állt az utcán egyedül, szi-
vében a megszégyenülés és a megaláztatás érzésével. 

S akkor megirta a szonettjét a mennyei kócsagról. . . 

VII. 
— Richard von Adelhof — mondta Lontalin és forgatta kezében a 

fehérbőrbe kötött, dúsan aranyozott könyvecskét, melynek cime Liselotte 
volt. — Ki lehet ez a Richard von Adelhof? 
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— Hát nem emlékszel rá? — kérdezte Ágnes néni. Ott volt az utolsó 
koncerteden. A Tagblatt kritikusa mutatta be. Egy nagyon szimpatikus 
fiatal költő. Előkelő, de elszegényedett családból való. Azelőtt másforma 
dolgokat irt és akkor nem tetszett nekem. De most nagyon megváltozott 
és Liselotteja egy finom és értékes költői munka. Bátran elolvashatod, 
Lontalin. 

— Nézd mit irt bele a könyvbe — mondta Lontalin és odanyújtotta 
Ágnes néninek a könyvet, melynek első lapján ez ált: 

„Annak a Lontay Katalinnak, aki még most gyermek, arra az időre, 
mikor majd megtalálja szivét és benne a szenvedést, meleg és termékeny 
talaját minden művészetnek." 

— Mit szólsz hozzá? — kérdezte Lontalin. — Nem furcsa? 
— Bizony kissé furcs^. Dehát a költők mind ilyenek gyermekem. 
Már egyszer olvastam ilyesmit valahol — mondta Lontalin elmélázva 

— valami könyvben, hogy a szenvedéstől válik igazi művésszé az ember. 
Te hiszed ezt? 

— Nem tudom, kicsikém, — felelte óvatosan Ágnes néni — azt hi-
szem ez nagyon egyéni. Van, aki szenvedések nélkül is eljuthat a művé-
szet legmagasabb csúcsára. De azért a legnagyobbak mind szenvedtek. 

— A legnagyobbak! Én nem hiszem, hogy erre szükségük volt. 
Ahogy én az ő életrajzukat olvastam, azt láttam belőle, hogy előbb volt 
meg a tehetségük s aztán jöttek a küzdelmek és a szenvedések. És lehet, 
hogy ezek nélkül még többet és szebbet alkottak volna. 

— Lehet, hogy neked van igazad, Lontalin. 
— És vedd csak a legközelebb álló példát, apát! Vedd csak őt, Ágnes 

néni I 
Az öreg hölgy arca elkomorodott. Aggódva nézett Lontalin arcába. 
— A te apád beteg — mondta lassan. 
Lontalin a fejét rázta, elkomolyodva. 
— Nem beteg. Szerencsétlen. A művészet akkor hagyta el, mikor a 

boldogság elhagyta. Nagyon szerette anyukát, ez volt a szerencsétlensége. 
A művésznek nem szabad nagyon szeretni senkit, Ágnes néni 

Az öregasszony csodálkozva nézett rá. 
— Hogy jutott eszedbe, hogy ezt mondd? Gondolkoztál már raj ta? 
— Oh igen, néha — mondta Lontalin. — Ha az apámra gondolok, 

mindig ez jut eszembe. IIa anyuka meg nem hal: apuka lett volna a világ 
legnagyobb művésze, ebben bizonyos vagyok. És látod mi lett belőle? 

Ágnes néni szomorúan hallgatott. Nem szerette ezt a témát, örült , 
ha megfeledkezhetett Lontalin apjáról. Most már úgyis egyre ritkábban 
jött hozzájuk. Pesten és Párisban ődöngött, azóta, hogy teljesen szakitott 
a zenével. Egy-két évig, az amerikai turné után, még csak ment valahogy 
a dolog. A neve hiteléből élt. Nem is merték egyszerre észrevenni, hogy a 
nagy zongoravirtuóz hanyatlásnak indul. De amikor egyre többen látták 
az éjszakai mulatóhelyeken, félig vagy egészen elázva, akkor az emberek 
ráeszméltek arra, hogy itt egy dicsőséges életpálya összeomlása kezdődik. 
A kezei reszketni kezdtek, nem engedelmeskedtek többé akaratának. Egy 
szer egy koncertjén, az izgalomtól elájult. Botrány lett és soha sem lépett 
fel többet. 

(Folytatjuk) 
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Az elcserélt ember c% 
Színjáték liárom felvonásban 

Irta: Bóuyi Adorján 
Ezen darab előadási joga kizárólag Comocdí.a színházi ügynökségiül (Buda- f 
pest. VII., Károly-körut 5.) szerezhető meg. Az engedélynélküli elóadáf 9 

szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. t.-e. Copyright 1930. by Comoed J K ^ m 
színházi ügynökség. V J J 

Szinrekerült a NEMZETI SZÍNHÁZ KAMARASZÍNHÁZÁBAN a következe » 
szereposztásban: 

Benedek Péter Kiss Ferenc Róza 0. .Görnöru Vilma 
Anna N. Tusnádi! Ilona Kristóf Juliász József 
özv. Pongráczné Vizvári Mariska Plébános Stella Guula 
Ozv. Benedekné D. Ligeti Juliska Béresné Pethes Margit 
Zengné T. Mátrai Erzsi Janika Vitéz István 
Tamás Rózsahegyi Kd/mrinSzobaleány Bársony Erzsi a. n. 

Történik: Benedek dunánituld földbirtokos házában, egy esztendővel 
a háború befejezése u tán . tavasztól ószig. 

I. felvonás 
Nappali szoba Benedekek házában. A hátsó 
falat a baloldalon a veranda üvegfala teszi 
ki, széles nyitott ajtóim!, azontúl van a ve-
randa, a verandán tul a kert, amelynek fái, 
s tavaszi pompája belátszik. A verandaki-
járattól jobbra a fal mellett divány van, a 
dívány felett nagy férfiarckép, amely 
dominánsan tűnik ki a szoba berendezésé-
ből. A kép a Benedek Pétert játszó színész' 
portréja, bajusz és szakáll nélkül. Jobbfalon 
ajtó, amely a lakásba vezet. Balfelől ajtó, 
amely szintén a lakásba vezet. Emellett a 
val ajtó mellett kis smizett. Szép, régies be-
rendezés. Minden ragyogó, Ízléses és nyugodt 
jómódról tanúskodó. Középen aszta!, mel-
lette székek. Jobboldalon nem egészen n 
fal mellett kandalló, előtte nagy karosszék, 
amelyet a nézőtér minden részéről látni. A 
baloldali ajtó nyitva van, a baloldali szobá-
ból gyerekes zongoraszó hallik, valaki 
Chovánt játssza. Délelőtt van, tizenegy óra 

körül. 

1. JELENET 
Anna, Jancsi 

ANNA (szép, finom, komoly fiatalasszony, 
átszenvedett izgalmak bánatával, de ha az 
uráról van szó, áthevül és ragyog az élettől 
és reménységtől. Az osztat mellett ül és 
goblenpárnán kézimunkázik. A szomszéd 
szobából néha folyékonyan, néha elakadva 
hangzik a zongoraszó. Felnéz. Figyel és át-
szól a baloldali szobába): Jancsi! (A zongora 
elhallgat.) 

JANCSI (hangja baloldalról): Tessék 
anyuka. 

ANNA: Ez hamis voll. Ciszt fogtál disz 
helyett. 

JANCSI (hangja): De itt cisz van, anyuka. 
ANNA: Nézd csak meg jobban. (Kis csend.) 
JANCSI (hangja szerényen): Hát nem 

mindegy az, anyukám? 
ANNA (munka közben): Nem mindegy. 

Hová gondolsz? Mi lesz, ha apuka hazajön 
a fogságból és meghallja, hogy hamisan ját-
szol? (Pillanat múlva a zongora szorgal-
masan hallik. Egy percig: de akkor megint 
abbamarad.) 

JANCSI (hangja kíváncsian): Anyukám. 
Tud apuka zongorázni? 

ANNA (kézimunkázik, szórakozottan): 
Apuka nem tud zongorázni. 

JANCSI (hangja diadalmasan): Akkor hát 
nem veheti észre, ha én ciszt ütök disz he-
lyett. 

ANNA (felnéz, balfelé, mosolyog, megrázza 
a fejét, igyekszik szigorú lenni): Jegyezd 
meg, hogy apuka mindent észrevesz. 

JANCSI (hangja): Aha! (A zongoraszó újra 
hallatszik.) 

2. JELENET 
Anna, Zengné 

ZENGNÉ (szép, divatos asszony, özvegy. 
Fiatal és szereti a kozmetikát, kitűnően, sport-
szerűen van öltözve. A kertből jön, a ve-
randán át. Amint a küszöbre ér és meglátja 
Annát, megáll, kicsit zavartan.) 

ANNA (meglátja őt, amint az ajtóba ért. 

Karcsú 
alakia 
lesz 

ha 
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Báli , utcai és sportkesztyűk nagy választékban. 
Árjegyzék Ingyért. 



Az asszony megpillantása szemmelláthatólag 
nagy hatással van rá. A kézimunka lehull az 
ölébe. Nem áll fel, ültében, mereven néz 
Zengnére. így telik el egy-két pillanat.) 

ZENGNÉ (az ajtóban): Édesem. Egyszer 
már -mégis eljöttem hozzád. (Most lép be tulaj-
donképpen, körülnéz, egyszerre csupa mo-
soly és fölény lesz.) 

ANNA (egyszerre igen gyorsan áli fel. 
Első ösztönös mozdulattal a balajtóhoz siet 
és azt becsukja. A zongoraszót most már 
nem hallani. Aztán megfordul Zengné felé. 
Még nem közeledik hozzá. Halkan): Erre iga-
zán nem számítottam. (Most indul Zengné 
felé. A hangjában furcsa, kesernyés udvarias-
ság van.) Isten hozott. (Nem nyújt neki 
kezet, de kihúz az asztal mellől egy széket 
és némán hellyel kinálja.) 

ZENGNÉ (nem ül le, áll egy helyben, ra-
gyog, ünnepli magában azt a pillanatot, hogy 
ö most itt van. Kedvesen, szinte kacéran 
beszélj: Tulajdonképpen azzal akartam be-
jönni, hogy az u j autómat próbáltam ki 
— amint, hogy igaz is és az u j autóm a házad 
előtt defektet kapott — aminthogy nem is 
igaz. Nem igaz. Hát nem hazudokl Kész-
akarva jöttem be. Elszántan. Mert már más-
fél éve nem beszéltem veled. (A kezét 
nyújtja, rámosolyog Annára.) És én most 
férjhez megyek. 

ANNA (elfogadja a kezét, hidegen, röviden 
s keze gyorsan megválik Zengné kezétől. 
Hűvösen): Ó. Ez meglepetés. 

ZENGNÉ: Ugye? (Gúnyosan önmagára.) A 
vig özvegy, aki pedig olyan (hangsúllyal) 
jól élte világát. (Leül a díványra, ép a férfi-
arckép alá.) Ez a végzet, látod. Ugylátszik, 
végre én is megégettem magamat. (Retikül-

A kávéfogyasztás hazájában, Török-
országban nem ismerték az ideges 
séget. Ma is, amikor a török óriás-
lépésekkel igyekszik pótolni évszá-
zadok mulasztásait, a nap minden 

- órájában iszik valódi , f inom bab-
kávét. Készitse kávéját a mi világ-
hírű pörköltkávé-keverékeinkből 

M E I N L Q V U L A BT. 
k á v é b e h o z a t a l a 

jéből cigarettát vesz ki s későbbiek alatt rá-
gyújt.) Dehát ez nem fontos. Azért jöttem, 
hogy most már nincs értelme, hogy így él-
jünk egymás mellett, mi szomszédok, igy 
haragosan. 

ANNA (leült az asztal mellé, bántja az, 
hogy a nő az alá a férfiarckép alá ült. Csen-
desen, színtelenül): Én nem haragszom. 

ZENGNÉ (már meggyújtotta a cigarettá-
ját): De igen, édesem. Te gyűlölsz engemet. 
Hát ez ostobaság. Nagyon jól élhetnénk, de 
mert te egyszer Péterről és rólam fejedbe vet-
tél v a l a m i t . . . szegény urad miatt (halkab-
ban) egy halott miatt rá se nézünk egymásra. 

ANNA (ura halálának emlegetése felboly-
gatja. Hevesen): Azt senki sem mondhatja, 
igy, ilyen biztosan, hogy meghalt! 

ZENGNÉ (rábámul): Hogyan? Te azt hi-
szed, hogy még él? 

ANNA: Én nem hiszem el, hogy meghalt. 
ZENGNÉ (nézi, vállat von): Akkor is, hidd 

el drágám, nem érdemes. Mindez már . . . 
annyira elmúlt. Régen vége a háborúnak, az 
egész világ megváltozott és mi, mi ketten, 
itt élünk, egymás h a t á r á b a n . . . és másfél 
éve még csak nem is köszönünk egymásnak. 

ANNA: Minden megvál tozot t . . . (Kissé 
felindulva.) De az én szivem nem. 

ZENGNÉ: Dehát mi van a te szivedben? 
Micsoda gyűlölet? Még mindig azt hiszed, 
hogy szegény urad és én . . . hogy mi közöt-
tünk volt valami? 

ANNA (hidegen, de hevesen): Nem ismert 
téged. Egy bírósági tárgyaláson találkozta-
tok. Pörösködésben, valami rongyos kis 
mesgye miatt. Egy hét múlva, már együtt 
jöttetek az erdőből, lóháton. Itt váltatok el 
a kapu előtt, innen néztelek benneteket. Ott 
állt a két ló, egészen egymás mellett (elfor-
dítja a fejét) és én láttam, milyen volt az 
arcotok! 

ZENGNÉ: Ó, már nagyon régóta nem is 
lovagolok. Az autó igazán sokkal kellemesebb 
és izgalmasabb. A volán, a sebességmérő, á, 
az igen. 

ANNA (mintha nem is hallaná): A kaszinó-
ban mulatság volt, hajnalig táncolt veled . . . 
És velem egyetlen egyszer sem. 

GRO-PE VÉDJEGYŰ KORCSOLYA 
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ZENGNÉ: Csak a tangóra tanítottam. 
Akkor volt uj. Nagyon érdekelte. 

ANNA: Akkoriban aztán nagyon ideges 
volt. És először az életben, akkor ütötte meg 
a kisfiát. 

ZENGNÉ: Ó, ne mondd! (Álmeghatottság-
gal.) Szegény kis gyerek. 

ANNA: Egyszer pedig bement a városba. 
Két napra. Azt móndta, gyűlésre megy, de 
nem volt ott semmiféle gyűlés. Később meg-
tudtam, hogy te is bent voltál a városban. 
Ugyanakkor. 

ZENGNÉ (idegesen nevetgél): Csacsiság, 
édesem. Véletlen. Nem is emlékszem. Eskü-
szöm! 

ANNA (hidegen, könyörtelenül): De én em-
lékszem. És én tudom. (Sóhajt.) De én már 
rég nem haragszom rád. Senkire sem. 

ZENGNÉ: Szeretném magam kimagya-
rázni. Én ugyanis mindezt nem tudtam. Csak 
azt tudtam, hogy valamiért orrolsz rám. 
Talán a kaszinó miatt, a tánc miatt. Tudom 
is én. De ha én ezt akkor sejtem, hogy te, 
édesem . . . ilyen komolyan . . . 

ANNA: Ne fáraszd magad, kérlek. 
ZENGNÉ: Esküszöm, hogy semmit, de 

semmit nem vettem el tőled. 
ANNA (hevesebben és keserűbben): Csak 

azt, hogy meg se csókoltuk egymást az 
urammal, amikor utoljára itthon volt és 
aztán elindult oda vissza. Csak ugy bucsuz-
tunk el, csak ugy, mint két közönyös is-
merős . . . akik máris nagyon távol vannak 
egymástól. Csak ezt vetted el tőlem. Az 
utolsó csókját, a búcsúját. És aztán imi volt 
még? Egy-két kurta tábori levelezőlap . . . 
amikben nem volt egyetlen igaz, meleg szó. 
(Elfordítja a fejét.) Csak ezt vetted el. (Kis 
csend.) 

ZENGNÉ (a kesztyűjével játszik): Képzelő-
dés, szivem. iMindent rám fogsz. Mondd meg, 
mi az, amiről én tehetek? 

ANNA (fölénnyel): Igazad van, te nem 
tehetsz semmiről. 

ZENGNÉ: Látod, óriási tévedésnek vagy 
az áldozata. Látszatoknak, képzelődésnek. És 
ez is mind olyan régen volt. Felejtsük el! 
Tudod . . . nekem, ez egy kicsit kényelmet-
len igy. A vőlegényem .., ó, még nem is be-
beszéltem neked a vőlegényemről! Remek kö-
lyök! Olyan, .mint egy angol pólóbajnok. 
(Csöpp zavarral.) Kicsit t a l á n . . . fiatal is 
hozzám. (Felkapja a fejét.) De édes, ara-
nyos gyerek. Nem mély érzés, nem egy 
élet komolysága, nem vihar, nem veszedelem 
és i zga lom. . . (halványan érződő elmélá-
zással) ahogy néha az ember elképzelte ma-
gának a szere lmet . . . (más hangon) hanem 
egy édes, kíváncsi kölyök. Kíváncsi, bizony, 
ez a baj. (Kicsit komikus aggodalmaskodás-
sal.) Olyan kíváncsi, hogy most mióta itt 
van nálam három napja vendégségben az 
anyjával, mindig attól retteg, mikor kérdezi 
meg: ki a szomszéd birtokos, hogy vagyunk 
vele, sűrűn járunk-e egymáshoz satöbbi. És 
én erre nem tudnék neki mit felelni. Értesz 
engem, aranyom? 

ANNA (ártatlan hidegséggel): Nem egészen. 
ZENGNÉ (nevet, fészkelődik): Hát, hogy 

mondjam . . . csak nem mondhatom meg 
n e k i . . . hogy te féltékeny voltál rám és nem 
akarsz k ibékü ln i . . . egy ember miatt, aki 
ott maradt a háborúban. 

ANNA (feláll, ridegen): Nem, kedvesem. 
Ezt tényleg nem mondhatod meg. Ilyen ké-
nyelmetlenséget igazán nem kívánhat senki 
tőled. 

ZENGNÉ (felállott): No látod. Tudtam, 
hogy megértesz. Hát szent a béke? (Nagyon 

asszonyok tündöklése nem az öltözködésnél kezdődik. 
A tiszln, egészséges teint, a karcsú, jónövésü alak, a 
csillogó szemek, a természetes piros arcszín és a min-
dig vidám alaphangú kedély, olyan ékességei a nőnek, 
amelyeket sem a szabónő, sem a kozmetikus nem tud 
pótolni. Kérje be és olvassa el az 

ARNEA 
tápszer 

ismertető leírását s abból meg fog győződni arról, 
hogy a célszerű táplálkozás kérdésében eddig elha-
nyagolta önmagát, kevesebb gondot fordított rá, mint 
amennyit ez a fontos kérdés megérdemelne. 
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kedvesen.) Látom, másfél éve, hogy busulsz, 
hogy unatkozol itt egyedül. (Kicsit tényleg 
őszintén.) Mától kezdve itt vagyok, a tied 
vagyok, felajánlom az autómat, majd szá-
guldozunk egy kicsit, beviszlek a városba, 
kirándulunk. Ahová akarod. Szórakozni egy 
kicsit, élni egy kicsit. Hiszen egészen meg-
penészedsz! Te, én kitűnően vezetek, meg-
látod, milyen remek az, rohanni át az erdőn, 
mezők közt, hegyre fö l . . . Ô, te, most hogy 
végre őszintén megmondtál mindent, igazán 
lelkiismeretfurdalást érzek. Ugye nem harag-
szol, angyalom? Ugy-e majd jösz velem? 

ANNA: Nem mehetek. En nem érek rá 
ilyesmire. 

ZENGNÉ: Mi dolgod van? Mindig?! 
ANNA: Egy öregasszony, aki az uram 

édesanyja, a gyerek és a segítségem: egy 
öregember . . . és a b i r t o k . . . ez végre is elég 
dolog. 

ZENGNÉ (nézi): Tökéletes asszony vagy. 
Irigyellek. (Felnevet.) Nem, nem is irigyel-
lek. (Most, mig a kesztyűjét felhúzta, ugy 
fordult, hogy meglátja a képet. A szeme ott 
marad a képen, a keze megáll azzal a gesz-
tussal, ahogy a kesztyűt húzta. Most mind-
két asszony a. kép előtt áll és azt nézi. 
Zengné hosszan, halkan.) Szegény. (Megfor-
dul Annához, hirtelen átöleli.) És te is, sze-
gény, szegénykém. 

ANNA (hidegen hagyja magát, de nem vi-
szonozza az ölelést.) 

iZENGNÉ (észreveszi ezt a hidegséget, el-
fordul, más hangon): Sietek, most még az 
autóm bolondja vagyok. (Nevet.) Addig, amig 
meg nem unom. (Már indul, közben.j Ha 
megengeded, akkor áthozom egyszer Frédit 
is. így hivják tudniillik. Azt hiszem, ősszel 
lesz az esküvőink. Ö a nyáron ugyanis tanul-
mányútra megy, valamelyik angliai kalidzsba. 
Nem édes? A vőlegényem még lanul! (Az 
ajtóban.) Azért mégis, most egy kicsit nyu-
godtabb vagyok. Olyan rossz voll ilt a háza-
lok előtt elmenni. Mindig, mintha attól kel-
lett volna félnem, hogy valaki egyszer meg-
dob egy kővel. (Rámosolyog.) Most már nein 
kell elfordítani a fejemel. Köszönöm, szi-
vem. (Elsuhog a verandaajtón át.) 

ANNA (nem kisérte egészen az ajtóig. A 
szobában áll bent és ugy néz utána. Aztán 
megfordul és visszatér az asztalhoz. Hallani 
az autó távolodó zaját). 

3. JELENET 
Anna, Tamás 

TAMÁS (nagyon savanyu arccal jön be 

ASPIRII 
T A B L E T T Á K 

1 

r h e u m a t i k u s f á j d a l m a k n á l | 
ó s m e g h ű l é s e k n é l S V 1 

124 

jobb ajtón. Kedves öreyur, piros, egészséges, 
fürge, nyugtalan.) 

ANNA (amint meglátja, kedvesen): Mi az. 
Tamás? Azt hiltem, maga kiment a (anyára 
reggel? 

TAMÁS (leül, szivarral babrál, morózus): 
Hál voltam is ott. Voltam, lelkem. De haza-
jöttem. A nyugtalanság űzött, lelkem. 

ANNA (leült a régi helyére, kézimunkázik): 
Valami baj van? 

TAMÁS: Baj. (Sóhajt.) Nagy baj. (Rágyújt. 
nagy füstöt fuj.) Nagyon nagy baj. Szegény 
Róza — ma reggel ágynak dőli. Mint hallom, 
kiujult megint az az átkozott reumája. 

ANNA (a munkája fölé hajolva mosolyog): 
Aha. A Róza. 

TAMÁS: Ne mosolyogj, fiam. iMérl moso-
lyogsz? 

ANNA: Én nem mosolygok. 
TAMÁS (fújja a füstöt): Hogy kellene 

annak a szegény teremtésnek egy jótét-
le'lek, valaki (kihúzza magát), egy férfiem-
ber, aki a gondját viselje ilyenkor. 

ANNA: Róza tudtommal husz éve özvegy. 
Vagyis husz éve egyedül él, tehát már meg-
szokhatta. 

TAMÁS (hevesen): Nem addig van az! 
hiszen én is több, mini husz eszlendeje egye-
dül vagyok, mégis . . . Igen kedves, mégis 
érzem, mennyire egyedül vagyok. 

ANNA: Vét az Isten ellen. Egyedül van, 
köztünk? Hát nincs meg itt mindene? 

TAMÁS: Az más. Az egészen más. (Bele-
melegszik a gondolatba.) De nem lakom a 
magam házában, nem rendezgethetek, nem 
parancsolhatok a magam kedvére. Hol a pa-
pucs fiain, az ágyam elől? Hol pipaszur-
kálóm? Miért nincs idekészitve? Csinálj csak 
őszön fiam még két üveggel ebből a kilünő 
diópálinkából! Serpenyős rostélyost akarok 
vacsorára. Hallod-e, serpenyőset, megérlel-
ted? (Veri az asztalt, aztán elcsendesedik.) 
Ezt mind nem tehetem. Ehhez a magam háza 
kell. Meg a magam asszonya. 

ANNA (leteszi a kézimunkát): Csak nem 
azl akarja ezzel mondani, hogy feleségül 
venné Róza nénit? 

TAMÁS (kissé bizonytalanul de remény-
kedve és ravaszkodva): Miért ne? 

ANNA: Na, de ilvel! Erről eddig nem is 
álmodtam. 

TAMÁS: Mert te nem ismered Rózát. 
ANNA: Dehogy nem. Találkoztam már vele 

néha a templomban. Tudom, hogy három 
évvel ezelőtt költözőit ide a városból, vett 
egy kis házal a nyugdijából, •gyümölcsöl ter-
meszt és éldegél csendesen. Róza néni éppen 
olyan öregasszony, mint a többi öregasszony. 

TAMÁS: Mondom, te nem ismered Rózát. 
Ez a legkülönb, legpedánsabb, legremekebb 
háziasszony. Ennek vannak barackpálinkái 
és eperpálinkái és dió, amikel maga főz, 
van neked fogalmad . . . 

ANNA (közbevág): Ezt már tudom. Mesélte 
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elegei. Dehát azt még nem hallottam, hogy 
valaki eperpálinkáért megnősüljön. 

TAMÁS: Nem a pálinkáért, fiam, nem, 
dehogy is! De 0;lyan rostélyost csinál az, 
hogy mind a liz uj jadat megszopogalhatod 
utána. Meg ahogyan megtöröli a székel az 
ember alatt, mielőtt leülnék. (Átszellemülve.) 
Az a mozdulat — az egy simogatás. Ilyen 
simogatás lenne mellette az egész életem. 

ANNA: Na, ezután it thon is inegtöröMetem 
a széket, mielőtl leülne, ha épp csak ez a kí-
vánsága. Hagyjuk ezt most, Tamás! 

TAMÁS (szünet után): H á t . . . i z é . . . tudal-
lak kedvesem, hogy folyamatba tétetlem az 
urad holttányilvánilását. 

ANNA (hirtelen, hevesen, kiegyenesedve): 
Ki kérte magát erre? 

TAMÁS: Senki. Csak az, hogy mint jog-
végzett ember, kicsit értek az ilyen miskulan-
ciához. Ezt nekem kell elintéznem. (Áthajol 
hozzá. Melegen.) Mit akarsz? Meddig akarod? 
Mire vársz? (Megsimogatja az arcát.) Hiszen 
még olyan fiatal vagy. 

ÁNNA (lehajtott fejjel, sebesen dolgozik): 
Nagyon kérem, ne beszéljünk erről többet. 

TAMÁS: Erről se?! Dehát erről muszáj 
beszélni. 

ANNA (hirtelen ránéz, tágranyilt szemmel): 
Nem muszáj! Nem lehet beszélni róla! Senki 
se tud róla bizonyosat. Maga se. Én se! 

TAMÁS (rábámul, álmélkodva): Te azt hi-
szed, hogy vissza fog jönni? 

ANNA (nem felel. Nagy szünet. Felnéz, át 
hajol Tamáshoz, megsimogatja): Beszéljünk 
inkább Rózáról. Ugy-e nem is akar ja elvenni? 

TAMÁS (ötöl-hatol): H á t . . . izé . . . tudni-
illik . . . az ugy v a n . . . ha egészen őszinte 
akarok l e n n i . . . de biz Isten én, el én. Ré-
szemről rendbe a dolog. Csak a ti részetek-
ről. A fenébe . . . beláthatnátok . . . (Hirtelen 
elhallgat, mert belép Benedekné.) 

4. JELENET 
Anna, Tamás, Benedekné 

BENEDEKNÉ (jobbról jön, háziason öl-
tözve. Fehérhajú, kedves, tiszta uri öreg-
asszony. Annához): Hallom, ill volt az a 

személy. A lány látta, amint kimenl a kerlbe. 
ANNA (nyugodtan kézimunkázik): Itt voll. 
BENEDEKNÉ: Mit akart? 
ANNA: Ki akar t békülni. 
BENEDEKNÉ: Szemtelen! Kidobtad? 
ANNA: Ô anyus! Miért? 
BENEDEKNÉ: Hiszen gyűlölöd. Jogosan. 
ANNA (mosolyog): Furcsa. Még egy kicsit 

jól is esett, hogy láttam. (Felemeli a fejét.) 
ö rá emlékeztetett. (Hagyogó arcai.) Arra az 
időre, amikor még Péter illhon volt. 

BENEDEKNÉ: Ezt nem ériem. Hogy volt 
kedved . . . 

ANNA: Nem érti, anyus? (Egy kis hősies-
séggel.) Mert ma már olyan nagyon szeretem 
Pétert, olyan nagyon, hogy nem féltein őt 
senkitől. 

BENEDEKNÉ (a fejére teszi a kezét): Sze-
génykém. (Hirtelen Tamáshoz.) Miről beszél-
tél te itt, mikor bejöttem? Mit láthatnánk 
mi be, Tamáska? 

TAMÁS (a szivarjával babrál és köhög.) 
ANNA (mosolyog): Azt, hogy Tamás meg 

akar házasodni. Róza néni volna a meny-
asszony. 

BENEDEKNÉ (Tamáshoz): Az a vén 
asszony?! Meg vagy te bolondulva, Tamás? 

TAMÁS: Éppen, hogy most jött meg az 
eszem. 

BENEDEKNÉ (összecsapja a kezét): Na, 
ezt jól -megcsináltad! 

TAMÁS (összeszedi minden bátorságát): 
Az a baj , hogy nem is csináltam meg! Hogy 
nincs akivel megcsináljam. Mert én várnék 
szívesen Péterre, én megmondanám neki: 
köszönjük meg egymásnak, komám, amivel 
egyik a másiknak tartozik, te szállást adtál, 
kenyeret adtál, én meg vigyáztam anyádra, 
feleségedre, gyerekedre, birtokodra, mig oda 
voltál, hanem most már odébb állok, mert 
találtam egy jó asszonyt, az fog már engem 
holtom napjáig e l ta r t . . . gondozni, ezt mon-
danám neki. (Jelentősen Annára.) De Péterre 
persze (nyomatékkal) én hiába várok. Má-
sck talán . . . lehet. 

BENEDEKNÉ: Hát mii gondolsz te, ha 
Péter itthon lenne és előállnál neki ezzel, ' 
mit csinálna? A hasát fogná, ugy nevetne. 

TAMÁS (dühös): Mért? Mi van ezen ne-
velni való? Csak lássátok be. A madár is 
kivágyik a kalická jából. 

BENEDEKNÉ: Ugylátszik azonban, olyan 

Valódi perzsaszőnyegeket 
Gyári szőnyegeket 
Mocett sezlónterltőket 

a megbízhatóságáról is szolid kiszolgálásról 
közismert 
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madarak is akadnak, akik éppen kalickába 
vágyódnak befelé. (Ujjával kopog az asztalon 
Tamás előtt.) Hát én erről többé hallani se 
akarok, Tamáska! 

4a. JELENET 
Voltak, Béresné 

BÉRESNÉ (a verandán át jön be, ünneplő-
sen, sokszoknyásan, kosárral a karján, a 
kosárban mindenféle csomagok, bevásárolni 
volt a faluban. Nagy sebbel-lobbal jön, tán 
futott is útközben, erre vall, hogy nyakba-
vetős kendője hátra van csúszva, á fejken-
dője is meglazult. Későbbiek alatt ezt a fej-
kendőt le is veszi és legyezgeti magát vele,) 
arcát törölgeti vele.) Tekintetes asszony! 
Tekintetes asszony! 
• BENEDEKNÉ (hirtelen arra fordul): Tán 
a házad ég? Mit kiabálsz? 

BÉRESNÉ (hol Benedeknéhez, hol Anná-
hoz beszél): A faluba vótarn . . . bevásá ln i . . . 
láttam, instállom . . . láttam, kezicsókolom.. . 
itt vakuljak meg, ha nem ugy igaz, ahogy 
mondom . . . Két katonaember jött az utcán . . . 
jaj, de szaladtam, jaj. (Töröli a homlokát.) 

ANNA (izgatottan feláll. A jelenet, a 
párbeszéd, mindvégig igen gyors.) 

BENEDEKNÉ (Béresnéhez): Kit láttál, 
te? Nyögd ki már. 

BÉRESNÉ (pihegve beszél): Az egyik ka-
tona . . . az olyan kis semmi ember vót . . . 
de a m á s i k . . . szakadjak meg, ha nem a 
tekintetes ur! 

ANNA: Az uram! 
BENEDEKNÉ (megdöbbenve. Hitetlenkedve 

Bétesnéhez): Eredj már. . . 
BÉRESNÉ (a falon függő képre mutat): 

Szakasztott ugy nézett ki, mint az a foto-
gráfia . . . csak éppen szakálla van. 

ANNA (felindult és diadalmas, Benedeknére 
és Tamásra néz): Ugy-e! Ugy-e mondtam! 
Ugy-e tudtam! 

TAMÁS (Béresné felé): Marhaság. 
BÉRESNÉ: Meg se csudálhattam. Ugy meg-

ijedtem. 
i BENEDEKNÉ (egyikről a másikra néz): 
Ez lehetetlen. Lehetetlen. 

ANNA (izgatott, eltolja a kézimunkáját, 
szétnéz, a kendőjét keresi, ami ott fekszik a 
diván végén, megtalálja, kezébe kapja, köz-
ben sürgetve, izgatottan Béresnéhez): Hol lát-
ta azt a két katonát, Béresné? 

BÉRESNÉ: Jaj , nem is tudom . . . tessék 
csak v á r n i . . . 

TAMÁS: Egy kicsit felhajtott kend. Azért 
beszél ilyen szamárságokat. 

BÉRESNÉ: É n ? . . . Én i s tá l lóm?. . . Éppen 
hogy megvettem a bótba . . . (A kosárban fór-
ját ja a holmikat.) egy kis szappan . . . su-
')ick az uram csizmájának . . . 

ANNA (Tamáshoz): Mért? Még sose lör-
.ént meg? Hogy valaki ott maradt, fogságba 
.érült, nem jött hir, holtnak h i t t é k . . . és 

»gyszer csak! 
TAMÁS (Annához): Ne izgasd magad, szi-

vecském. Ostobaság, lehetetlenség. 
BÉRESNÉ (a csomagjait nézegette, ijedten.) 
BENEDEKNÉ (Annához): Én se birom el-

képzelni . . . 
ANNA (Béresnéhez): Hol látta őket?! 
BÉRESNÉ (óbégat): A templom táján men-

tek . . . a plébánia körül. 
ANNA: Majd én megnézem. 
TAMÁS (elébe áll): De ne ugorj be ilyen 

szamárságnak, liarn. Csak nem hiszed . . . 
ANNA: Én mindent elhiszek. 

5. JELENET 
Voltak, Kristóf 

KRISTÓF (kis parasztember, a félkarja 
hiányzik, helyén üresen lóg a balkabátujja. 
A kertből jön, a verandaajtón át, tempósan.) 

ANNA (amint meglátta, megáll, rámered. 
Felsikolt): Kristóf! 

KRISTÓF (már a verandán levetette a 
kalapját, mert a katonaruhához kis ócska 
kalapot szerzett valahol; most beért a szobába 
kongó, ünnepélyes léptekkel, az ajtóban 
gyorsan félreáll és ott megáll a fal mellett, 
kezében lógatva kalapját, az arca derű, mo-
soly és fényesség): Áldás békesség, kezüket 
csókolom. (A többiek is, nemcsak Anna, rá-
bámulnak.) 

BENEDEKNÉ (Kristófot bámulva): A Pé-
ter puccerje . . . Akinek holt hírét költötték... 

ANNA (két lépéssel ott van előtte, előre 
hajolva az arcába néz és ez az egy szó halk, 
luldokló, boldog, reménykedő kiáltás): Él? 

KRISTÓF: Hát mán hogyne élne, instál-
lom. A tekintetes főhadnagy urat tetszik ér-
teni, gondolom. 

ANNA (gyorsan megfordul, visszaszalad 
Tamáshoz. Megfogja, megöleli, elereszti, köz-
ben): Ugy-e . . . l á s s a . . . Tamás, Tamás! 
Ugy-e . . . él! Él! Él! (Hirtelen Kristóf felé 
fordul.) Kristóf! Hol van? 

BENEDEKNÉ (mozdulatlanságból fel-
ocsúdva): Azt mondja? . . . Csakugyan? . . . 
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ANNA (Kristóf mellett, sirás és ujjongás 
közt, fuldokolva bámulja): Hol van? (Végig-
csúszik a keze a Kristóf kabátján, a megma-
radt kezéig, amelyből most kihull a kalap, a 
kezét szorongatja, de a lábai az izgalomtól 
nem birják, leül egy székre anélkül, hogy 
Kristóf kezét elengedné, anélkül, hogy sze-
mét levenné róla. Közben a szobában nagy 
izgalom támad.) 

BENEDEKNÉ (nevetve és sirva áll egy-
helyben, most leereszkedik az asztal mellé, 
kezébe temeti arcát, rázza a boldog sirás. A 
továbbiak alatt néha felnéz, beszél, tovább sir 
és nevet). 

TAMÁS (izgalmában eloltotta, szétmor-
zsolta a szivarját, de csak azért, hogy újból 
szivarra gyújtson. Sétálni kezd fel-alá, hol 
gyorsan, hol lassan, hol megáll és figyel, 
néha dörmög, köhög, nevet, amint a többiek 
beszéde hozza magával). 

ANNA (Kristófhoz): Hol van? 
KRISTÓF: Mindjárt instállom, nagy sora 

van annak. Hát az ugy vót, kérem . . . 
ANNA: Látni a k a r o m I . . . 
KRISTÓF: Ugy vót, hogy akkor, augusz-

tusba, tizennyócadikán délután teccik tudni, 
fene nagy csend vót már napok ó t a . . . 

ANNA (mániákusan): Látni a k a r o m . . . hol 
van? 

KRISTÓF: Sora jön mingyár, tessen csak 
megfigyelni előbb. Mondom, ugy v ó t . . . 

ANNA (könyörögve): Látni sze re tném. . . 
BENEDEKNÉ (felemeli a fejét, izgatottan): 

Hallgassuk meg, lelkem, előbb. Ki tudja, mit 
akar mondani. 

ANNA (ettől kezdve csak egy-egy nyöször-
gés tör ki belőle. Felsőtestét ingatva ül a 
széken, mintha imádkoznék, de nem ereszti 
el a Kristóf kezét). 

KRISTÓF: Szóval a főhadnagy ur ippen 
vizitbe vót a szomszédba, a harminckilence-
seknél (nevet) odajárt kártyázni, teccik tudni. 
Nem azért mondom, instállom, Isten ments 
— de vót ott egy jó kis kártyakompánia, ott 
szeretett üldögélni, ha nem vót semmi baj . 

ANNA (lázasan hallgatja, tágranyilt szem-
mel nézi, közben halkan magának): Él az 
uram. 

KRISTÓF (zavartalanul nevetgélve az em-
lékein): Meg vót ott, teccik tudni, egy ko-
mája, jól emlékszem ma is a nevire, Pong-

•h rácz főhadnagy ur a debrecenieknél, hej az 
nagy mulatság vót, szakasztott olyan vót, 
mint az én főhadnagy uram. (Harsányan ne-
vet.) Csuda egy pofájuk vót, instálom. 

ANNA (mint előbb): Él az uraml 
KRISTÓF: Szóval, ott kártyáztak, még én 

is átlapultam, néztem egy darabig őket. 

Arcán nem marad szőrszál és folt, 
Tetszeni fog és szebb lesz, mint volt, 
A szépség titKa: csekély az ára. 
Egy beriet a Körner Kozmetikára. 
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Disznó meleg vót, ingujjha kártyáztak ní 
vidáman, mert hát olyan jó csend vót. I) 
u j j b a . . . még nevettem is azon, hogy hál 
tiszturak inge is rig látott mán szappa 
Lehasalok, szundikálok, oszt egyszer cs 
leszakad az ég. Ránk ágyúztak azok a 1 
dösök, csak ugy szó nélkül. 

TAMÁS (sétájában megáll, diadalmasai 
Trommelfájer! 

KRISTÓF: Az a, instállom. Atszalad< 
gonduloin, hazahívom a főhadnagy urat. í 
nem oLt fekszenek mindahányan az egész ki 
tyakompánia hóittan?! (Elfordítja a feji 
Hi, de csúnya vót! Ippen csak annyi idej 
lehetett szeginyeknek, hogy magukra k: 
hatták a blúzukat, mikor rá juk csapott 
istennyila. (Kis csend, mindannyian rém 
ten bámulnak.) 

ANNA (holtrarémülten felegyenesedik). 
BENEDEKNÉ (tágranyilt szemmel bán 

Kristófra): Dehát a k k o r . . . 
KRISTÓF: Úristen, ott feküdt ő is 1 

nyúlva, mint Krisztus urunk nagypénteki 
Az arca csupa v é r . . . szentuccse, meg vóla 
rémülve, most mék az? . . . Ü-i az? . . . Va 
a másik? A Pongrácz főhadnagy ur? Deh 
akkor eszembe jutott, hogy üsmerem én m 
a zsebe bélésit is a gazdámnak . . . oszt tén 
leg olt vót minden kis hummija a zsebibe . 
N a h á t . . . nfzem . . . még vót benne egy 1 
szusz. (Általános fellélekzés.) Nekem m 
ott a helyszínen, mingyárt elvitte a felkar 
mat valami i s tennyi la . . . Ugy kerültüi 
aztán együtt hadifogságba. 

ANNA: Most ő hol van? 
KRISTÓF: De iszen mán tessék csak v 

gigvárni. Mer osztán ott mi történt? 
BENEDEKNÉ: Hol? 
KRISTÓF": Hát a santaroccai kórházbar 
BENEDEKNÉ (rémülten): Nyomorék m 

radt a fiam? 
KRISTÓF: Nem hibádzik annak egy haj 

szála se. Csak ippen (nagy nyomatékké 
nem emlékezett semmire. 

TAMÁS (megáll sétájában, diadalmasat 
Gránátnyomás! Agyrázkódás! 

KRISTÓF: Az a! (Lassan, tempós ny 
matékossággal.) Nem tudta az megmonda 
még a nevit se. Nem tudott az még 1 
szélni se. 

BENEDEKNÉ (megdöbbenve): Az 
fiam? . . . 

KRISTÓF (leguggol kicsit, hogy egy szint 
van a feje Annával, ugy magyaráz kedvest 
vidáman, gyerekesen neki): Én lettem 
pesztrája. Ámbár eleinte éngem se ösmi 
meg, de azir én tanítottam meg beszíl 
Megmagyaráztam neki, hogy hogy hívják, m< 
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tanítottam arra- hogy az ott palló, meg az az 
ágy, meg villa, kés, mifene. Elsőbb nehezen 
ment, d<; aztán csudagyorsan. Mindig mond-
tam is magamba: Héjj, azir mégis más-
milyen egy uri koponya! Hogy nyiladozik, 
milyen hamar megtelik. Osztán könyveket is 
kapott a többi foglyofctul. Magyar könyve-
ket. Olvasgatott. Mán osztán hamarosan 
mindent tudott. Ippeg olyan lett, mint az-
előtt. Igen sokat kellett mesélni neki a te-
kintetes asszonyékrul, merthát hiszen ma-
gukra se emlékezett. 

ANNA (ugyanebben a monotón kábaltság-
ban): Nem emlékeze t t . . . 

KRISTÓF (még mindig guggolva): Nem a' . 
De aztán addig meséltem, mig a végin mán 
nagyon tudta, hogy idesanyja várja, meg 
kisfia van, meghogy itthol van az a szép, 
kicsi tekintetes asszony. (Bánevet Annára.) 

TAMÄS (fel-alá járva): Bámulatos törté-
net! Bámulatos! Gránátnyomás! 

ANNA (Kristófhoz): Hol van? 
KRISTÓF (felegyenesedik): Itt van! Csak 

ü a tisztelendő urnái maradt. De mingvárt 
jön. (Ez a kijelentés ugy hat, mint a bomba. 
Egyszerre az egész szoba tele lesz mozgás-
sal, sürgés-forgással. Kristóf elégedetten nézi 
az izgalmat. Közben): Mer a plébános ur 
házába mentünk legelőször. Én csak ippen 
előrejöttem, hogy elmondjam, ami szüksé-
ges. Mer előfordulhat, hogy tán mégse is-
mernék. Vagy ű magukat. Mer azir kicsit 
más ember lelt, ábrázatra, csendessigre, más 
na, .mint azelőtt vót. De fő, hogy itt van. 

ANNA (Benedeknéhez szalad, összecsó-
kolja): Itt van! Hallja? Idehaza van! És 
mingvárt itt lesz! (Tovább szalad és most 
mindent rendezgetni kezd a szobában.) Ó, 
Istenem! És milyen felfordulás! Milyen ren-
detlenség van itt! (Belebotlik Tamásba. Dia-
dalmasan.) Na látja? Lát ja? 

TAMÁS: Látom, csak nem értem. 
ANNA: Az ebéd, Uramisten! (Benedekné-

hez): Mama, ölessen le csirkét, a rántottcsir-
két szerette legjobban, tán még kész lehet 
Siessen drága! 

BENEDEKNÉ: Megyek, lelkem persze! Azt 
szerette, rántottcsirkét. (Kisiet.) 

6. JELENET 
Anna, Tamás, Kristóf 

AN.NA (lázat tevékenység közben még 
utánaszól az ajtóból): Zsuzsa, csináljon ugor-
kasalátát! (Rendezkedik.) Ez a sok lom itt 
az asztalon! Pedig, hogy utálja, ha egy szál 
cérnát talál. (Tamáshoz): Szaladjon Tamás, 
a csopaki rizjingbőd tegyenek az asztalra egy 
üveggel, azt szerette. 

TAMÁS: JÓ. (Kimegy jobbra.) 

7. JELENET 
Anna, Kristóf, Jancsi 

AN'NA: Milyen ez a szoba! Ez az ember 
is mindent lehamuz. Jesszusom, a gyerek! 
Jancsi! 

JANCSI (kiszalad balról, 7—8 éoes kisfiú, 
borzas és kicsit maszatos): Tessék paran-
csolni, anyukám! 

ANNA (magához öleli): Kis fiam, jön apu-
kád, itthon van. mmgyárt itt lesz! 

JANCSI (felragyog): Katonaruhában? 
ANNA (küzd a könnyeivel): Bizonyosan... 

Szaladj, mosakodj meg! Szaladj na, mosako-
dás, fésülködés . . . szép legyél! 

JANCSI Gyönyörű leszek! (Kirohan balra.) 

8. JELENET 
Anna, Kristóf, Tamás 

ANNA (a két kezébe szorítja a fejét két-
ségbeesve): És én, én, hogy nézek ki ebben 
a rossz ruhában! 

TAMÁS (visszajön jobról): Rozi már hozza 
a bort a pincéből. 

ANiNA (ismét csupa lázas türelmetlenség): 
Ó, Istenem . . . hogy terveztem . . . azt a kék-

Szőnyeg 
1 méter 

Szabadalmazott beszaklthatatlan szegéllyel 
Díszíti a lakást, munkát és szappant takarít meg 

fillér 

Kaptiatú ârutiâzaKûan, szüuetkezeieknei es minden lobi) szakmabeli üzletben. 
„Papin" Ltd. Zürich 
GyárI lerakat: Welsz Arnold, Budapest, VI., Podmanlczky-u. 67 . Telefon: Aut. 116-39. 

129 



babos fehér ruhát , amit ugy s z e r e t e t t . . . Ta-
lán még gyorsan átöltözhetnék. (A jobboldali 
kandalló feletti tükör elé megy. Lázasan 
igazgatni kezdi a haját.) 

KRISTÓF: Nem igen hinném, hogy emlé-
keznék arra a kékbabos r u h á r a . . . Mer pél-
dául (majdnem büszkén) még a falura se 
emiékezeit. Ez az? Mondta csodálkozva, mi-
kor kiszálltunk a vasutból. Ugy nézte, mintha 
most látná először. Ha én nem vagyok, még 
a plébános úrhoz se talált volna el. Nem üs-
mert rá. Mit csináljunk, ha mán ez a beteg-
sége . . . azaz hát nem is beteg, nem lehet 
m o n d a n i . . . csak ippeg még nem egfszsiges. 
(Lassan hátra.) 

ANNA (még mindig a tükör előtt, közel-
ből jól megnézi az arcát. Mintha a tükörtől 
kérdezné: nem öregedtem-e megt) 

9. JELENET 
Voltak, Péter és a plébános 

PÉTER (a plébánossal a verandán át jön. 
Most véletlenül senki se látja őket, mert 
Anna jobboldalon áll a tükör előtt, háttal az 
ajtónak. Tamás pedig ismét lehamuzott és 
most óvatosan pillantgatva Annára, leguggol 
és ugy szedi fel a hamut a földről). 

PLÉBÁNOS (öreg pap, karonfogva hozza 
l'ítert. Amint beléptek, csendes mosolygással 
szól Péterhez): Nézz körül, Péter, i t thon 
vagy! 

PÉTER (kopott főhadnagyi uniformisban, 
hegyesre nyírt kis szakálla van, amely egyik 
sebesülése helyét takarja el a bal orcáján. 
Megállt az ajtóban, megdöbbenve, ijedten néz 
kórul, mint aki először van egy idegen he-
lyen). 

KRISTÓF (hallgatva áll, de raggog a képe, 
az üres kabátujj viharosan mozog, mint egy 
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baldog vitorla, hol Péterre néz, hol az a 
szonyra). 

TAMÁS (a pap hangjára kiegyenesedik 
mozdulatlanul nézi Pétert). 

ANNA (előbb nem fordul meg, a tükötb 
látja a belépőket, onnan nézi. Aztán mik 
megfordult, a szája kinyílik, de nem tör 
belőle sikoltás, a szája elé kapja a kezét 
csak nézi Pétert. Kis csend). 

10. J E L E N E T 
Voltak, Jancsi 

JANCSI (ragyogó fényesre lef I 
man beszaladt a baloldali szobái i 
közepén megáll és bámul). 

PÉTER (tétovázó szemmel a »; 
torokat nézte, majd megállt a t 
tatva, hosszan az asszonyon, il 
rekre néz). 

JANCSI (pillanatnyi csendet 
után): Katonaruha, (ttámutat Pét, 
én apukám! (Kitárt karral feléji 
meqáll előtte.) 

PÉTER (a gyereket nézte. Mt 
Ijedt, szinte feleletet kérő pillantái 
a plébánosra, aztán Annára, azti 
gyerekre néz, most lassan lehajol 
guggol, nézi). 

JANCSI (meghökkent attól, hogy az apj 
nem kapta rögtön a karjába, leereszti kitái 
karjait s bámulja a hozzáhajoló arcot). 

PÉTER (előtte guggolva, lassan elmosolyi 
dik s valami sóhajnak és nevetésnek ősszi 
keverődő hangja tör ki belőle halkan). 

JANCSI (a mosolytól felbátorodik és á, 
öleli): Apukám! 

PÉTER (átöleli, szorongatja a gyereke 
beszél valamit, de amit mond, frthetetlei 
felindult dörmögés lesz csak, a medve béké 
dörmögése). 

ANNA (ezalatt a jelenet alatt lassan odc 
ment hozzájuk). 

PETER (kibontakozik a gyerek öleléséből 
feláll és szembetalálja magát Annával). 

ANNA (halkan, nagyon forrón): P é t e r i . . 
Itt vagy! Hogy vártalak! (Hirtelen odaejl 
fejét a vállára, belebújik a vállába, neu 
tudni, nevet-e vagy sir.) 

PÉTER ( tág rányílt szemmel néz, a karjá 
se mozdítja. Arcán ijedelem, zavar, nen 
tudja mit csináljon. Aztán lassan, bátorta 
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Nagy képes árjegyzéket e lapra hivatkozással Ingyen és bérmentve kOldttk. 
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SZAPPAN 
CRÈME 
PUDER] 

[KAPHATÓ 

MINDENÜTT 

IK PATI KA KIRÁLY U.l 

A LEGJOBB S Z É P S É Ó ^ P O L Ő S Z E R 
A F Ö L D E S F E L E 

Ionul simogatni kezdi az asszonyt, a fejét, a 
vállait, a hátát. Végre egy hirtelen mozdulat-
tal magához szorítja és lehunyja a szemét). 

ANNA (felnéz rá): III v a g y . . . V é g r e . . . 
P é t e r i . . . 

11. J E L E N E T 
Voltak, Benedekné 

BENEDEK NÉ (bejött jobbról, látta a jele-
netet. Az ajtóhoz támaszkodik. Pityergő száj-
jal és ragyogó arccal. Kiáltani szeretne, de 
nem mer). 

PLÉBÁNOS (közelebb jön Péterékhez, 
csendesen rászól Péterre): És itt van az édes-
anyád, Péter, csókold meg már, mert men-
ten elájul a vágyakozástól. 

PÉTER (felrezzen az asszony ölelésének 
kábulatából. Nagyon hirtelen és felindultan 
Benedekné felé fordul). 

BENEDEKNÉ (olyan kicsi, hogy csak 
ágaskodva éri el Pétert): Édes, kicsi f i a m -
én m i n d e n s é g e m . . . (A karja ugy rebben fe-
léje mint két szárny.) 

PÉTER (két lépéssel ott van nála. Ránéz. 
Halkan, tűnődve): Ez az é d e s a n y á m . . . (A 
karjaiba veszi.) Édesanyám 1 (A vállán nyugvó 
kezét megcsókolja, aztán az arcát.) 

BENEDEKNÉ (a Péter karjai közt. El-
tartja öt magától, nézi, megint visszabújik 
hozzá, megint nézi, közben kedvesen): Hogy 
ezt megérhettem. Ó, t e . . . Alig ismerek rád... 
De megnőttél, te P é t e r . . . Megvá l lasod tá l . . . 
Ez a csúf szakáll! Emiatt vagy olyan idegen. 

PÉTER (sötéten végigsimít a szakállán, ál-
talában halkan, szinte érzelem nélkül beszél): 
Rut vágás van az arcomon. Azt t akar ja , 
anyám. 

BENEDEKNÉ: Még a hangod is . . . mintha 
egy kicsit más lenne . . . 

PÉTER (tétován): Le lhe t . . . Én is azt hi-
szem . . . Sok mindenen mentem keresztül, 
anyám. 

TAMÁS (eddig idegesen kószált Péter kö-
rül, most duzzoqva eléáll): Persze, énrám 
senki rám se fütyöl. Mintha a vén Tamás 
nem is lenne a világon. 

PÉTER (hirtelen felé fordul): Ô, bocsá-
n a l . . . 

ANNA (Péterhez): A bátyád. Tamás. 
PÉTER (nézi Tamást): A bátyám. (Kezét 

nyújtja.) 
TAMÁS (kedvesen átöleli): Ebad ta gaz-

embere, igy megtréfálni bennünketl Hej, épp 
az imént emlegettelek. Arról van ugyanis 
szó, és ebben nagy szükségem volna r á d . . . 
a Róza . . . 

BENEDEKNÉ (befogja a Tamás száját): 
Hagyd már, csak nem fogod az első pillana-
tát megkeseríteni a magad bolondériájával . 
(A szoba hangulata felszabadul, nyüzsgő 
méhkas lesz.) 

JANCSI (állandóan ott botorkál az apja 
körül és büszkén nézi). 

BENEDEKNÉ (eligazítja a dívány párná-
kat): Ide ü l j le, édes f iam. 

ANNA (a plébános elé tesz széket): Tessék 
helyet foglalni, főtisztelendő ur . 

PLÉBÁNOS (leül): Jó , nem viszem el az 
álmukat . 

KRISTÓF (az ajtónál áll, végig mozdulat-
lanul, mosolyogva nézi a jelenetet). 

PÉTER (mire a pap leült, 6 is leül a dí-
ványra). 

BENEDEKNÉ (mellé ül jobboldalra): Cso-
dálatos ez! Alig hiszek a két szememnek! 
(Fogja a fia kezét.) Én megint itt ülhetek a 
fiam mellett. 

PÉTER (lenéz Benedekné kezére, amint az 
a kéz a kezére simul): Anyám k e z e . . . (In-
kább magának.) Lá t tam sokszor, ot t messze 
is. Mikor visszatértem az életbe. A dolgok 
még ujak voltak. A világ ismeretlen. De ha 
lehunytam a szemem, láttam az anyám ke-
zét. (Kezébe veszi Benedekné kezét és nézi.) 
Í g y . . . Igen . . . Körülbelül ilyennek . . . A vé-
kony ujjait , a ráncait , a kis k a r i k a g y ű r ű t . . . 

JANCSI (Péter előtt áll): Apukám, te ilyen 
nagy vagy? Milyen nagy apukám van ne-
keml Sokkal nagyobb, mint a többi gyerekek 
apukái a tanyán. Te vagy a legnagyobb 
npuka a világon! 

PÉTER (mosolyogva néz rá, elbocsátja az 
anyja kezét). 



ANNA (Péter mellé ült a díványra a bal-
oldalra): Éhes vagy, f á r a d t . . . 

PÉTER (ránéz) Nem, nem. (Szinte meg-
kapaszkodik a díványban.) Olyan jó itt. 

ANNA: Egyenesen a kórházból jöttök. San-
tarocca, Olaszország, milyen messze van. Bi-
zonyosan összetört az utazás. 

BENEDEKiNÉ: Hát a háború, hát a sebe-
sülés, hát a fogság? (Kineveti Annát.) Téged 
éppen csak az utolsó utazás nyugtalanít? 

ANNA (közelebb bajik Péterhez): Mert 
akkor már mifelénk jött, hazafelé. Akkor 
már megint a miénk volt. 

JANCSI (Péter előtt ágál): Tudod, apuka, 
hogy már másodikos vagyok és tudok zongo-
rázni? 

PÉTER (rámosolyog): Ne mondd ! 
BENEDEK NÉ: De azt az asszonyt nézd 

meg. Ilyen asszonya nem sok embernek van. 
PÉTER (Annára néz, aki később lehajtja a 

fejét). 
BENEiDEKNÉ: Ez azóta alig volt kint a 

házból. Legfeljebb templomban. Ez folyton 
csuk rád gondolt, veled törődött. 

ANNA: Ugyan, mama. 
BENEiDEKNÉ: Ez megterített neked min-

den ebédhez, meg vacsorához. Még a hamu-
tartó is oda voll készitve mindig. Minden 
este frissen megvetette az ágyadat. Minden 
héten kiszellőztette, kikefélte a ruháidat. A fe-
hérneműidet is kimosatta minden hónapban, 
hogy frissenvasalt fehérnemű várjon, ha ha-
zajösz. 

ANNA (szégyenkezve): Mama, ez most 
nem fontos. 

TAMAS (duzzogva): Éngem persze meg se 
kérdezel, mi újság? Csináltam-e valamit? 
Hogy áll a föld? 

PÉTER: Ó, dehogynem. 
TAMAS (büszkén): Mert minden remek, 

barátocskám, minden! Egy kalásszal sincs 
kevesebb . . . 

BENEDEKNÉ (közbevág): Ne rohanjátok 
meg szegényt egyszerre mindennel! (Péter-
hez.) Azt mondd meg inkább, lelkem, a tü-
dőd, szived, gyomrod rendben vsm? 

PÉTER: Mint a makk! 
BENEDEKNÉ: Semmi ba j az egészséged-

del? Jaj , ettől félteim én csak mióta tudom, 
hogy ellenség közt, rossz k o n y h á n ! . . . 

Tisztelettel értesít tik, hogy a inai naptó1 

kezdve m i n d e n e s t e , valamint vasárnap 
és ünnepnap délután 5 órától 7 óráig a 

Széchenyi kávéházban 
(IX., Mester-utca 1. Ferenc-kttrut 
sarok) bangverecnyezünk. — Kedven tár-
saságával együtt s z í v e s e n elvárjuk. — 

E U G E N S T E P A T 
a R á d i ó b ó l közismert o r o s z 
balalajka zenekara. 

TAMÁS (az asztalról dohánydobozt vesz 
fel, odatartja Péter elé): Ezek a hires, gon-
dos asszonyok még meg se kínálnak cigaret-
tával! 

PÉTEK (elutasítja. Halkan, de magától 
értetődőn): Köszönöm, én nem dohányzom 

TAMÁS (elbámulva): Nem-e? (Leteszi a 
kis asztalra a dobozt.) 

ANNA (csodálkozva): Nem dohányzol? 
PÉTER (ijedten néz rájuk): Nem . - . 

(Szinte mentegetődzve.) Én soha nem is do-
hányoztam. (A háziak mind csodálkozva 
néznek össze.) 

PLÉBÁNOS (magyarázólag, inkább Anna 
felé): Már tudniillik bizonyára azóta, hogy 
meggyógyult. (Mosolyogva.) Meg kell szokni 
ma jd az i l ye smi t . . . én már megértem. Azt 
hiszem (Péterhez) el is mondhatom, amit 
mondtál nekem, édes fiam. (A többiek felé, 
gesztussal Péterre.) Igen érdekes lelkiállapot 
ez , . . ahogy ő mondta: Atyám, néha két-
ség fog e l . . . hogy jövök-megyek, mint egy 
álomban, minden egy nagy meglepetés, min-
den uj, az is, hogy most i t thon vagyok, az 
is, hogy ez a fftlu, ez a vidék, ezek a fák, ez 
az, ami az én oMhonom. És mégis, mintha 
álmodnék és egyszer csak felébredek. (Mind 
feszülten hallgatták.) 

PÉTER (szinte görcsösen megkapaszko-
dik a dívány szövetében, mereven bámulja 
és hallgatja a papot, a tartása a menekülőé, 
aki fél valamitől; aki talán mingyárt el akar 
rohanni.) 

PLÉBÁNOS (Annához): Segítsék őt, hogy 
megértse: ez az álom: valóság. Bizony . . . 
(Indul.) 

ANNA: A tisztelendő ur csak nem akar 
m á r menni? 

PLÉBÁNOS: Megtettem a kötelességem — 
hazahoztam, miehetek. 

BENEDEKNÉ (felpattan): Szó sincs rólal 
Itt fog ebédelni. Tán csak velünk marad a 
mi nagy örömünkben. 

PLÉBÁNOS: Alkalmatlan leszek — éppen 
most. 

ANNA (feláll): Nem! Nem! Hiszen jól esik, 
ha megoszthatjuk valakivel a boldogságun 
kat! 

PÉTER (feláll, meglátja Kristófot, végre 
egy ismerős arci végigsimít felfrissülve a 
homlokán): Oh, Kristóf! (hozzásiet, két vál-
lára teszi a kezét, nézi, aztán megfordul ) 
Itt van Krisióf, Akinek én annyit köszönhe-
tek! (Ránéz, megszorítja a kezét.) Hazahoz-
tál, köszönöm. (Visszafordul, megint tétova 
ijedtség van a hangjában.) Vele most mi 

KottanÉlhUli zongoraohtafôs 
felnő teknex leggyorsabban kiséretszerkesz-
téssel Legmagasabb referenciák. VII., 
Damjanlch-utca 54. szám, földszint 4. Sxttesné. 
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lesz? (Még ijedtebben.) Nem kívánhat ja senki, 
hogy elküld jem. (Anélkül, hogy feléje 
fordulna, a Kristóf kezét fogja és szorítja.) 
Én neki . . . szeretném valahogy meghá-
lálni . . . (Segítségkérőn néz rájuk és vár.) 

ANNA (lassan odamegy Kristófhoz, pilla-
natig szemben áll vele, aztán hozzáhajol és 
megcsókolja az arcát): Köszönöm én is 
Kristóf. 

KRISTÓF (a boldogságtól és büszkeségtől 
alig tudja kinyögni): Ezt nem érdemeltem, 
k e z i t c s ó k o l o m . . . A világ minden medá l i á j a 
se volna semtni ehhez. 

BENEDEKNÉ (gondolkozott, Kristófot 
nézve): Két évvel ezelőtt meghal t az öreg 
kertészünk. Te itt maradsz , fiam, a helyén. 
(Péternek.) Jó lesz igy, fiam? 

PÉTER (félkarral pillanatig átöleli Kristó-
fot): Nagyon jó, anyám. 

BENEDEKNÉ (kézenfogja Kristófot): 
Meg is muta tom mind já r t , hol fogsz lakni, 
mert há tha nem smakkol (huncutul néz hol 
Kristófra, hol Péterre.) Hátha nagyon el-
kényeztetlek ott benneteket. (Kézenfogva 
Kristófot, kimegy a verandán.) 

KRISTÓF (boldogan kihúzva magát, kö-
veti). 

12. JELENET. 
Anna, Péter, Plébános, Jancsi, Tamás 

PÉTER (Annához, Kristóf után nézve): 
Köszönöm, hogy ilyen jók vagytok hozzá. 
(Kicsit összesimulnak.) 

PLÉBÁNOS (int titkon Tamás felé): Mi 
meg j á r h a t n á n k egvet ebédig a kertben. 
Igaz? 

TAMÁS (megérti): Az álmoskönyv is azt 
mondja : rántottcsirke előtt j ó a sétál 

PLÉBÁNOS (Jancsihoz): Gyere velünk, kis 
fiam, ma jd levizsgáztatunk, hogy milyen 
virágokat ismersz. 

JANCSI (már szalad is előre): Én, tiszte-
lendő ur kérem, ismerek minden virágot, 
ami csak létezik a világon. 

PLÉBÁNOS: Nana. (Karonfogva viszi ma-
gával Tamást. Még hallani a diskurzusukat, 
amint mennek ki a verandán.) 

13. JELENET. 
(Anna, Péter.) 

PÉTER (mosolyog, kicsit ijedt és zavart): 
Ugy látom, egyedül hagytak. 

ANNA (nevet): Egyedül. Készakarva. Na-
gyon kedvesek. (Vezeti az urát a jobboldali 
fotelhez.) Most ide ülj. Ez volb mindig a te 
kedvenc helyed. 

PÉTER: Ez? (Beül a fotelbe.) Jó. Puha . 
ANNA (leül a karosszék karjára, szemben 

a publikummal): Most pedig nézz szét. Az 
ott az u j szőnyeg. Tetszik? 

PÉTER: Nagyon szép. A te Ízlésed? 
ANNA: Persze. És u j teritőt csináltam az 

asztalra, látod? Filé, most Pesten is az a 
divat. Mindig szeretted a jó teritőket. Szép? 

PÉTER: Mint a hab. 

PÉTER (nézi az asszonyt): Milyen szép 
kék szemed van. 

ANNA: Ugy-e, megöregedtem egy kicsit, 
Péter? 

PÉTER (nézi, a hangja lassan áttüzesedik 
a későbbiek alatt): A bőröd olyan hamvas, 
mint egy gyereké. Szinte világit a bőröd 
szinte látom raj ta keresztül a véredet, az éle-
tedet, a l e l k e d e t . . . amint tüzes és boldog. 

ANNA: Nekem tetszik ez a szakáll. Olyan 
tekintélyes vagy. Olyan, mint egy főherceg... 

PÉTER (az asszony kezét nézi): Kis kezed 
van. Vékony, szép kis uj ja id . Milyen jó me-
leg a kezed. (Arcához viszi a kezét.) Milyen 
jószagu a kezed. 

ANNA (a másik kezével a férfi haját bor 
zolja): Majdnem szőke lettél. Talán sokai 
voltál napon? 

PÉTER (nézi az asszonyt tetőtől talpig, 
maga elé állítva. 0 is feláll). 

ANNA: Ne n é z z . . . Nem volt időm átöl-
tözni. (Simogatja az ura fejét.) T e . . . ezek 
n kis ráncok nem vollak meg. Ez s e . . . ez 
s e . . . (Az ujja végig köröz a férfi arcán.) 

PÉTER (Anna arcát, nyakát, száját nézi): 
A nyakad is szép. Milyen szép a nyakad. 
Miiven fehér a vállad. A szájad — milyen 
piros. 

ANNA (halkan, közelről): A te szá jad is. 
miiven piros, 

PÉTER (Hirtelen mohón magához huzza, 
ebben a halk felkiáltásban kételkedés és bol-
dogsáq van): Az enyém vagy, tel (Megeső 
kolja a száját, hosszú csők, az asszony egé-
szen átöleli, hozzáborul. A hosszú csók 
után Péter elbocsátja az asszonyt. A hangja 
reszket, hörög, boldog): Enyém v a g y . . . 

NEM KiZZEL Kivi RT, 
HANEM -

HIGYEMIKUSAH CSOMAGOLT, 
EGÉSZSÉGEI, KIADÓS, 
ZAMATOS TEAP1ÁRKA, 
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ANNA (a haját igazgatja, lányosan): Is-
tenem, ha valaki most bejött volna. Nézd 
csak, milyen szép diványpárnákat csináltam 
neked. Ugy-e jók? Nézd azt a nagv kéket. 

PÉTER (hot őt nézi, hol a díványt): Gvö-
nyörü! Édes ' 

ANNA (feláll, a díványhoz megy): Nézd 
még, milyen puha ez. Milyen jót fogsz ezen 
délutánonként aludni. 

PÉTER (feláll, a dívány felé indul és most 
észreveszi a képet a falon a dívány felett, 
megáll, lenyűgözve nézi a képet). 

ANNA (aki a párnákhoz hajolva várta öt, 
felnéz): Mit nézel? 

PÉTER (a hangjában meglepetés, kíváncsi-
ság, rémület): Kinek a képe ez? 

ANNA (a képre néz, aztán a férfira bámul. 
Annyira meg van döbbenve, hogy ijedten 
csak ennyi jön ki a száján): Ez . . . 

PÉTER (sürgetve, rémülettel): Kinek u 
képe ez? 

ANNA (a két kezét a mellére szorítja, ré-
mülten nézi Pétert): Ez . . . Drágám . . . 
Hát hiszen a te arcképed. 

PÉTER (megrezzen, elkapja a szemét a 
képről, végigsimítja a homlokát, halkan, 
rengeteg szégyenkezéssel): Oh, bocsáss meg. 
Látod . . . A betegségem . . . Milyen ostoba 
vagyok. (Magához huzza ijedt mosolygással.) 
Még sok gondod lesz velem. 

ANNA (lehunyt szemmel, mozdulatlan arc-
cal áll. Ijedten, maidnem súgva): Nem baj . 

14. JELENET. 
(Péter. Anna, fíenedekné.) 

BENED EK NÉ (bejön jobbról): Gyerekek, 
ebédelni! (Karonfogva Pétert, már viszi is 
magával a jobb ajtón.) 

ANNA (egyedül marad s ijedt szemmel, moz-
dulatlanul áll. Gesztust tesz a kép leié, ez a 
gesztus zavart és voltaképp semmit sem , eje; 
ki. Utána azt mondja, bele a levegőbe, sut-
togva és szinte csak magának): Nem ismerte 
meg Kaját m a g á t . . . 

(Függöny.) 

I I . f e l v o n á s 
Ugyanaz a szoba. Félévvel később. Kora ősz 
van. Este kilenc óra felé jár az idő. A szín 
egy pár pillanatig üres. A mennyezeti lámpa 

ég. 
1. JELENET. 

Anna, Benedekné. 
ANNA (a jobboldali ajtón jön be, ahon-

nét beszélgetés zaját hallani. Kezében nagy 
ezüsttálca, feketekávés csészékkel. Az asz-
talhoz megy, leteszi, elhelyezi a csészéket). 

BENEDEKNÉ (jobbajtón jöri be, min-
gyárt utána. Felindult. Halkan beszél): Ezt 
az asszonyt te hivtad meg ma estére ide? (A 
párbeszéd halk és igen gyors.) 

ANNA: Én. 
BENEDEKNÉ: Mirevaló volt ez? 
ANNA: Kíváncsi voltam, mi lesz. 
BENEDEKNÉ: És ha megint összehaba-

rodnak? 
ANNA: Tul kellett esni ezen a próbán. 

Tul akartam esni raj ta . Nem érti anyus, 
miért? 

BENEDEKNÉ: Fel nem foghatom. Hiszen 
Péter igazán olyan jó most hozzád. 

ANNA: Aranyos. Drága. 
BENEDEKNÉ: Nem lumpol, nem kártyá-

zik, már idestova egy fél éve van itthon és 
még egyetlen egyszer se volt bent a város-
ban. 

ANNA: Igen. Mintha minden rossz szoká-
sát otthagyta volna abban a santaroccai kór-
házban. 

BENEDEKNÉ: Egészen u j ember lett. 
Mintha nem is az én fiam lenne. Azelőtt kö-
tekedő voll, könnyelmű, néha goromba. Még 
hozzám is. (Kicsit szomorún.) Azok mind a 
régi kamaszos vonások voltak benne. Az én 
diákfiamat juttatták eszembe. 

ANNA: Talán csak nem sajnál ja? 
BENEDEKNÉ: Ezen már sokat gondol-

koztam. És azt hiszem én is jobban szere-
tem Pétert igy, amilyen most. De te, hogy 
mért kell neked most megint ezzel az asz-
szonnyal esetleg fö lkava rn i . . . ? 

ANNA (lázasan suttogva): Ide hallgasson 
mama. Olyan kimondhatatlanul boldog vol-
nék. Most annyira megértjük egymást Pé-
terrel. ő olyan jó és engem annyira szeret... 
és én annyira szeretem ől . . . de itt van ez 
az asszony, itt a szomszédban, akár meny-
asszony, akár nem, nekem ő még mindig az 
a régi, rettenetes emlék és én nem tudom 
mikor tör rá megint az életünkre. Hát in-
kább én magam, inkább minél előbb akarok 
szembenézni a veszedelemmel. Ezért hivtam 
meg ma ide. 

BENEDEKNÉ: Még most se elég világos 
előttem . . . 

ANNA (gyorsan, halkan): Tudom, hogy 
mióta Péter itthon van, nem találkoztak. Hi-
szen tudom azóta Péter minden lépését. És 
én most már, nuwna, drága, azt hiszem biz-
tos vagyok az uramban. Hát ezt akartam, 
hadd találkozzanak. Ha tényleg biztos lehe-
tek benne (felkapja a fejét), akkor én va-
gyok a világ legboldogabb teremtése. Akkor 
nem történhetik többé semmi az életben, ami 

!Uj pálya — A kozmetika! 
A kozmetikaipar minden ágában teljes kiképzést nyújt 
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elvehetni tőlem a boldogságomat. És az 
uramat. 

BENEDEKNÉ (felé fordult, nézi. szorong-
va): És ha ba j lesz? 

ANNA (feje lehanyatlik): Akkor megint 
vége mindennek. Hát ezt, ezt a bizonytalan-
ságot, ezt nem bírtam én többé idegekkel, 
mama (más hangon). Tessék hivni őket, a 
feketét itt szervírozzuk. Jancsi még ott ma-
radhat az asztalnál, még egy kicsit játsz-
hatik. 

BENEDEKNÉ (indu! a jobb ajtó feli). 
ANNA (utánaszól): És mama, most ne is 

jöj jön vissza, hanem tessék engem is pár 
perc múlva kihivatni (izgatottan és hősiesen). 
Azt akarom, hogy kettesben maradjanak . 

BENEDEKNÉ (visszanéz rá az ajtóból, a 
fejét csóválja, kimegy jobbra). 

ANNA (elmerülten áll az asztal mellett, 
összekulcsolt kézzel). 

2. JELENET. 
Anna, Péter, Zengné. 

ZENGNÉ (jön jobbról. Nagyon elegáns, 
nagyon ragyogó, nagyon illatos és kozme-
tizált. Derűs és hangos): Igazán, milyen édes 
itt nálatok, szivem! 

PÉTER (közönyösen jön utána, zsebretett 
kézzel). 

ANNA (Zengné első szavára felrezzen, ösz-
szeszedi magát, igyekszik elfogulatlan és vi-
dám lenni): Örülök, hogy tetszik neked. 
Pedig nagyon szerényen lakunk. 

ZENGNÉ (leül a díványra kokettül): Te, 
egy olyan kitűnő viccet hallottam. Azt 
mondja . . . (elhallgat, a két emberre néz) 
azaz pardon, mégse lehet hatszemközt el-
mondani. 

PÉTER: Kérem, én kimegyek. 
ZENGNÉ (nevet): Ô, nem maga miatt (An-

nára mutat), ö miatta nem lehet elmondani 
(kicsit gúnyosan), ó még nagyon ártatlan. 

3. JELENET. 
Voltak. Szobalány. 

SZOBALÁNY (jobbról, feketében, fehér 
köténnyel, tálcán feketekávés ibriket hoz be, 
leteszi a nagy ezüsttálcára). 

ANNA: Jól van Erzsi (int, hogy elmehet). 
SZOBALÁNY (kimegy jobbra). 

i. JELENET. 
Anna, Péter, Zengné. 

ZENGNÉ: Kérem, kedves Péter, megkínál-
hatna egy cigarettával. 

PÉTER: Bocsánat. Olyan szórakozott va-
gyok. (Kis asztalról cigarettát vesz elő, tüzet 
ad.) 

ANNA (betölti a csészébe a feketét, oda-
visz egy csészét Zengnének): Parancsolj. 

ZENGNÉ: Köszönöm, édesem. Imádom a 
feketét. Meg a cigarettát. Meglátod, addig 
feketézek és cigarettázom, mig egyszer meg-
reped a szivem tőlük. 

ANNA: Ó, éli azt hiszem, a te szived nem 

olyan könnyen reped meg. 
BENEDEKNÉ (hangja kívülről, jobbról): 

Annus, jö j j szivem egy percre! 
ANNA (Zengnéhez): Megbocsátsz (kimegy 

jobbra). 
5. JELENET. 
Péter, Zengné. 

PÉTER (leült az asztal mellé, elmerülten 
szürcsöli a feketekávéját). í 

ZENGNÉ (egy-két hörpintésre kiitta a 
feketéjét, jobb ajtóra néz, aztán Péterre, hal-
kan): Megmondták magának, hogy férjhez-
megyek? 

PÉTER (felrezzen): Tessék? 
ZENGNÉ: Hogy fér jhez megyek?! Tudja? 
PÉTER (zavartan): Ugy emlékszem. . . 

hallottam. 
ZENGNÉ (álmélkodva): Ugy emlékszik? 

Hát nincs egy szava se hozzám? 
PÉTER (ijedten teszi le a csészét): Paran-

csol? 
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ZENGNÉ (elbűvölfin nézi Pétert): Mióta 
hazajött , most találkozunk először és még 
azt se mondja . . . Péter, még egy ekkorka 
(az ujját mutatja) édes kis szót se mondott 
nekem. 

PÉTER (bután a meglepetéstőlj: Én'? Nem 
értem kérem. 

ZENGNÉ (a csészét az asztalhoz viszi, le-
teszi és ugy áll meg a férji mellett, hogy az 
érezze illatát, egész testét): P é t e r . . . már 
nem szeret? 

PÉTER (nézi): Bocsásson m e g . . . 
ZENGNÉ: Mi ez? Diszkréció? Egész bizo-

nyos, hogy senki se hallgatózik. Anna, ugy-
látszik biztos a dolgában, különben nem hí-
vott volna meg ide ma este. Hát mondja . . . 
már nem szeret? 

PÉTER: K é r e m . . . én i g a z á n . . . nem em-
lékszem . . . 

ZENGNÉ: Maga nem «mlékszik (nézi, 
eszébe jut, amit Péter betegségéről hallott.) 
Persze. . . Lehet. De én (halk, forró, sür-
gető), amiért menyasszony v a g y o k . . . (egyet-
len kacér mosolygással) azért még nagyon 
jól emlékszem mindenre! 

PÉTER (álmélkodva). Ugy. 
ZENGNÉ: És azért még egyszer szépen el-

búcsúzhatnánk azoktól a forró érzéki régi 
szép napoktól. 

PÉTER (dörmög, bámulja): Miféle szép 
napoktól? 

ZENGNÉ (igen halk, sürgető): Gyere ki hol-
nap oda a régi malomhoz, ahol legelőször 
találkoztunk. Emlékszel már? 

PÉTER (nagy zavarban, néz, hallgat). 
ZENGNÉ (jobb ajtóra néz, nem engedi be-

szélni): Csak pontos légy Péter. Azóta még 
idegesebb leltem. Nem bírnék várni (ránéz, 
nevet, végigsimít a haján). Hallgatsz. Édes 
vagy! Tetszel nekem. Mint egy ravasz, nagy 
gyerek, olyan vagy (csábítón). De azért én 
szeretlek. És én milliószor gondoltam rád 
azóta is. Én nem hittem, hogy ott marad-
tál! 

PÉTER (csak bámul): Nahát! (Leül.) 
ZENGNÉ (mellette áll): Hál ide figyelj. Én 

majd eszedbe jutlatok mindent. Ó, énnekem... 
minden emlék, mintha ú j ra élném (lehunyja 
a szemét). Például az az első csókod, ott a 
régi malom mellett. Istenem... de jó volt. És 
mikor beszöktünk a városba, az a felejthetet-
len nap, csavarogtunk kéz a kézben, mint 
két gyerek, bevittél egy vén ház kapuja alá 

és ott megcsókoltál. 
PÉTER (hátradől): Nem téveszt maga en-

gem össze valakivel? 
ZENiGNÉ: Téged? Én? (Nevet.) Te csacsi! 

Téged, aki az első szerelem voltál az életem-
ben? (Lehajol hozzá, a szemébe néz ra-
gyogva, szerelmesen.) 

PÉTER (mozdulatlanul, hidegen és cso-
dálkozva néz vissza rá). 

ZENGNÉ (egyszerre megijed): Péter! (Hát-
rálni kezd.) Milyen üres és idegen a szeme! 
Mi van magával, Péter? 

PÉTER (nagyon nyugodtan): Én nem em-
lékszem azokra a dolgokra, meg semmi 
másra sem. Egyáltalán nem hinném, hogy 
ilyesmi történhetett volna miköztünk. (Feláll.) 

ZENGNÉ (meredten nézi): örült! Vagy 
szemtelent (Felindultan, hisztérikusan.) Mert 
mindent el lehetett f e l e j t en i . . . De engem! Ez 
lehetetlen! Hanem mondja meg: már nem 
szeret é« most így akar velem elbánni. (A 
két halántékára szorítja a kezét.) Hát ez . . . 
ez hallatlan! 

PÉTER (mosolyogva): Becsületszavamra... 
ZENGNÉ (majd megfut az indulattól): Ô, 

m a g a . . . Maga egyszerűen hirtelen csak jó 
ember lett, mi? Jó ember, ó, én b o l o n d ! . . . 
(Majd szétrobban a dühtől.) Azonnal haza 
akarok menni. Szétszakad a fejem! Azonnal 
haza akarok menni! (Toporzékolva.) 
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PÉTER (a sarokból boldogan keresi meg 
a kabátját, leteszi eléje egy székre és - sietve 
megy a jobbajtóhoz, kiszól): Anna! 

ZENGNÉ (kapkodva veszi fel a kabátját): 
Nevetségessé tettl Egyszerűen nevetségessé! 
(Péterhez.) Soha az életben ne merjen a sze-
mem elé kerülni, m e r t . . . 

ANNA (hangja kintről): Mi az, szivem? 

6. JELENET. 
Péter, Zengné, Anna. 

ANNA (bejött jobbról, az ajtóban megáll, 
izgatott és kíváncsi). 

ZENGNÉ (teljes nyugalmat erőltet): Ugy 
látszik, mégis csak erős volt a feketéd, ara-
nyom. Egyszerre olyan szörnyű főfájást kap-
tam, hogv azt hittem az előbb, rögtön el-
ájulok (Péterhez). Igaz? 

PÉTER (ártatlanul) : Igen. a nagyságos-
asszony, azt liiszem, tényleg rosszul érzi 
magát. 

ZENGNÉ (fogcsikorgató mosollyal Anná-
hoz): Megbocsátasz, ha megköszönöm a szi-
veslátást, de most nem tudok tovább ma-
radni nálatok. Ilyenkor nekem jég kell, priz-
nic, tudod, angyalom, ugy-e nem haragszol? 
(Kínos ölelés.) 

ANNA (nem egészen érti a helyzetet): 
Rendkívül sajnálom . . . 

ZENGNÉ: Hidd el szivem, én is. Az ember 
tele van kedvvel, hangulattal és jön egy ilyen 
(Pétere néz) ő r ü l t . . . (más hangon, Anná-
hoz) egy ilyen őrült anigrén . . . (Kezet nyújt 
Annának, Pétert észre se veszi, már rohanni 
szeretne, siet az ajtó felé.) Ne kisérjetek ki, 
hűvös van kint, megfáztok. (Kimegy a 
verandaajtón, el.) 

7. JELENET. 
Anna, Péter. 

ANNA: Hát ezzel mi történt? 
PÉTER: Ez bizony különös história. (Leül 

a foteljébe.) Én azt hiszem, ez a nő bolond. 
ANNA (lesi a szavát): Bolond? Mért volna 

bolond? 
PÉTER: Vagy pedig összetévesztett vala-

kivel. De ez meg lehetetlen. Hiszen tudta, 
hogy idejön, Tudta, hogy hogy hivnak, 
tudta, ki vagyok. 

ANNA (leül az asztal mellé, le nem veszi 
a szemét Péterről): De mért tévesztett volna 
össze valakivel? 

PÉTER (zavartan nevet): M e r t . . . ezt 
szinte alig lehet elmondani. Amint te ki-
mentél, ez az asszony ugy kezelt engem, 
mintha én és ő . . . mintha közöttünk . . . 
értesz engem . . . 

ANNA: Igen. 
PÉTER: És összevissza beszélt minden-

féléket . . . A legbizalmasabb hangon, kér-
lek! Oreg malomról, erdei tisztásokról, a 
városról, ahol én állítólag vele voltam . . . 
(Nevet, tiszta gyermeknevetéssel.) Én ővele, 
fantasztikus! ' 
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ANNA (feszülten Hallgatja): Igen. 
PÉTER: És csók, meg csók. Csók a ma-

Ic mmil, csók a tisztáson, csók a kapualjban. 
I Nagyon jóízűen nevet.) 

ANNA (reszket, mert ez mind régi gyanú 
rs régi fájdalom): A m a l o m n á l . . . a tisztá-
son . . . a kapualjban . . . nagyon érdekes. 

PÉTER: Dehogy is érdekes. Ha nem a te 
barátnőd, Isten bizony, mondtam volna 
neki valami furcsát. 

ANNA: Péter! 
PÉTER: De íiam, ilyet én még életemben 

nem hallottam! 
ANNA: És aztán, mi történt? 
PÉTER: Megmondtam, hogy én semmire 

se emlékszem. . . hát majd megölt a két 
szemével és kijelentette, hogy hazamegy. 
(Nevet.) Hála Istennek. 

ANNA (feláll, odamegy hozzá, fürkészve 
nézi): Péter, igy történt minden szórói-
szóra. ahogy te mondod? 

PÉTER: Szivecském, hát csak nem szo-
pok az uj jamból ilyen marhaságot? 

ANNA (még most se hisz teljesen): Azt 
akarod mondani, hogy volna férfi a világon, 
akinek egy ilyen szép, nagyon szép asszony 
csókról meg szerelemről beszél és az a férfi 
az csak u g y . . . 

PÉTER (elfintorítja az arcát): Ojjé. Elő-
ször is . . . (Vállat von.) Hát szép. Lehet. 
De nem zsánerem. Rossz szeme van. (Szinte 
beleborzong.) És van benne v a l a m i . . . va-
lami gonosz. 

„UQNfs bilincs" 
G.iramszeghY Sándor szen-
zációs szibériai hadifogoly-
regényét előfizetőinknek az 
alanti szelvény feltöltése és az 
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dése ellenében a szerző azon-
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ANNA (még közelebb megy hozzá): Nem 
zsánered? 

PÉTER: Nem áml Tudod ki az én zsáne-
rem? (Ültében kinyújtja feléje a két kar-
ját.) Maga! (Minthogy az asszony csak 
mozdulatlanul néz rá, feláll és hozzálép. 
Félkarral átöleli.) Ez a h a j . . . meg ez a 
s z e m . . . meg ez a moso lygás . . . ez az én 
zsánerem. (Odaszorítja a fejét az asszony 
fejéhez ugy, hogy ö most háttal áll a kö-
zönség felé, az asszony pedig szemben.) 
Meg az, hogy téged szeretlek. Senki se szép, 
csak tel 

ANNA (közben a szeme kicsit lehunyó-
dott, aztán felnéz, ragyogó arccal, moso-
lyogva. Kiszabadítja magát és egy szép vi-
dám keringőt hangosan dúdolva, mintha mi 
sem történt volna, odalép az asztalhoz és 
szedi össze a csészéket). 

PÉTER (a balajtóhoz megy, benéz, Anná-
hoz): A gyerek már lefeküdt? 

ANNA (hangos dudolással rázza a fejét: 
nem). 

PÉTER (visszajön, nézi): Ejnye, de jó 
kedve van valakinek. 

ANNA (dúdolva rázza a fejét: igen). 
PÉTER: Aztán vájjon miért? 
ANNA (már indult kifelé a tálcával, most 

megáll, megfordul, ránéz Péterre): Csak. 
(Visszajön, szembe áll vele, igen közel.) 
Mert nagyon boldog vagyok, tudod? (At-
hajlik a tálca fölött, gyorsan erősen szájon-
csókolja, sietve megfordul és újra indul ki-
felé. Még nem ér az ajtóig, amikor Pétéi; 
hangja megállítja.) 

8. JELENET 
Péter, Anna, Tamás, Róza 

PJÉTER (kinézett a verandaajtón): Na, itt 
jön az u j házaspár. A mézeshetesek. 

ROZA (kis, ünnepélyes öreg hölgyike, 
aki fiatalosra van kenve, fiatalosan és diva-
tosan öltözködik, karonfogva Tamással jön-
nek be a verandaajtón). 

TAMÁS (bejövetelében és karonfogásában 
van valami lemondás, bánat, elkeseredett 
engedelmesség. Rögtön duzzogva leül a dí-
ványra). 

RÓZA (előkelő): Jó eslét, kedveseim. Ha 
nem vagyunk terhetekre, elsétáltunk egy ki-
csit hozzátok. Szép holdvilágos este van 
úgyis. 

ANNA: Ô, nagyon kedves. (Megcsókolja 
Rózát.) 

PÉTER (kedvesen nézi őket): IA flata' nár 
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holdvilágos estéken s é t á l . . . 
RÓZA (mereven, ellenségesen): Kérem, a 

holdvilág korkülönbség nélkül egyformán 
süt mindenkire. 

PÉTER: Bocsánat. (Derűsen.) Nem ugy 
gondoltam. 

RÓZA (Annához): Egy kicsit meg is akar-
tam mutatni nektek ezt a ruhát. (llieg-bil-
leg, fordul egyet a ruhájában.) Uj. 

ANNA: Nagyon csinos. 
RÓZA (Tamás felé): Ez a vén ember azt 

mondja , hogy én örökösen u j ruhákat csi-
náltatok. 

TAMÁS (megmozdul, mint akit darázs csí-
pett meg): Nem örökösen. Csak minden kél 
hétbe. 

RÓZA (Annához): Meg vagyok áldva vele. 
Más f é r j büszke lenne, ha a felesége lépést 
tart a divattal. 

TAMÁS (dörmög): Lépést tartl Ebben a 
pillanatban harminckilenc ruhá ja van! 

RÓZA: Ki mondta magának? 
TAMÁS: Megszámoltam. Utálattal, de 

megszámoltam. 
ANNA: Mit parancsoltok? Feketét? Egy 

kis gyümölcsöt? 
RÓZA: Nem, drágám, semmit. Mi már tul 

vagyunk a vacsorán. 
TAMÁS (felhorkan): Mi? 
RÓZA (ráförmed): Tul! (Annához.) Hol 

a mama? 
ANNA: Bizonyosan bent rakosgat. 
RÓZA: Akkor hát keressük meg. (Lené-

zően Tamás felé.) Vannak urak, akik bol-
dogok (retiküljéböl zsebkendőt vesz elő), 
ha nem éreznek maguk körül parfőmszagot. 
(A zsebkendőjét olyan lengedezve viszi or-
rához, hogy a parfömszag szétmenjen u szo-
bában. Orrát törülgetve, méltóságteljesen 
megy ki jobbra a szobából Annával.) 

9. JELENET 
Péter, Tamás 

TAMÁS (a karosszékben, most nagyot só-
hajt és mohón nyul a szivar után, amellyel 
Péter megkínálja): Ha j a j . . . 

PÉTER: Mi újság, Tamás? Boldogok 
vayytok? Frissen sült fér juram? 

TAMÁS (dühösen): Hagyj békén azzal a 
a frissen sülttel! 

PÉTER: Na, hány hónapja is körülbelül... 
TAMÁS (dühösen): Még azt mondja, mi 

már tul vagyunk a vacsorán! Vacsorának 
nevezi azt a vacak, komisz, savanyu yog-
hurtot, amit belém diktált. 

PÉTER: No. A yoghurt nagyon egészsé-
ges. 

TAMÁS (dühösen): De én is egészséges 
vagyok. És mert egészséges vagyok, éhes is 
vagyok. És fütyülök a yoghurtra! 

PÉTER (aki eddig sétálgatott a szobában, 
a kis smizettnél megáll, babrál ott, felvesz 
onnét egy körzőt, talál ott papirost, lé-
niát, szórakozottan, öntudatlanul veszi eze-

ket a kezébe és lassan az asztalhoz tér 
vissza velük és leül az asztal mellé. Későb-
biek alatt a papíron babrál a körzővel és 
rajzolgat): Akkor mért nem eszel valami 
kiadósabb vacsorát? 

TAMÁS: Meg vagy őrülve? (Mélabúsan.) 
Hát lehet ettől? (Jobbajtó felé mutat.) Hi-
szen ez nem ad enni . . . Édes barátom, ezt 
bizony nem jól csináltuk. 

PÉTER: Nem jól csináltuk? Mit csinál-
tunk mi, Tamás? 

TAMÁS: Ezt, édes barátom, ezt a házas-
ságot. 

PÉTER: Én? 
TAMÁS: Te, persze, hogy te. Nem kellett 

volna mingyárt beleegyezned. 
PÉTER: "De bocsáss meg . . . 
TAMÁS: Igaz, én vagyok az öregebb. De 

te, te meg tapasztaltabb vagy, a kutyafáját , 
háborúban, meg mindenfelé jártál, neked 

öli igen, Asszonyom, az izzadtság 
SOKSZOP zavarólag hal 

Bármennyire gondosan is készültünk 
hazulról el, mégis — milyen elővigyázat-
lanság! — nem gondoltunk arra, hogy 
biztosítjuk magunkat az izzadtság ellen, 
mely a kar és lest közölt nem párologhat 
cl és íme borzasztó kellemetlen illatot 
áraszt. Hogy ezl a kipárolgást megakadá-
lyozzuk, szokja meg Asszonyom, készülő-
désénél az Odorono állandó használatát. 

Mint összehasonlíthatatlan óvszere az 
izzadtságnak, Odorono tökéletes biztonsá-
got nyújt önnek, hogy hónalja mindig 
száraz és szagmentes marad. 

Kapható minden szaküzletben ugy az 
enyhehatásu, naponta használható fehér, 
mint a már közismert vörös 
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nem kelleit volna csak ugy egy kézlegyin-
téssel ezt elintézni. En eléd álltam és te 
nyugodtan azt mondtad: helyes, jól teszed, 
vedd el feleségül Rózát. (Rengeteget fejez 
ki it hangja.) Rózát! 

PËTER (rajzolgatva): Igen, Rózát. Szép, 
nyugodt életet akartál. 

TAMÁS: Azt. Azt aztán meg is kaptam. 
Tudod mit csinál velem ez a nő'? Hát kér-
lek. (Nem is tudja, hol kezdje.) Ez először 
is nem ad enni. (Utánozza Róza hangját.) 
Azt mondja, nem egészséges megtölteni a 
bendőt éjszakára. Rostélyos? Meg vagy 
őrülve? Hagymaszaggal jönni be a háló-
szobába? És hogy egész éjszaka forogj? — 
Ilyeneket mond, kérlek. De tejecske, yog-
burtocska, aludttejecske, főtt krumpli va-
jacskával, ez igen, ez az egészséges vacsora. 

PÉTER (rajzolgatva): Annyi s z e n t . . . 
TAMÁS: De ennek semmi se szenti Ez 

kivitette a pipáimat a gangra, mert bent 
állítólag büdösek. Ez, ha véletlenül egy 
kicsit lehamuzok a szőnyegre, megköveteli, 
hogy söpörjem fel azonnal. Ez, ha egy kis 
borocskát akarok ebédhez, azt mondja: ta-
lán beteg vagy? Mert ha beteg vagy, akkor 
nem bánom, kaphatsz egv kis bort. Hál ez 
nem fogja megérni azt. hogy én beteg . . . 
hogv még löbb yoghurtocskát etessen velem?! 

PÉTER: Ó, ó, szegény öregem. 
TAMÁS: Te, ha tudnád, hogy ennek mi-

csoda füstkolbászai vannak! Abban a füstölt-
kolbászban benne van az élet minden gyö-
nyörű ize. Azelőtt (mélabúsan), ha vizitbe 
mentem hozzá, első dolga volt: tetszik egy 
kis füstöltkolbász? Tessék, egyék, ne saj-
nálja, van még ott, ahol ez termett. (Fel-
háborodva.) És tudod, hogy azóta hány-
szor ettem füstöltkolbászt? Kétszer, bará-
tom, kétszer! összesen! Vasárnapi vacso-
rákra! Ekkorka kis darabkákat! Pedig min-
den délelőtt majd meghalok egy kis kolbá-
szért, zöldpaprikával. . . haj, íbarálom, bará-
tom1 

PÉTER (rajzolva): Hát bizonyára ő csak 
vigyázni akar az egészségedre. 

TAMÁS (felpattan, mostantól dühösen 
sétál): De a teremtésit, én házasságot kö-
töttem, nem életbiztosítást. Az én egész-
ségemre ne vigyázzon más, csak én! Vagy 
az is egészség, az is vigyázat, hogy (halkan, 
magából kikelve) elzárta előlem a pálinkát, 
barátom! 

S Z Í V P A D I T Á N C O K , nntiiHiiim iiiitmiillilimimmiimtim 
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PÉTER: Csakugyan? 
TAMÁS: Azokat a remek, isteni, maga-

főzte pálinkákat! Azokat én nem ihatom. 
Azokat elcsukja előlem. És az érelmeszese-
désről tart nekem előadást! 

PÉTER (rajzolgat): Érelmeszesedésed 
van? 

TAMÁS: Van a fenének. Csak ő akarja 
belémmagyarázni. Mert azt aztán tud. Nem 
jól csináltuk öregem ezt, nem jól csináltuk. 
És mindennek te vagy az oka, öregem, vall-
juk be őszintén, te vagy az oka. (Ordit.) Mit 
forszíroztad ezt a házasságot? (Meglátja Pé-
ter rajzolását. Halkan.) Mit csinálsz? 

PÉTER (zavartan, hirtelen szeretne min-
dent eldugni): Én? Semmit. Nem is tudom. 
Rajzolgatok. • 

TAMÁS: Rajzolgatsz? Mióta szoktál te 
rajzolgatni? Cirklivel, léniával, pláne? 

PÉTER (zavartan nevetgél): A gyerek 
körzője . . . Tudod, ez érdekel. Megtaláltam 
— és olyan furcsa volt, mintha egy régi 
ismerőst találtam volna meg. Mit szólsz, 
milyen szépeket tudok vele csinálni. 

TAMÁS (nézi): Olyan mint egy tervrajz. 
Becsületemre, mint egy komoly tervrajz. 
Barátom, te tudsz rajzolni. Te egy tehetség 
vagy. Csak eddig titkoltad, mi? 

PÉTER (habozva): Mió ta . . . ezt a kör-
zőt megtaláltam . . . azóta folyton . . . Ez 
olyan gyerekes! Magam se értem. Mintha 
egyszerre valami furcsa kis világosság tá-
madt volna bennem. Azóta csak rajzolga-
tok, dolgozgalok vele és egész szép dolgok 
sülnek ki. (Áthevülve.) Házakat látok, tor-
nyokat, épületeket, oszlopokat, szép hom-
lokzatokat, amik mind benne vannak eb-
ben a körzőben és ebben a vonalzóban. És 
mind, mintha azt akarnák, hogy én h í v 
jam életre őkel. Nem furcsa? 

TAMÁS (gyanakodva néz rá): De na-
gyon furcsa. Csakhogy az ilyen szamársá-
gokat ki kell verni a fejedből. Minek ne-
ked rajzolni — akinek annyi földje van? 

PÉTER: Igen. Persze. De nézd (a papi-
rost nézi gyönyörködve) ez például annak 
a megoldása, bogy . . . (észreveszi, hogy 
jönnek, a körzőt gyorsan összehajtja és 
zsebreteszi, a papirt az asztal szélére tolja). 

10. JELENEr 
Péter, Tamás, Anna, Róza 

RÓZA (jobbról jön Annával): Ez a he-
lyes módja a kovászos uborkának szerin-
tem. (Tamáshoz.) Készülj, megyünk haza. 
Neked nem használ az éjszakázás. 

TAMÁS: Néha azt hiszem, a nappalozás 
sem. (Dörmögve.) Éjszaka legalább sötét 
van, az ember lehunyja a szemét^ alszik és 
nem tud semmiről. 
r áncok , ha j szá lak , szemölcsök, s tb . végleges kikezc-
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RÓZA (epésen): De most még nem hunyod 
le a szemed és nem alszol, hanem éjszaká-
zol. És ez ártalmas az egészségedre. (Anná-
hoz.) Az bizonyos, hogy jobbam megnevelhet-
tétek volna a kedves rokonotokat. 

TAMÁS: Most mi bajod van megint ve-
lem? 

RÓZA (Annához): Ez kérlek, a világ leg-
rendetlenebb embere. És milyen fegyelmezet-
len! Ez például képes lenne mindennap 
rostélyost vacsorázni. 

ANNA (mosolyogva): Nem is rossz ar. 
RÓZA: De egy ilyen beteg, öreg ember-

nek vastag, véres marhahús, sok hagymával 
és érelmeszesedéssel! 

TAMÁS: Ugyan hagyj már azzal a . . . me-
szesedéssel. 

RÓZA (Annához): És kérlek, olyan pipá-
kait sziv, hogy nem lehet kiszellőztetni egy 
óráig. Pálinkát inna meg bort egész nap. 

TAMÁS: Nálad lehet is. 
RÓZA: És a mindennapi botrányok a 

papucsával. Este még szépen meg van a 
papucsa, de én nem tudom, mit csinál vele 
éjszaka, azt hiszem, elnyeli. 

TAMÁS: Csodálkozol a te kosztod után? 
RÓZA (Péterhez): Ugy tudom, ezt a házas-

ságot magának köszönhetem. 
PÉTER: Nekem? 
RÓZA (legyint): Na hiszen. (Annához).) 

Már három hónapja és ez az ember egyálta-
lán nem akar levizitelni seholse. 

TAMÁS: Vénségemre vizitekbe járjak, 
mint a nászutasok. Hogy mindenki kiröhög-
jön. 

RÓZ\ (szigorúan és ünnepélyesen): Én 
pedig azért menteni férjhez, mert társadalmi 
életet akarok élni! (Annához.) És ez nem 
akar elvinni engem sehova! 

TAMÁS: Majd elviszlek a lánciskolába. 
RÓZA (Annához, felindultan): Képzeld, 

tegnap szétlépkedi a legfrissebb divatlapomat 
és dohányt csomagol belé! 

ANNA (mosolyogva): Ejnye, ejnye. 
RÓZA: Ennek nincs szépérzéke — csak a 

rostélyoshoz. (Tamáshoz.) Na menjünk. 
(Annához.) Isten veled, kedvesem. (Péter-
hez.) Magának is lehetett volna joibb dolga, 
minthogy erőnek erejével megházasitsa a 
nagybátyját. (Kivonul a verandaajtón. Anna 
kiséri.) 

TAMÁS (elvesz gyorsan egy szivart, Péter-
hez): Mert ez is vétek, ha szivart veszek 
magnómnak. 

RÓZA (verandáról): Tamás! 
TAMÁS: Megyek, szerelmem! (Kimegy.) 

11. JELENET 
Péter és Anna 

ANNA (utánuk néz): Édesek. 
PÉTER: Nem is olyan édesek. Mind a 

kettő engem okol mindenért. 

Boldog otthonokat boldogabbá tesz a 
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ANNA: Csak nem veszed ökel komolyan? 
(Mellette áll, szeretettel néz rá.) Nem iehet 
mindenki olyan boldog, mint mi vagyunk.) 
(Édesen.) Zongorázzak neked egy kicsit? 

PÉTER (rámosolyog): Majd később, szi-
vem, jó? Nekem még szét kell néznem 
künn. Hogy milyen időt várhatunk hol-
napra, mert holnap kezdjük meg az őszi 
szántást. Berendeltem vacsora utánra nz 
ispánt is, egyetmást el kell vele intéznemi. 
(Kimegy a verandaajtón a kertbe:) 

12. JELENET 
Anna, majd Jancsi, majd Pongráczné és 

Kristóf 
ANNA (egyedül. A smizeftről veszi a 

kézimunkakosarát s leül az asztal mellé). 
JANCSI (beszalad jobbról): Anyukám, se-

hol se találom a körzőmet. 
ANNA: Te tudod, szivecskéin, hova letted. 
JANCSI: Ott volt a tanulóasztalon. De va-

laki ellopta. 
ANNA: Ne mondj ilyen csúnyát. A ini há-

zunkban nincsenek tolvajok. Keresd meg 
szépen. 

JANCSI (nézi anyja kézimunkáját): Igenis. 
De szép az a virág, ami kijön n tűdből. 
(Künn kocsizörgés, megáll a ház előtt.) 

ANNA (felemeli a fejét): Psüt. (Fülelnek. 
4 kertből Kristóf hangját hallani.) Ki jöhet 
ilyen későn? 

JANCSI (izgatottan néz az ajtó felé)-
Anyukám, ilyenkor jön a pesti vonat. 

13. JELENET 
Voltak, Pongráczné, Kristóf 

KRISTÓF (hangja kintről): Tessék csak. 
instálom. Nem alszanak, nem nem. Tessék 
bátran, nyugodtan. Erre ni. Egv kicsit síi fê-
les van. Majd fogom a kézit. 

PONGRÁCZNÉ (öreg asszony, feketében. 
Kedves gyengédség van a lényében. 4 ve-
randaajtón jön be Kristóffal). 

KRISTÓF (kezében bőröndöt hoz, leteszi az 
ajtó mellé és kim egv a verandaajtón. Ugyan-
akkor hallatszik a távozó kocsi zaja). 

14. JELENET 
Anna, Pongráczné, Jancsi 

PONGRÁCZNÉ (az ajtóban á'l): Bocsánat. 
Jóestét kivánok. 

ANNA (feláll): Jóestét kivánok. 
PONGRÁCZNÉ: Én Benedek Péler ural 

keresem. 
ANNA: Én a felesége vagyok 
PONGRÁCZNÉ (beljebb ion. kezét niujt'a): 

Tudom, nem illik iíyen későn betolakodni 
egy idegen házhoz . . . 

G E - l i l HARISN W " D R A o A B B 
AQFA TRAVIS D E J O B B N I 

ANNA (kezet fogott vele): ü , k é r e m . . 
PONGRÁCZNÉ: De inost jött meg a vo-

natom . . . és ugyan mehettem volna szállo-
dába, de egy percig sem bírtam volna to-
vább várni . . . mikor olyan ré#óla kere-
sem már a kedves férjél. 

ANNA: Az uramal? 
PONGRÁCZNÉ: Illetőleg azt az emberi, 

aki hirt tud mondani nekem az én szegény 
fiamról. 

ANNA (hellyel kínálja): Tessék helyet 
foglalni. 

PONGRÁCZNÉ (leül): Köszönöm, lelkem. 
Az utazás . . . kicsit elfárasztod. (Jancsira 
néz.) A kisflok? 

JANCSI (összecsapja a bokáját): Benedek 
János. 

PONGRÁCZNÉ (rámosolyog): Milyen he-
lyes gyerek. 

ANNA (leül az asztal mellé, szembe Pov-
grkícznéval), 

JANCSI (leül a zsámolyra a dívány mel 
tett). 

PONGRÁCZNÉ: Tehát . . . végre itt vagyok. 
Ô, lelkem, én már majd két esztendeje ke-
resem a fiamat. 

ANNA: Mi történt a fiával? 
PONGRÁCZNÉ: Én özvegy Pongrác/ Má-

tyásné vagyok Debrecenből. A fiam Pon-
grácz István, mérnök, főhadnagy volt. A 
harminc-kilenceseknél. Már két éve lesz, 
hogy vége a háborúnak és ő még nem jött 
haza. 

ANNA: Ó Istenem! 
PONGRÁCZNÉ: Azótn se éjjelem, se nap-

palom. Csak ő utána kutattam. Erre szán-
tam minden időt, ami kis pénzem volt, nz 
öszekötletéseimet. Polgármester, főispán, a 
minisztériumig. Igazán kedvesek voltak, de 
annyi zavaros idő múlt el azóta . . . Most 
végre megtudtam, hogy a kedves férje az 
eg vet len. aki éleiben maradt mindazok körül, 
akik az utolsó napon egvíitt voltak vele. 

^NNA: Akkor a férjem bizonvára lud is 
róla va'amit mondani. 

PONGRÁCZNÉ: Ugy-e? Én is azl hiszem 
Hát ne tessék haragudni, hogy igv azonnal 
ide siettem. 

ANNA: Ó dehogy, boldog lennék, ha . . . 
a nénike nem jött volna hiába 

PONGRÁCZNÉ (körülnéz): Miiven kedves 
ill maguknál. Megérzik, hogv itt jó embe-
rek lakhatnak. Jó és boldog emberek. 

A1NNA: Az én uram is csak nemrég jött 
haza. Fogságban volt. A tinrl ;szolgája men-
tette meg. Vele olyan csodálatos loloií tör-
tént. Súlyosan megsebesült és gránátnyomást 
kapott és elvesztette az emlékezőlebetségét. 
Sokáig semmire se emlékezett Még arra se. 
hogy kicsoda. 

Ditrichstein? 
142 



PONGKÁCZNÉ (érdeklődve): Még arr/t 
se, hogy kicsoda . . . 

ANNA: Sokáig tartott bizony, míg rendbe-
jött és hazaeresztették. (Halkan.) Már mi is 
azt hittük sose jön vissza. 

PONGRÁCZiNE (bólogat): És ő visszajött. 
És most boldogok. 

ANNA: Ô, olyan jó ember lett belőle! 
Isten ne vegye büniil, majdnem azt merném 
mondani, jót tett neki az a szörnyű meg-
próbáltatás. Ö a legkülönb enVber a világon. 

JANCSI (a zsámolyon): Az én apám a 
legjobb apuka a világon. 

PONGRACZNÉ (eguikről a másikra néz).-
Milyen kedvesek . . . hogy ilyen boldogok. 

JANCSI (mutatja): És teccik t u d n i . . . 
olyan nagy! ö a legnagyobb apuka a vilá-
gon! 

ANNA (a kisfiúban gyönyörködve): Es a 
legjobb ember a világon! Bizonyára boldog 
lesz, ha mondhat valamit a nénike (iáról 
(Péter hangját hallani künn.) 

lő. JELENET 
Voltak, Péter 

JANCSI (meghallotta Péter hangját, elébe 
rohan a verandaujtóhoz, kitárt karral): Apu 
kám! Gyere már! 

PÉTER (lehajol hozzá, öleli, csókolja, 
magához szorítja, ölébe veszi, felegyenese-
dik). 

ANNA (felállt, odamegy hozzá): Gyere 
csak, Péter. Juj , de hűvöset hoztál be. 
(Hozzábújik.) Olyan jó frisset hoztál be-
olyan jó csillagszagot. 

PONGRACZNÉ (felállt, megpillantja a fa-
lon a képet, lenyűgözve nézi). 

PÉTER (szabad kezével magához szorítja 
az asszony fejét): Csakhogy nekem idebent 
vannak a csillagjaim, nem odakint. 

PONGRACZNÉ (Péter hangjában mei/ismerl 
a fia hangját). 

ANNA: Egy hölgy keres. 
PÉTER (elereszti Annát, most veszi észre 

Pongrácznét): Egy hölgy? (Leereszti magá 
ról Jancsit. Két lépést előre jön, hirtelen 
megáll. Nézi Pongrácznét s nem jön touablt... 

PONGRACZNÉ (megfordult, amint most 
meglátta jól Pétert. Ráismer a fiára! Nem 
kiált fel, csak mind a két kezét a mellére 
szorítja és mereven bámulja). 

ANNA (Péterhez): A fiáról akar kérde-
zősködni. A fia bajtársad volt és nem jött 
vissza. Nagyon boldog l e n n e . . . ha tudnál 
valamit. (Jancsihoz.) Jöjj , kis fiam, neked 
már le kell feküdnöd. 

JANCSI (nagyot cuppant apja kezére és 
meghajlik Pongráczné előtt): Kezétcsóko-
lom. 

PÉTER (észre se veszi a gyerek kézcsók-
ját, csak nézi Pongrácznét mozdulatlanul). 

PONGRACZNÉ (egy pillantást vet a gye-
rekre, suttogva): Isten vele, kedves. 

ANNA (Jancsit kivezeti a szobából a bal 
ajtón). 

16. JELENET 
Pongráczné, Péter 

PONGRACZNÉ (erősen nézi Pétert): Ön 
tehát Benedek Péter? 

PÉTER (a hangjára megrezzen. Nézi. 
Lassan bólint igent). 

PONGRACZNÉ: Én Debrecenből jöttem. 
PÉTER (halk, rekedt meglepetés e feltörő 

szó): Debrecenből! 
PONGRACZNÉ: özvegy Pongrácz Má-

tyásné vagyok. A fiamért jöttem. A fiam... 
" PÉTER (m. e.) Pongrácz István! 

PONGRÁCZNÉ (különös hangsúllyal hal-
kan): Ismerte? 

PÉTER (mereven nézi. Vontatottan): Ó... 
hogy me. 

PONGRACZNÉ: Hála Istennek, (Leül üt 
asztal mellé.) Csakhogy ismerte. Azért a 
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szóért jöttem, amit most monadani fog. Él — 
vagy meghalt? 

PÉTER: Nekem azt mondták, hogy meg-
halt. 

PONGRACZNÉ (a retiküljébe nyul, kive-
szi a zsebkendőjét, nem sir, csak az orra 
hegyén huzza végig a kendőt): Hát mégis. 
(Most lesütött szemmel ül és mostantól csak 
néha néz a férfire). 

PÉTER (izgatottan): Ugy t u d o m . . . Ne-
kem . . . várjunk csak . . . bizonyára a legé-
nyem mesélte. (Leül a fotelbe.) Ö utánam 
jött a k k o r . . . várjunk csak . . . az ugy volt. 
hogy akkor délután a lövészárokban kártvá/.-
tunk. Ott v o l t . . . ö is. Amikor hirtelen teli 
találat ért bennünket. Mindannyian ott ma-
radtak, akik együtt voltunk. Csak e n . . 
vélet lenül. . . (Kézmozdulatot tesz.) 

PONGRACZNÉ: Istenem. Istenem. Is-
merte őt jól? 

PÉTER (bólint). 
PONGRACZNÉ: Ugy-e, milyen jó flu volt? 
PÉTER: Az. 
PONGRACZNÉ: Azt hiszem — öt min-

denki szerette. 
PÉTER (bólint). 
PONGRACZNÉ: Édes, szegény kis fiam. 

És akkor délután . . . kártyáztak. Jó kedv« 
volt? Talán mosolygott is . . . 

PÉTER: Bizonyosan . . . jó kedve v o l t . . . 
PONGRACZNÉ: T a l á n . . . még engem 

is . . . engem nem emlegetett? 
PÉTER: L e h e t . . . bizonvára. 
PONGRACZNÉ: Olyan édes szeliden tu-

dott mosolyogni. Senki a világon nem tu-
dott ugy mosolyogni. Van egy kisdiákkori 
képe. Mosolygós. 

PÉTER (lehunyt szemmel, halkan, hnbomti 
mondia): A hálóban a nachtkaszni felett. 

PONGRACZNÉ: Ott. Igen. Honnan tudja? 
PÉTER (homlokát végigsimítja, felrez-

zenve): Honnan? 
PONGRACZNÉ: Talán tőle hallotta? 
PÉTER: Bizonyosan . . . hiszen tudom. 
PONGRACZNÉ: Az a mosolygós kis diák-

képe. Mert amikor felnőtt, akkor is igy 
mosolygott mindig ezzel a gyerekmusolv-
gással. (Más hangon.) Van otthon egy ki% 
táskámra az udvarban, tudja. Kicsit sölét. 
én már alig látok benne. Ott minden még 
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ugy van, a diákkori lomjai, kiásott cson-
tok, kis fürész, a deszkácskái, a szerszámok. 

PÉTER (mint előbb, habozva): Hajót 
akart épiteni, amivel elszáll majd a déli 
tengerekre, Indiába. 

PONGRACZNÉ: Ezt is ő mesélte? 
PÉTER: Bizonyosan . . . mert hiszen ezt 

is tudom. 
PONGRACZNÉ: Minden ugy van még, 

ahogy ő hagyta ott. 
PÉTER: Sárga ház a Péterfia-utea-

b a n . . . A kapu sarka csikorog, békakövek 
az udvaron . . . Hátul <a k u t . . . Az udvar 
közepén nagy v i z ipá lma . . . A ház előtt 
öreg cseresznyefa . . . a gangon flkuszok . . 

PONGRACZNÉ: Szakasztott igy. Sokat 
beszélhetett a drága az otthonáról. 

PÉTER: I g e n . . . b i zonyosan . . . sokat. 
PONGRACZNÉ (mesélve): Pedig sok-sok 

dolga volt már, keveset volt otthon. Mióta 
mérnök lelt a városnál. (Az asztalra néz. ke-
zébe veszi a papirost• nézi.) Még otthon ls 
aztán ilyeneket rajzolgatott. Ilyet, mint ez. Az 
utolsó, mielőtt elment volna félben maradt. 
Ellettem. Az majdnem . . . szakasztott igy 
nézett k i . . . Persze, én nem értek hozzá. 
(Leteszi a papirt az asztalra és Péterre néz). 

PÉTER (odamegy, a papirt felveszi, mar-
kába gyűri): Csak irka-firka, gyerekség. (A 
léniát elveszi, hogy a kisszekrényre vigye). 

PONGRACZNÉ: Benedek ur. 
PÉTER (megfordul). 
PONGRACZNÉ (nézi): Csak azt nézem, 

csak azt, hogy m a g a . . . annyira emlékez-
tet rá. 

17. JELENET 
Péter, Pongráczné, Benedekné 

BENEDEKNÉ (jobbról jön be). 
PONGRACZNÉ (amint meglátta öt, feláll). 
PÉTER (éppen a két öreg asszony közt áll 

egyikről a másikra néz. Halkan): Anyám. 
(Még egyszer ránéz Pongrácznéra, aztán 
Benedeknére és végül ezen pihen meg a 
szeme.) Anyám, látogatónk jött. özvegy 
Pongráczné őnagysága Debrecenből. 

ANNA (az utolsó szavaknál jött be). 
BENEDEKNÉ (kedvesen, kezet nyújtva 

jön Pongráczné felé). 
PONGRACZNÉ (miközben kezet fognak): 

A kedves fiát zavarom. Ismerte az én sze-
gény, drága fiamat, aki — ottmaradt. (Be-
nedeknéhez) Megbocsálnak nekem, ugy-e? 
(Visszaül a helyére, a két asszony is leül az 
asztal mellé.) 

BENEDEKNÉ: A menyem már mesélte, 
mi járatban van, kedves. Igazán nagyon 
szívesen látjuk. Debrecenből érkezett most 
az esti vonattal? Akkor hát éhes lehet. 

PONGRACZNÉ: Köszönöm, dehogy. VoM 
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az ulon elemózsiám. És különben is, már 
clyan régen nem utaztam, az izgalom, a 
nyugtalanság egészen elveszi az ember ét-
vágyát. 

ANNA (felkel): De talán egy csésze teát, 
vagy kávét parancsolna a néni? 

PONGRACZNÉ: Nem, szivem, semmit. Ne 
csinál janak maguknak semmi fáradságot . 

BENEDEKNÉ: Dehát ez igazán nem fá-
radság, lelkem. 

PONGRACZNÉ: Köszönöm, nem, nem. 
(Nézi egyiket is, másikat is, Pétert is.) Elég 
nekem az, igy, ahogy ülök, kedves emberek 
közt. Mert bizony én évek óta egyedül va-
gyok. 

PÉTER (megáll komoron a fotel mellett). 
ANNA: Az borzasztó lehet. (A későbbiek 

alatt kimegy feltűnés nélkül balra). 
PONGRACZNÉ: Bizony, szivecském, az 

borzasztó. Nincs a fiam, aki este hazajöt t , 
felolvasta nekem a pesti újságot , a hinta-
székben ültem és hallgat tam. Aztán elfogyott 
a beszéd, és ő csak ringatta a hintaszéke-
met. És amikor látta, hogy m á r szundiká-
lok, megcsókolt és lábuj jhegyen kiment, 
(Le!i:>nyja a szemét.) Még most is hal lom, 
milyen óvatosan csuk ta be a z aj tót maga 
után. (Kis csönd). 

PÉTER (a fotel mellett áll, amelyen Anna 
ült, kezével a szék gótikus faragványát mar-
kolva. Most nagyot reccsen >7 szék a keze 
alatt). 

BENEDEKNÉ (ránéz, megrezzenve): Mit 
csinálsa? 

PÉTER (a kezére néz, amelyben letörten 
ott maradt a szék faragott feje. Zavartan 
nevetgélve): Ugy látszik, öregek a székeink. 
Levált ez a szamárság, itt van ni. (Eldobja 
a faragást a díványra). 

18. JELENET 
Voltak, Anna 

ANNA (visszajön balajtón). 
PONGRACZNÉ (Benedeknéhez): Furcsa.. . 

máris egy kicsit v idámabb vagyok. P á r 
perc óta. Hogy (Péterre néz) ővele beszél-
hettem róla. 

ANNA (melegen): Mert beszélhetett vala-
kivel a fiáról. 

PONGRACZNÉ: Mintha m á r i s . . . egy ki-
csikét, egy nagyon kiosikét, fe l támadt volna 
nekem az, atki már nincs. (Sóhajt.) J a j Is-
tenem. Már olyan későre já rha t . Már az se 
volt illedelmes, hogy a vasúttól egyenesen 
idejöt tem és tessék, még mindig itt alkal-
mat lankodom. (Feláll.) 

BENEDEKNÉ: De lelkem, szó sincs róla. 
PONGRACZNÉ: De most (nézi őket) egye-

lőre el kell mennem. 
PÉTER (felindultan áll előtte): Hová aka r 

menni? 
PONGRACZNÉ: Van itt a helységben bi-

zonyára szálloda. (Rámosolyog Péterre.) 
Holnap aztán megint el jövök és akkor az-
tán . . . hisz én mos t még nem is tudom . . . 

hogy mit kérdezzekl 
ANNA (Eddig csak figyelt, most kedvesen 

megszólal): Ne lessék elmenni, nénike. A 
vendégszobában m á r meg is vetettem az 
ágyat. 

PONGRACZNÉ: De lelkem (Szeretettel 
nézi Annát.) Hát hogy mer jek én, vadide-
gen, aki csak ugy betoppantam ebbe a 
h á z b a . . . 

BENEDEKNÉ: Semmi beszéd. Itt marad 
nálunk, lelkem. Addig, amig jól kibeszélget-
ték magukat a fiammal. 

PONGRACZNÉ (Péterre néz): Igazán nem 
leszek senkinek terhére? 

PÉTER: Senkinek. 
PONGRACZNÉ (nagyon szelíden, moso-

lyogva néz egyikről a másikra): Milyen ked-
vesek. Mindnyájan. (Annához fordul, meg-
simogatja az arcát.) Maga, akinek eszébe 
jutott. Milyen szép, boldog, kicsi asszony. 
(A gondolataival küzd, lehunyja a szemét.) 

•BENEDEKNÉ (mosolyogva): Egy féléve, 
hogy cz az ember haza jö t t , azóta csakugyan 
boldog. 

PONGRACZNÉ (hirtelen): És azelőtt? 
(Nagy csend.) 

BENEDEKNÉ (karonjogja Pongrácznét): 
No jö j jön , lelkem, megmutatom szépen a 
szobáját . Bizonyosan törődött , szeretne le-
feküdni . 

PONGRÂCZiNÉ (Benedeknéhez): Mehe-
tünk. kedves, ha ugy tetszik. (Még áll, nézi 
Annát, aztán hosszan Pétert.) Jó éjszakát 
mindnyájuknak . (El Benedeknével balra.) 
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1«. J ELEN KT 
Péter, Anna 

ANNA: Milyen édes, aranyos, Unom öreg-
asszony, ugy-e? 

PÉTER: Az. 
ANNA: Ahogyan ill a fiáról beszélt és a 

magányáról és hogy senki se hallgatja ineg 
és most veled beszélhet a szerencsétlen fiá-
ról — ez olyan rettenetesen szomorú volt, 
hogy belefájdult n szivem. Akkor gondol-
tam, itt kell őt tartani. (Közben Péterre néz.) 
Milyen sápadt vagy? Nem jól érzed magad? 

PÉTER (mosolyog): Dehogy is nem. Sá-
padt vagyok? Képzelődsz, szivem. 

ANNA: Talán csak nem az bánt, hogy 
vendég állt a házhoz? 

PÉTER: Nein bánt engem semmi, no. 
ANNA: Talán az, hogy felelevenedlek 

azok a régi dolgok, harctér, egyebek? 
PÉTER: Lehet. (Megfogja o kezét.) Vagy 

talán csak meghatott egy kicsit, hogy ilyen 
jók vagytok egy szegény öreg asszonyhoz. 

ANNA: Ehhez az öreg asszonyhoz nem le-
hetünk elég jók. Mi lehet a számára 
még jó? (Indul jobbra.) Elvesztette a fiát. 
Mije van? Semmije. (Felsóhajt.) Jössz, Pé-
ter? (Indul jobbra.) 

PÉTER: Megyek, szivem. Csak menj előre. 
ANNA: (Kimegy jobbra.) 

20. JELENET 
PÉTER (egy helyben áll az asztal mellett. 

Szünet. Ránéz a falon a képre, szomorúan, 
megértőn bólint feléje. Anélkül, hoify moz-
dulna. most észreveszi Pongráczné kesztyűjét, 
retiküljét az asztalon. Igen lassan kezébe 
veszi a kesztyűt, lassan, áhítattal az ajkához 
veszi, lassan visszaejti az asztafra. Felveszi 
a retikiilt, nézi, lassan megsimogatja s vissza-
teszi az asztalra. Eddig szemben állt a közön-
séggel. Most megfordul, lassan a balajtóhoz 
megy, megáll az ajtóval szemben, nézi. Nagy 
tzünet. Egyszerre megtörik egész alakja és 
nagyon felindultan. halkan mondja): Édes-
a n y á i n . . . (Megfordul, lassan a díványhoz 
tön, kezébe temetett arccal s lerogy a di-l 
oányra. felcsukló sírással.) Édesanyám . . . 

(A függöny lassan összehull) 

I I I - f e l v o n á s 
Heggelizőasztat terítve másik nappali szobá-
ban. Az asztalon csészék vaj, jam. A szobá-
ban jobbtildnlon széles dívány elől. szemben 

I».— P í r t naponta t#ljej M i i t , 
laboratóriumi vizsgalatokkal külftn fel»zá-
míUs nélkül nyújt a Fanor Sianatáríum 
(VII . Vilma királynS-ut 9.) belgyógyászati 
beleiteknek a háziorvos irányítása melleit 2 
ágyas klinikai rendszeri) külön szobáiban. 

a közönséggel. .4 szobából három ajtó nyí-
lik, balra sarokban, hátul középen, jobbra a 
tarokban. Reggel van, nyolc-kilenc óra közt. 

1. JELENET 
Anna, Benedekné 

BENEDEKNÉ (az asztal mellett ül jobb-
oldalon, előtte már üres a csésze, horgol és 
közben folyton beszélget): Kitűnő liáziasz-
szony, azt meg kell adni. Én se vagyok 
kutya, de ö olyan recepteket tud, hogy az 
csoda. 

ANNA (az asztal mellett ül, a háztartási 
könyv van előtte, a kezében ceruza. Számol): 
Nem emlékszik, mama tiz kiló voll a kocka-
cukor, amikor utoljára a városból specerájt 
hozattunk? 

BENEDEKNÉ: Azt hiszem, fiam. (Foly-
tatja előbbi szavait.) Pékiául az a sárga-
dinnye befőtt. Igaz, kicsit sok b a j van vele, 
hal napig larl. Hogy is van? (A horgoló-
tűvel, gondolkodik.) Először a sárgadinnyéi 
felszeleteljük, simára meghámozzuk, egész 
szeletekben hagyjuk, ecetes vizben átlát-
szóra főzzük, hideg vizben kiáztatjuk, szi-
rupot főzünk, addig mig cukrosodni kezd... 
a dinnyét belerakjuk a szirupba, ha felfőtt 
benne, porcellántálba eltesszük, másnap a 
levél leőntjüik, újra főzzük, forrón a diny-
nyére öntjük és ezt öt napig ismételjük. 
Ötödik nap a dinnyét levében jól felfőzzük, 
üvegekbe rakjuk, a szirupol tovább főzzük, 
amikor sürü, a dinnyére öntjük. Valami rí-
mek lehet. 

ANNA (a könyve fölött): Azl mondják a 
mai háziasszonyok, hogy nagy szamárság 
befőttel bajlódni, mikor ott vannak a ki-
tűnő konzervek. 

BENEDEKNÉ: Nem olyan az édes Kam. 
nem olyan. Megkóstoltad azt a szilvalek-
várt, ainil ez az öreg Pongráczné föz<">U teg-
napelőtt? Nem tudom mi a lilka, de azl az 
izt fiacskám, nincs olyan konzervgyár a 
világon, amelyik utána tudná csinálni. 

ANNA (a könyve fölött): Szekfüszeg. Csu-
dálatos, hogy milyen hamar elfogy nálunk 
a szekfüszeg. Mintha enné valaki. 

BENEDEKNÉ (horgol): Különös öreg a»z-
sz.ony. Egy hete van ilt, de olyan, mintha 
örökké a házhoz tartozott volna. Te is meg-
szeretted? 

ANiNA (összead a ceruzával valami/). 
Aranyos. Szeretem. 

BENEDEKNÉ (horgol): Te, ez a sz:, 
kácsné, ez a bilang Zsuzsa, ez olyan büszke, 
buta paraszt, hogy ez nekem még soha az 
életben kezet nem csókolt. És tudod mit 
láttam tegnap? Jóéjszakát kívánt Pongrácz-
nénak és ugy megcsókolta a kezét, olyan 
alázatosan, mint a pinty. 

ANNA (összecsukja a könyvel, elnéz a 
kertbe): Elhiszem. Nekem néha o l y a n . . . 
mintha szegény édesanyám járna megint a 
házban. 

lid 



2. JELENET 
Voltak, Tamás 

TAMÁS (leözépsfí ajtón jön, roppant hetyke, 
vidám, füstölgő, fütyürésző): Szervusztok ked-
veseim. Szervusztok. Hogy vagytok? Mi új-
ság? (Leül az asztal mellé, nyomban felke-
neget egy kis vajaskenyeret és a későbbiek 
alatt azt eszi). 

BENEDEKNÉ: De legényes valaki. 
TAMÁS (kenyérrel a szájában): Höm, 

höm, meghiszem azt. Miért ne? Hol van az 
a szakállas medve? Az a jó fiu? Az a kis 
bornemissza anyámaszony katonája? 

ANNA: De nagy hós lett egyszerre, hallja? 
TAMÁS: Meghiszem azt. Hős? Rablóvezér 

vagyok, barátom, kalózkápitány, Rózsa Sándor. 
BENEDEKNÉ: Te. (Gyanakodva nézi.) 

Nekem valami rettenetes gyanúm van. Te 
megverted a feleségedet, Rózát. 

TAMÁS (teli szájjal, megkapva az ötlettől): 
Még nem. De lehet, hogy hamarosan meg-
verem Rózsikát! 

3. JELENET 
Voltak, Szobalány 

SZOBALÁNY (kijön jobb ajtón): Be-
vigyem a vendégnagyságának a reggelit? 

BENEDEKNÉ: Megállj. (Feláll.) Megné-
zem, fenn van-e már? (Szedi és viszi a hor-
golását.) Látszik, városi aszony, nem szokta 
meg a korai felkelést. (Kimegy a szobalány-
nyal bal ajtón.) 

4. JELENET 
Tamás, Anna 

TAMÁS (dúdolgatva, Annához): Van neked 
arról fogalmad, milyen gyönyörű ez az 
élet, te Anna? 

ANNA (felrezzenve): Az élet? Igen. (Nézi.) 
És ezért van ilyen jó kedve? 

TAMÁS: Van is. Miért nem volna, amikor 
egyszer végre én vagyok a helyzet ura. 

ANNA: A helyzet ura? Hogy-hogy? 
TAMÁS: Mert (a homlokát veri) az ész 

a fontos barátocskám. Semmi más, csak az 
ész. Az alkalmazkodóképesség. A ruga-
nyosság, kedvesem. A macskát ledobják a 
háztetőről, talpra esik. Én is felmásztam 
egy nagy toronyba. Megházasodtam, Ledob-
tak, de talpra estein, barátom. A mai szent 
napon, becsületemre, talpra estem. 

ANNA: Ebből eddig egy szót sem értek. 
Annyit tudok, hogy az volt a panasza az-
előtt, hogy nem ad eleget enni, meg inni. 

TAMÁS: Hát ide hallgass. (Rejtelmesen.) 
Megcsináltattam a kulcsokat. 

ANNA: Miféle kulcsokat? 
TAMÁS (kiveszi, rázza a kulcsokat): Kul-

csot csináltattam a kamrához is meg a szek-
rényhez is. Ahol azokat a mennyei pálinká-
kat tart ja zárva. 

ANNA (nevet): 0 , maga tolvaj. 
TAMÁS: Ez túlzás. Csak megjött az eszem, 

kedvesem. (Mutatja.) Ekkora füstöli kol-
bászt ettem ma reggeli után . . . titokban! 

Utána megittam le, én megittam három po-
hár diót. Titokban! (Nyelvcsettintés.) Van 
neked fogalmad . . . 

ANNA: És Róza? 
TAMÁS: Mit nekem Róza! Itt a kulcs a 

fontos, öregem és nem Róza. Az a fontos, 
hogy nia este aludttej után nekem (belső 
zsebébe nyul, kivesz és kibontogat közben 
kél szál kolbászt) |ide nézz . . . nekem két 
ekkora füstöli kolbászom van. Ez a Péter, 
ez pedig egy remek ember. 

ANNA: Na ugyan, eddig mindig őt szidta, 
mindig ő volt az oka mindennek. 

TAMÁS: Az remek ember barátom, azt ne 
sértegesd! 

ANNA: A kulcsokban igazán ártatlan sze-
gényke. ' 

TAMÁS: A kulcsokban igen. De a házas-
ságban nem. Ezt a pompás, ezt az ideális, 
ezt a jóizü házasságot neki köszönhetem, 
kedvesem. Csak ezt akar tam neki mondani. 

ANNA: Nahát, ezt meg is mondhat ja ne-
ki, mert ott van hátul a gazdasági udvarban. 
(Jobbra mutat.) Keresse meg! 

TAMÁS: Meg én, megkeresem. (Indul jobb-
ra, de visszajön.) Te, azonban erről a kulcs-
dologról egy kukkot se! Még mamának se! 
(Grimásszal, gesztussal.) 0 olyan fura fel-
fogású, olyan puritán, ez nem érti a maga-
sabb diplomáciát. 

ANNA: Nem lesz ebből baj, Tamáska? 
TAMÁS: Egy a fontos! (Zsebére üt.) Hogy 

nálam van a helyzet kulcsa! (Büszkén ki-
megy jobbra.) 

5. JELENET 
Anna, Benedekné 

ANNA (utána néz, majd mosolyogva a 
háztartási könyv fölé hajol). 

U7 



BENEDEKNÉ (bejön bal ajtón): Már öl-
tözködik. (Leiil a helyére. Mosolyog.) Te, 
ez a bolond Kristóf, mosl látom, az este 
akkora csokrot készített be a vendégszobá-
ba, mint egy malomkő. És nem tudom, hol 
szedte, mikor a kertben már nincs egy szál 
virág se. Tán az üvegházban tartogatta du-
gaszban. Ez is megszerette. Mondom, min-
denki ugy szereti. 

ANNA (maga elé néz): De azért van 
valami, ami nekem nem tetszik. 

BENEDEKNÉ (csodálkozva ránéz): Ugyan! 
ANNA: Amióta a néni itt van, Péter — 

annyira megváltozott. Ideges. Sokszor . . . 
olyan szomorú. Nem tudom, egyszerre mi 
dolga, lehet most a földeken, de annyit van 
künt. És ha szó esik arról az időről, meg a 
Pongráczné (iáról, akkor Péter . . . mindig 
olyan sápadt, olyan furcsa lesz a szeme és 
aztán egyszer csak elszalad. Nem figyelte 
meg, mama? 

BENEDEKNÉ: De igen. Csakhogy ez ter-
mészetes. Megmondták, ne nagyon emleges-
sük előtte azokat a dolgokat, Most aztán 
szegény Pongráczné miatt kénytelen. Hát ez 
már igy van, mit csináljunk. 

ANNA: De talán lehetne szólni okosan a 
néninek. Meg lehetne neki szépen magya-
rázni. Talán, ha nem forszírozná annyira 
folyton a tlát, meg ezeke t . . (Halkan.) Tudja 
mama, hogy már napok óta nem tette meg 
Péter, amikor este neki zongorázom, hogy 
lehajoljon és megcsókoljon, mint ahogy szokta! 

BENEDEKNÉ: Tán véletlen, lelkem? 
ANNA (elkeseredve): Minden nap, nem 

is egyszer, azon érzem, hogy üldögél valahol, 
mozdulatlanul és csak bámul a semmibe, 
mintha rettenetes sok gondja-baja lenne. 

BENEDEKNÉ: Ki tudja? Talán az őszi 
szántás. Ahogy ő bánik az embereivel. Az én 
nagyapámnak még jobbágyai voltak. Hát ezt 
én nem értem, hogy ő ebből a kis földből 
nagyobb kommenciót ad a cselédségnek, 
mint akár a fehérvári gróf. De azt mondja , 
háborúban voltak, megszenvedtek, jussuk 
van hozzá, hogy jobb sorban éljenek. (Só-
hajt .) Aztán a végén majd nekünk nem ma-
rad semmi. Dehát ezt ő tudja . Az ő dolga. 

ANNA: Nem erről van szó. A föld, az em-
berek, a birtok, ez őt szórakoztatja. Ami 
most történik vele, az más. És annak nem 
lehet más oka; ó, majd én megpróbálok 
beszélni Pongrácz nénivel. 

6. JELENET 
Voltak. Róza 

RÓZA (nagyon izgatottan jön középső aj-

tón>: Pá, szervusztok, jóreggelt! (Jobbról• 
balról arcon csókolja mindkettőjüket.) Jaj , 
mi történt! (Liheg, lerogy egy székre.) Ki- . 
dobiam! 

BENEDEKNÉ (ijedten néz Annára, mert 
ö Tamásra gondol): Kit le? 

RÓZA (ujjal mutat a levegőbe egy látha-
tatlan pontra, eljátssza kéjes dühvel a jele-
netet újból): 1 Menj, szedd a cók-mókodat, 
három percet adok, elkotródj, mert külön-
ben a csendőröket hivom, te aljas bestia! 

BENEDEKNÉ: De hát ki az a bestia? 
ANNA: Szent Isten, Tamás? 
RÓZA: Az is megérdemelné. De nem Ta-

más, D o r o t t y a . . . 
BENEDEKNÉ: Ki az a Dorottya? 
RÓZA: Hát a cselédem. Eredetileg Mari-

nak hitták, de az én házamban csak nein 
fogok Marizni! Most aztán kidobtam! 

ANNA (már gyanítja, miről van szó, te-
nyérbe fojtott mosolygással figyel). 

BENEDEKNÉ: Úristen, hát mit cselekedett 
az a nőszemély? 

RÓZA (felugrik, lienedekné vállára üt, 
szinte büszke a bűntényre, amit ki fog most 
mondani): LopottI 

BENEDEKNÉ: Ah! 
RÓZA: Meglopott engem, barátom, aki 

oly jó voltam hozzá . . . és akinek mindenütt 
ott a szeme! Három éve lakik nálam (elbor-
zadva ) ha elképzelem, hogy ez mit lopkodott 
össze három év alatti 

ANNA. (magában mulat). 
BENEDEKNÉ: És honnan tudod, hogy 

lopott? 
RÓZA: Honnan? (Diadalmasan.) A füstölt 

kolbászról! Nekem olyan szemmértékem 
van, barátom, én centiméterre meg tudom 
mondani, hány szál kolbászom, van s milyen 
hosszú! És tegnap és m a . . . két szál kol-
bászom lett rövidebb. (A tenyerén pacskol.) 
Friss vágás, mind a kettő. Kidobtam! Most 
pedig te fogsz raj tam segíteni! 

BENEDEKNÉ: Nekünk igy őszre drágám 
nem igen marad füstölt kolbászunk. 

RÓZA: Eh, nem ugy. Azt hallottam. — 
tudod, ezt egy kicsit ambicionálom, hogy! 
mindent tudjak, ami a városban történik, — 
azt hallottam, a te szakácsnéd huga most 
jött haza Pestről és nincs helye. Hát az a 
lány kellene nekem. 

BENEDEKNÉ: Pesti cselédet akarsz meg-
fogadni? 

RÓZA (elragadtatva): Pestit! Én csak 
egyp-tlen egyszer voltam életemben Pesten! 
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(Szinte ellágyul.) És ez a lány, ugy hallom, 
egy színésznőnél is szolgált! 

ANNA: Az jó? 
RÓZA: Ô, (nevet) hát képzeld, mennyi 

pcnzt megér az, ha az ember megtudhatja, 
mitől olyan szép egy ilyen hires pesti szí-
nésznő . . . mit használ éccakárn és mit 
használ r egge l . . . hogy olyan ü d e . . . olyan 
natal! 

7. JELENET 
Voltak, Pongráczné 

PONGRÂCZNÉ (kijön balaitón): Jó reggelt. 
RÓZA (savanyun): Nekem már megvolt a 

jó reggelem. 
ANNA (eligazítja a széket Pongráczné 

alatt): Jól aludt a nénike? 
PONGRÁCZNÉ: Mióta itt vagyok, ugy al-

szom, mint a tej. Otthon hónapok óta ször-
nyű álmaim voltak. (Hájuk mosolyog). Itt 
nincsenek álmaim. Elaludni: mosolygás. Fel-
ébredni: mosolygás. 

RÓZA: Nekem nem 
BENEDEKNÉ (Pongrácznéhoz): Kávét pa-

rancsolsz lelkem, vagv teát? 
PONGRÁCZNÉ: Talán egy kis teát. 
BENEDEKNÉ (feláll). 
RÓZA (beléje akaszkodik): Akkor most 

megyünk lélkem és megbeszélem a dolgot a 
lányoddal (bemennek ketten a középső 
ajtón.) 

8. JELENET 
Anna, Pongráczné. 

PONGRÁCZNÉ (nézi Annát): Milyen ko-
moly ma a kicsi asszony. Talán csak nincs 
valami ba j? 

ANNA (habozva): Tulajdonképpen semmi. 
Csak az, h o g y . . . Péter egy kicsit ideges. 
(Mosolyogva.) Kicsit sokat beszélgetünk 
mostanában azokról a háborús dolgokról. 
Ezek az emlékek felbolygatták. 

PONGRÁCZNÉ: Igen. (Figyelmesen nézi.) 
Dehát ennek most már vége lesz. Mert ép-
pen azt akartam leikecskéim megmondani, 
hogy holnap elutazom. 

ANNA (hevesen, egy kis benső szégyenke-
zéssel): Ó, néni, látja. Most megharagudott. 

PONGRÁCZNÉ: A világért se, aranyom. 
Ezt én már tegnap elhatároztam. (Moso-
lyogva.) Végre is nem lehetek itt hónapokig 
a nyakatokon. 

ANNA: Szó sem lehet róla, hogy már el-
menjen! Vagy talán nem érzi jól magát köz-
tünk? 

PONGRÁCZNÉ: Ó. Évek óta ez volt az első 
boldog hetem. 

ANNA: Jía ugy-e? Akkor hát ne is mond-
jon ilyet! 

PONGRÁCZNÉ: De ez pedig nekem föltett 
szándékom, kedvesem. 

9. JELENET 
Voltak, Szobalány. 

SZOBALÁNY (hozza ki a középső ajtón a 
teáskannát, leteszi az asztalra, kimegy). 

ANNA (készíti Pongráczné teáját): A néni 
mondhat, amit akar , nú pedig nem fogjuk 
elengedni. 

PONGRÁCZNÉ (teázgatva, csöndesen): Egy 
ilyen öreg a s s z o n y . . . egy ilyen idegen, ide-
gen öreg a s s z o n y . . . ez mindenütt csak 
teher. 

ANNA: Nem! Nem! Hogy m o n d h a t j a . . . 
PONGRÁCZNÉ: Ti itt éltetek szépen, csen-

desen, gondtalanul és aztán idekerül egy 
ilyen öreg, fekete felhő, a maga gondjaival, 
bánatával, árvaságával. Elég volt belőle. 

ANNA: Nem tetszik látni, hogy mindnyá-
jan hogy szeretjük? 

PONGRÁCZNÉ: Én pedig akkor szeretlek 
igazán benneteket, ha elmegyek. Akkor itt 
visszatér minden a régi kerékvágásba. 

ANNA: Éppen az előbb mondtam mamá-
nak, hogy mióta a néni itt van, néha ugy 
érzem, mintha szegény édesanyám járna 
megint körülöttem. 

PONGRÁCZNÉ (megszorítja a kezét): Édes 
vagy. Mind olyan kedvesek vagytok. (Szür-
csöli a teáját.) De nekem mégis csak men-
nem kell. 

10. JELENET 
Anna, Pongráczné, Péter. 

PÉTER (jön jobbról. Megszokottan megy 
Pongrácznéhoz és megszokottan köszön): 
Kezét csókolom. (Annához megy, kicsit meg-
borzolja a haját.) Mit szólsz ehhez a gézen-
gúz Tamáshoz? (Leül az asztalhoz.) 

ANNA: Tamás is újság. De van itt rosz-
szabb újság. A néni itt akar hagyni bennün-
ket, haza akar utazni. 

PÉTER (rábámul Pongrácznéra. Ez a hír 
nagyon váratlanul éri, szólani sem tud. Nagy-
hezen annyit mond): El akar utazni? 

PONGRÁCZNÉ (bólintva): Holnap. 
PÉTER (hevesen feláll. Mostantól kezdve 

az asztal körül járkál fel-alá): Az lehetetlen. 
ANNA: Ugy-e? Én is azt mondtam, de ő 

köti magát. 
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PÉTER (izgatottan sétálva): liz m-m lehel. 
Ez képtelenség. 

PONGRÁCZNÉ (óvatosan figyeli Pétert). 
Nem hagyhatom annyi ideig tnagfciru a há-
zul. Soha ennyi ideig nem voltam távol ha-
zulról. 

PÉTER (majdnem nyersen): Azt a házat 
nem lopják el. 

PONGRÁCZNÉ: ÉS hát most már szépen 
kibeszélgettem magam a fiamról is. Most 
már lesz emlékem elég, amin elgondolkozha-
tok majd . . . holtom napjáig. 

PÉTER: Erre én azt m o n d h a t n á m . . . tu-
lajdonképpen még semmit se mondtam cl. 

PONGRÁGZNÉ: Én mindent megtudtam, 
amit akartam. Mösl hazamegyek szépen, 
majd beülök esténkint a hintaszékbe és azt 
képzelem, hogy ő áll mellettem és ringalja 
azt a széket. 

PÉTER: Hát erről még beszélünk. (Anná-
hoz erőltetetten, más hangon.) Azt hiszem 
fiacskám jó lenine, ha megnéznéd, hogy tö-
mik a kacsákat. Nekem sehogy se tetszik, 
ahogy ez az u j béresné csinálja. 

ANNA (feláll): Igazán? Pedig ugy meg-
magyaráztam neki. (Indiil jobbfelé.) Per-
sze az kellene, hogy az ember mindenütt 
maga legyen ott. (Kimegy jobbra.) 

11. JELENET. 
Péter, Pongráczné. 

PONGRACZNÉ (felkel, átmegy a dívány 
hoz, leül, azt mondja, Anna után célozva): 
Édes jó asszony. Aranyos teremtés. 

PÉTER (megáll, ránéz): Csakugyan itt 
akar hagyni bennünket? 

PONGRÁCZNÉ: Muszáj, lelkem. 
PÉTER: Akkor h á t . . . mielőtt elmenne... 

mondanom kell valamit. (Megáll Pongráczné-
val szemben.) Édesanyám . . . Én vagyok . . . 
A maga fia. (Leül Pongráczné mellé a dí-
ványra és odahajtja fejét az asszony ölébe. 

PONGRÁCZNÉ (ráteszi a kezét a fejére, si-
mogatja a haját, ragyog és mosolyog az 
arca. Nem szól, csak egyetlen nagyot sóhajt.) 

PÉTER (az ölében, a kezére borulva): Bo-
csásson meg, anyáin 

PONGíRACZN£ (nagyor, halkan): Kis fiam... 
Kicsi kis fiam. 

PÉTER tfelegyenesedik, egyenesen ül 
Pongráczné mellett, csak most néz rá. 
Látja, hogy Pongráczné nyugodtan nézi őt 
és mosolyog): Édesanyám . . . Maga moso-
lyog? Nem hallotta? Én vagvok a fia. 

PONGRACZNÉ (szelíden bólingat, moso-
lyogva): Tudtam. (Kis csönd.) Az első perc-
ben tudtam, amikor megláttalak. 

PÉTER (álmélkodva nézi): Amikor meg-
látott. 

PONGRÁCNÉ: Előbb csak a hangodat is-
mertem meg, aztán léged egészen. 

PETER- Es azóta hallgatott? Igy ji'.rl 
kelt itl, igy? 

PONGRÁCZNÉ (mosolyog): Mii tehettem 
mást? Itt volt egy boldog ember és egy bol-
dog család. Elrontsam a boldogságukat? 

PÉTER (elragadtatva): Édesanyám . . . 
Drága szent édesanyám. (A kezét szőri ja 
lázasan, halkan beszé. ) Most elmondom, 
hogyan tö r ténhe te i t . . . Én is megismer-
tem, édesanyám, de ahogyan én megismer-
t e m . . . az szörnyű fájdulom v o l t . . . Olyan 
percek, hogy azt hittem, beleőrülök, llogy 
ezl megérthessem . . . azóta folyton ezen 
gondolkozom . .. miképpen történhetet t . . . 
Hogyan kerültem én ide és már azt hiszem, 
rájöttem. (Lázasan.) Akkor délután igen 
«nekîg volt, levetettük a blúzunkul, olt vol 
tak a blúzok a földön. És jölt az ágyuszó és 
mi felkapkodtuk a zubbonyunkat és én az 
övét vettem fel. Jött a tisztiszolga, azt hitit' 
az ő gazdája vagyok. A bluz zsebében ott 
voltuk az iratok, az ő iratai. És én amikor 
magamhoz tértem, én nem emlékeztem sem-
mire. Valami kiesett itt (A homlokára tru-
tat.) belőlem. Igy történhetett. Igy kerül-
tem ide. Egy más ember életét éltem és bol-
dog voltam! És akkor egy este belépett a 
szobába maga, édesanyám! És én megismer-
tem. (Feléje hajlik.) Mog lud nekem anyám 
bocsátani? 

PONGRÁCZNÉ: Mit bocsássak meg neked, 
fiam? 

PÉTER: Azt, hogy amikor megismertem, 
nem birtam mindjárt ezl igy elmondani. Azt, 
hogy egy hét óta itt vagyunk egy födél alall 
és én nem mertem azt mondani — édes-
anyám. 

PONGRACZNÉ: Ezt én már rég megbocsá-
tottam neked. 

PÉTER (hevesen): Ha én azt akkor meg-
mondom, ilt vtlge ennek az egész életm-k 
A k k o r . . . ennek a gyereknek nincs többé 
apja . . . és ennek az asszonynak nincs többé 
ura . . . Akkor talán valami rettenetes dolog 
történik, 

PONGRACZNÉ: Ne is magyarázd, fiam. 
Tisztán látom a helyzetei. 

PÉTER: 0 , anyám, milyen kimondhatat-
lanul szégyellem azóta magam. 

PONGRÁCZNÉ: Miért? 
PÉTER: Meri egy másik ember életét 

élem. Megtaláltam a boldogságot és ez a bol-
dogság egy másik ember boldogsága. Rosz-
szahb, mintha elloptam volna tőle. 

PONGRÁCZNÉ: Nem tehetsz róla, fiacskám. 
PÉTER (mohón): Ugy-e nem lehelek róla? 
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(Lázasan.) Azóta, hogy minden megvilágo-
sodott előttem, folyton ezen gondolkozom. 
Keresek valami mentséget, valami értelmét, 
valami magyarázatot. Anyám! Az éjszaka újra 
láttam, amint ott ültünk és kártyáztunk. 
(A levegőben mutogatja.) Itt ültein én, 
itt ült ő. Odasütött a nap, ahol ö ül. És 
ő nem birta a meleget. És azt mondta, cse-
réljünk helyet. Ö ült ide, én pedig ültem oda, 
az ő helyére. Érti anyám? 

PONGRACZNÉ (feszülten figyelte): Mért 
mondod ezt el nekem? 

PÉTÉR: Mert lia ő a helyén marad, akkor 
ő menekül meg és ő jön haza és akkor én 
maradok olt a többivel. Anyám, mióta egy-
szerre, mint egy villámlás ez is eszembe ju-
tott, azóta keresem azt az óriási, rejtelmes, 
kifürkészhetetlen kezel, amely akkor engem 
az ő helyére ültetett, keresem, hogy meg-
kapaszkodjam ebbe a hatalmas kézbe és 
megkérdezzem, miért tette ezt velem. Mi 
célja volt ezzel? Hogy én éljek itt, igy ve-
lük, ezért? 

PONGRACZNÉ (megsimogatja a fejét): 
F o g d . . . ill az én k e z e m . . . k i s f i a m . . . 

PÉTER: És mi lesz most, édesanyám? 
(Nagy szünet.) 

PONGRACZNÉ (szelíden): Semmi se lesz. 
PÉTER, Semmi? 
PONGRÁCZNÉ: Semmi. Ugy lesz minden, 

ahogy eddig voll. 
PÉTER: Ahogy e d d i g . . . Anyám azt gon-

dolja. 
PONGRACZNÉ (bólogat): Ugy, mintha én 

soha be se teltein volna a lábam ide. 
PÉTER (reszket a felindultságtól): Anyám. 

Odu akar engem adni nekik? 
PONGRACZNÉ: Fiatalok vagytok. Boldogok 

vagytok. Nekem meg mi van még hátra? Egy 
néhány esztendő. Én ki fogom birni erre az 
egynéhány esztendőre azt, hogy nem mond-
hatom többé senkinek: édes fiain. 

PÉTER (elragadtatva nézi): .Maga a leg-
szentebb asszony a világon, édesanyáin! 

PONGRÁCZiNÉ: Én ezl igy gondoltam ki 
magamban, mióta itt vagyok. És azt hiszem, 
igy van rendjén. (Édesen mosolyog.) Te 
csacsi Hát miről mondok én le? a fiamról1? 
Hál történhetik olyasmi, vehetnél olyan ál-
ruhát, hordhatnál olyan nevet, mehetnél 
olyan messzire, hogy azért ne marad j mégis, 
örökké az én flam? Csak szavaikról mondok 
le. 'Most mindjárt ki fog jönni valaki a ház-
ból és te azt fogod mondani előtte nekem: 
néni kérem. És mindig azt fogod ezután mon-
dani: néni. (Rámosolyog.) Azért te nem le-
szel többé az én flam? 

PÉTER (halkan): Fáj , anyám. Fá j , fáj . 
PONGRÁCZNÉ: És én meg nem azt fogom 

neked mondani: Pista. Hanem csak azl: nézze 
kérem. Vagy Benedek. Vagy Péter. (Meg-
simogatja.) Ha nekem nem fá j , neked se 
fáj jon. 

PÉTER: És azt hiszi, én ezt az életet igy 
folytathatom? Más ember helyett, mindenkit 

megcsalva, szabad? 
PONGRÁCZNÉ: Most már kötelességed. 
PÉTER: De anyáin, hiszen ő nem a hites-

társam. 
PONGRACZNÉ: Ne mondd ezt Péter. Ahogy 

ti éltek, az házasság. 
PÉTER: Ezt cvak le mondod. 
PONGRACZNÉ: Fiam, én már harmadnap 

voltam az öreg plébánosnál. 
PÉTER: És ő mondta hogy . . . 
PONGRACZNÉ: Házasság. Csak az hiányzik, 

hogy elmondjátok ezt az oltár előtt, tanuk 
jelenlétében. Ahogy ez házasságnál szokás. 

PÉTER: De hiszen ez lehetetlen. Ha Anna 
megtudja, belehal. 

PONGRACZNÉ: Fiam, a kánon erre is gon-
dolt. de különben Annának egyszer ugy is 
meg kell ludnia . . . Nem én miattam, ő miatta, 
te miattad, a világ miatt. Eljön az idő, ami-
kor ez neki már nem fog fájni. 

PÉTER: Köszönöm, anyám. 
12. JELENET 

Péter, Pongráczné, Anna 
ANNA (jobbról jön, egyikről a másikra 

néz, mrágrakosyatás közben): Milyen izga-
tottak. 

PÉTER (feláll, elfordul). 
PONGRACZNÉ (mosolyogva néz rájuk): 

F.rről az én utazásomról beszélgettünk. 
ANNA: Hál mégis elmegy? 
PONGRACZNÉ: De inajd visszajövök még. 

Amikor csak a fiamról akarok beszélgetni. 
Eljövök ide, mintha csak a fiam nősült 
volna ineg, mintha csak ö adna szállást. (Fel-
áll.) Jó lesz igv? 

ANNA (feláll): Hát igy talán. Külön-
ben az az elutazás sehogy se ment volna. 
Még van itl valaki, akit a nénike meg se kér-
dezeti, valaki, aki -pedig nagyon szereti. A 
Jancsi. Amikor Jancsi az előbb meghallotta, 
hogy a néni el akar utazni, sirni kezdeti, 
ugy sírt, ahogy még soha se láttam sirni. 
(Ki akar szólni jobbajtón.) 

PÉTER (megelőzi, mosolyogva kiszól): 
Jancsi, gyere csak. 

13. JELENET 
Pongráczné. Péter, Anna, Jancsi 

JANCSI (beront jobbról, egyenest Pongrácz-
ninak): Ne utazz e l . . . öreg nagymama! 

PONGRÁCZNÉ (ez az „öreg nagymama" 
megüli a fülét, meghajtja, simogatja a gyerek 
fejét s könnyes mosolygással mondja): Lám 
csak. üreg nagymama. Mégis esak jó az Is-
ten. Ha már nincs, aki nekem azt mondhatná: 
édesanyám és akinek én azl mondhalnám: 
édes fiam, hát van helyelte valaki, aki azt 
mondja nekem: öreg nagymama. Nagymama. 
Akinek a fia helyeit akadt egy kis unokája. 
(Lehajol hirtelen, nagyon erősen összecsó-
kolja a gyereket, aztán hosszan ránéz az egy-
más mellett álló Annára és Péterre, megfor-
dul és lassan elindul a hátsó ajtó felé. Köz-
ben:) 

(FÜGGÖNY) 
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Egy elùfi/.rlft. 
KÉRDÉS: Nem tudom megérteni, hogy mi lehet 

az oka annak, hogy noha úrinő vagyok és magas 
iskolai végzettségem van. hozzám minden ember 
már az ismerkedés első percei után sértően bizal-
mas, az üzletben a segédek elhanyagolnak és álta-
lában lépten-nyomon éreznem kell azt, hogy nem 
ad ják meg azt a tiszteletet, melyet ugy társadalmi, 
mint pedig műveltségemnél fogva joggal elvárhat-
nék. 

VÁLASZ: Önnek ez az érzése valószínűleg Idege* 
képzelődésen alapszik. Az ilyen kéozelődéseknek 
azután az a furcsa természetük van, hogy aki ben 
nük szenved, a / önkénytelenül kiprovokálja azt. 
hogy vele ig,V bánjanak. Igazolni aka r j a önmaga 
előtt azt, hogy neki csakugyan igaza van, vele 
csakugyan méltatlanul bánnak. így például az utcán 
önkénytelenül kacérabban viselkedik és alkalmat ad 
a r r a , hogy megszólítsák, az üzletekben szándékosan 
szerényen hát rább húzódik mint a többi vevő, szó-
val elősegíti azt, hogy véle méltatlanság tör ténjék . 
TÖbb önmegfigyelés, több fegyelmezettség és ha-
marosan nem lesz oka a panaszra . 

Itthagyom a falunkat . 
KÉRDÉS: Ilusz éves vagyok, három férll lépett be 

egyszerre élelembe. Mind a három igen kitűnő és 
gazdag. Az első formálisan megkérte a kezemet és 
én abban a reményben, hogy meg fogom szerelni, 
igent mondtam. A másik az éret t férfi szenvedélyé-
vel udvarol, bármely percben megkérné ő is a ke-
zemet. A harmadika t csak látásból ismerem, a kor-
zón, utcán villan össze a .szemünk és másoktól tu-
dom, hogy én is tetszem neki. Most nem tudom, 
hogy mît tegyek? Ugy érzem, hogy ez a harmadik" 
lenne az igazi. 

VÁLASZ: Régi dolog, hogy az embert mindig az 
ismeretlen Izgatja, azon egyszerű okból, mert így 
módjában van ábrándozni és fantáziájában olyannak 
rajzolja meg az ismeretlen lovagot, amilyennek re-
gényes álmaiban jövendőbelijét elképzelte. Sajnos, 
az ilyen képzelődések és ábrándozások egyáltalában 
nem veszélytelen dolgok. Mert ha önnek az a hite. 
hogy ez az ismeretlen a harmadik , akkor ha az 
első számú udvarlójához megy feleségül, holta nap-
jáig kínozni fogja a nyugtalanság, hogy miért nem 
inkább az ismeretlent választotta. így romlanak 
el és mérgeződnek meg életek. Ezért a következőket 
a jánlom: okvetlenül és sürgősen ismerkedjen meg 
a harmadikkal . Ennek bizonyára semmi különösebb 
akadálya nem les/ . A személyes Ismeretség után meg-
szűnik a misztikum, amely most a lovag alakját! 
körülveszi és ön hamarosan tisztában lesz azzal 
hogy ábrándjaiból mennyi a valóság? Akkor majd 
kiviheti lelkéből a mostani nyugtalanságot és za-
vartalan boldogsággal léphet az oltár elé az első 
számú kérővel. 

Fereliatur. 
KÉRDÉS: Évekig tanultam a ' nagy bölcsészeket, 

tanulmányoztam a misztikusokai, költőket és ma 
itt állok tanácstalanul, az embereket idegeneknek 
érzem és nem tudom, hogy mit csináljak? 

VÁLASZ: Ismerem ezt a panaszt. Minden ember 
átesik ra j t a , aki túlságos fiatalon és nagy hévvel 
v i te t te magát elvont tanulmányokra, misztikusokra 
és vallásbülcsészetre. Idegei kimerültek, a való élet 
helyett pedig esupa elvont dolgot, álom és elméleti 
életet ismert meg. Hogy mi a teendő? Kettő. Elő-
ször is j á r jon minél többet egészséges, gyakorlatia-

san gondolkozó, sportoló emberek közé. Ott tanulja 
meg az élet örön.eit élvezni. Azután igyekezzen 
sürgősen rendes foglalkozást találni, amely rendes 
napi ehoglaitságot nyúj t . És egyttlőre ne folytassa 
filozófiai tanulmányait . Eddig a földfeletti dolgok 
érdekel lék. Most eszméljen végre a r r a is, ami a 
löldön vau. 
Pesszimista. 

KÉRDÉS: Érdemes-e egyáltalában élni? Van-e az 
életnek értéke? Értelme? 

VÁLASZ ; Az élet ér tékét , célját a tar ta lma adja 
meg. Az élet nem öncél, tehát nem azért élünk, 
hogy a fizikai funkciókat: evés, alvás stb. elvégez-
zük, hanem életünknek ta r tam.a t kell adnunk. Aki 
erre képes, mert például munkájában örömet ta-
lál, élvezi a szabad idejében űzött sportot , akit 
kielégít az anyaság öröme, vagy az alkotó munka 
láza tölti el lelkét egyre ujabb szenzációval, annak, 
érdemes élni. Csak az nem tudja élvezni az életet, 
aki semminek sein tulajdonit jelentőséget, aki nem 
tud örülni. Ez azonban mindig beteg idegzetre valí 
és igy patologikus e.set. A szabály az, hogy a nor-
mális ember igenis szeret élni és értékelni is az 
életet, mert bajait és gondjai t ellensúlyozza a maga 
módja szerint megválasztott örömökkel. 
Szlovenszkói falucska. 

KÉRDÉS: Bejött az üzletünkbe, valami hivatalos j 
ügyben és éreztem, hogy ez az a íérii. akire min-
dig vár tam. A véletlen ugy akar ta , hogy hosszabb 
ideig elbeszélgessünk. Azóta többször találkozom 
vele, barátságosan köszön, azután elhalad mellet-
tem és nem is sejti, hogy az én lelkemben milyen 
óriást fo r rada lmat okozott a találkozásunk. 

VÁLASZ: Egyáltalában nem bizonyos, hogy a 
férfi csakugyan Htm tud erről . De százféle oka le-
het annak, hogy egy férfi mégis a közömbösét 
kénytelen mutatni . Hátha olyanok a magánviszo-
nyai, hogy nem is gondolhat nősülésre? Az is lehet, 
ho&y nem is meri remélni azt, hogy magához ko-
moly szándékkal közeledhetik, A megoldás igazán 
nem bonyolult. Ha annyiszor találkoznak, maga ls 
lehet a kezdeményező íél, aki néhány barátságos 
szó kapcsán a régi beszélgetés folytatását indí that ja 
meg, melynek során sok olyan kérdésre Nyerhet 
választ, melyek most felesleges módon izgatják. A 
leányok ma már maguk kénytelenek sorsukat in-
tézni és aki győ'zni akar , annak nem szabad gyer-
mekes szentimentálizniussal és félelemmel kezelni a 
dolgokat. 

Előfizető: A balett ma már meglehetősen el-
hanyagolt, divalját mull műfaj , megtanulása tehát 
nem igen érdemes. Magánúton azonban a modern 
táncok mellé ezt is megtanulhat ja . - - G. M., Buda-
pest: Be-üldött versei minden kedves riaivságuk 
melleit sem nélkülözik a talentumot. -— Old meg » 
ha jada t Mária Magdolna: Azt kérdezi, hogy mi a 

" véleményem arról a férfiről, aki jegyben já r egy 
fiatal lánnyal és mikor a városban megjelenik első 
ideálja, aki közben m á r asszony lett és gyermeke 
is van, nyomban ahhoz csatlakozik és egész dél-
utáni t vele tölti? . . . Noha nem vagyok bará t ja 
általában a féltékenységnek, ebben az esetben az 
ön nyugtalanságát némileg indokoltnak találom. 
Igaza van, nem az a baj , hogy a barátságot fel-
új í tot ta, hanem az. hogy ennek a megérkezésnek 
egyáltalában ilyen nagy érzelmi nyomai lehetnek. 
A férfi, akit jellemez és akiről azt mondja , hogy 
annyira szereti a lányok és asszonyok társaságát, 
vőlegény létére is, ahhoz a hiu, magát istenítő faj-
tához tar 'ozik, akinek minden vágva és1 boldog-
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sága, hogy róla a nök kedveseket mondjanak és 
hogy ó a nök kedvencének szerepében tetszelegjen. 
Az. ilyen emberek többnyire üresíejüek. léhák. i u l a j -
donképpen nem is csalják meg feleségeiket, meg-
elégszenek azzal, lia társaságbeli si.<crük van. l)e 
viszont sokkal önzőbbek, semhogy önfeláldozó, ra-
jongó szerelemre lennének képesek, mert hiúságuk-
nak nem elég egy asszony szerelme. Az iiyin em-
ber mint családfő a zsarnok típushoz tartozik, meg 
van győződve, hogy sokkal különb feleséget is ta-
lálhatott volna és hogy 6 a teremtés koroná ja . — 
Keményt vesztett 38: Az ön korában és helyzeté-
ben igazán érthetetlen, hogy miért nem tiszt zza 
az illető férfivel nyíltan és őszintén a kérdés t / Mi 
akadálya lehel annak, hogy megkérdezze, feleségül 
akar ja-e venni magát , vagy nem? Érett és önálló 
emberek szerelmi dolgokban ne viselkedjenek ugy, 
mintha kiskor« gyerekek lennének. Minthogy sza-
badon rendelkeznek maguk felelt, az egyetlen he-
lyes és méltó dolog, ha minden kertelés és álszen-
teskedő tapintat nélkül tisztázzák kettőjük helyzetét. 
— Tanácstalan iány: On menyasszony és vőlegénye 
elölt azzal rágalmazták meg, hogy főnökébe szerel-
mes. Azt kérdezi, hogy mit tegyen? A rágalmazóval 
szemben a legei élyesebben j á r jon el, jelentse fel a 
bünlelő bíróságnál. Ha azonban a rokoni fokra való 
tekintettel a nyilvános botrányt el aka r j a kerülni. 
ug> a legbüszkébb, legönérzelesebb viselkedéssel 
kell ezt a rágalmat vőlegénye és annak szülei elölt 
ellensúlyozni. Ne üsse a témát soha el, ha erről szó 
esik, hanem igen is, maga támadjon szembe és ne 
tűr je , hogy tapintatosan titkoiódzni próbál janak 
maga előtt. Egyébként ezt a rágalmat igazán könnyű 
megcáfolni. Hiszen bizonyítani lehet a vád hazug 
voltát. — Loreley: Igazán semmi komoly oka nin-
csen a r r a , hogy ennyire kétségbeesett hangulatú 
levelet i r jon. ö n — sajnos — meglehetősen egzaltált 
természetű, felnagyítja a dolgokat és drámát csinál 
al.ból, amin más mosolyog. Tanul ja meg kérem, 
hogy a férfiak ezt nem szerelik és menekülnek a 
drámázó nőktől. Az élet igazán nem olyan borzal-
masan tragikus és komoly, hogy minden apró-
cseprő eseményből holtig tar tó szenzációt kovácsol-
junk Tér jen ön is napi rendre az ön kis ka landja 
feleli és nevessen. Az egészséges nevetés a legpom-
pásabb életfilozófia és a leghatásosabb protektor A 
nevető embereket mindenki, mindig szívesen lá t ja . 
— Kislánj , Románia: A dolog nagyon megfonto-
landó. A szerelmes szeme másképpen lát. mint a 
tárgyilagosan ítéld harmadiké. Kétségtelen, hogy a 
szülei szerelik önt és a javát akar ják , ha tehát az 
iUelő férfivel való házasságát ellenzik és az isme-
rősök is azon az állásponton vannak, hogy nem ön-
höz való, akkor mégis csak lesz valami baj! Viszont 
on mellett szól a férfi állása. Ilyen állásban csak 
korrekt emberek működhetnek. Igyekezzen ieli.it 
tárgyilagos lenni, ne aka r j a becsapni magát Vessen 
őszintén számot azzal, hogy csakugyan kifogástalan-
nak ta r t ja ideálját , vagy csak ilyennek akar ja látni? 
l l j alapos és őszinte mérlegelés ulán is ugy talál ja, 
hogy válasz ása helyes, akkor legyen a felesége. 
A szülői szigor véíül is enyhülni fog, meri nincs a 
világon olyan apa és anya, aki ne lenne boldog, 
ha azt lá t ja , hogy leánya házassága sikerült. — 
Sáros utca: A fényképnagyitás ideáját nem találom 
tul szerencsésnek. Teljesen elegendő lesz egy ked-
ves üdvözlőlevél is. Higyje el, aki bé iü ln i akar , az 
beéri a lcgkis;bb lehetőséggel is és megragadja az 
alkalmat, — R. tí„ Budapest: A válás ügyéhen ki-

zárólag ügyvéd adhat tanácsol, aki az esel minden 
részletét ismeri. Válóperekben jár tas ügyvéd fellétle-
nül talál a r ra módot, hogy azt a lehetetlen házas-
étetet felbontsa. — Kis elkeseredett: 17 éves csinos 
I .ny, aki egész héten reggel 8-tól este 9-ig i rodában 
van. Bizony nagyon súlyos, sok energiát, türelmet 
kitartást és szorgalmat követelő élet ez és annál 
dicséretreméltóbb, hogy még sem vesztette el vidám-
ságát és reménykedését . Azt kérdezi, hogyan lehetne 
szert vasárnap társaságra, hogy legalább akkor 
szórakozzék? Ennek igazán nagyon egyszerű a 
módja . Lépjen be valamelyik turistaegyesületbe és 
már meg van a kivont társaság. — Úgy szeretnék 
boldog lenni: llosszu bolyongás, várakozás, nehéz 
és fárasztó munkában eltelt évek után összekerült 
a férfivel, aki ugylátszik boldoggá tudná lenni. A 
férfi is halálos.m szereli. Az akadály: a térti nős, 
most Vilik. Azt kérdezi, vájjon bizhal-e a jövőben? 
A válaszl nem nekem, hanem az ügyvédnek keli 
megadnia, aki a válópert vezeti, ő tudja megmon-
dani, hogy a házasság felbontása simán lebonyo-
lítható-e és meddig tart? Minlhogy egyébként a sze-
relem kölcsönös, természetesen bizakodással keli a 
jövő elé tekinteni. Egyáltalában házasságot csakis 
optimizmussal lehet kötni. Hinni kell és aki erősen 
akar bodog lenni, az ki is tudja azt harcolni. — 
Tizenyolc éves feketeszemű lány: Hogyan kell 
viselkedni olyan férfival szemben, akit körülbelül 
egy év előtt mulat lak be és csak ugy felületesen 
köszöntötték egymást, ha néha találkoztak? Er re 
kérem semmiféle íllemkodekszben nincsen szabály. 
Egyre azonban felhívom szives ágyelmét: mindig és 
minden körülmények között a leghelyesebb a ter-
mészetes viselkedés. Nincsen hamisabb és bántóbb 
dolog, mintha valaki modort erőltet magára . Pél-
dául a büszkét, hideget, szellemeset vagy a fene-
gyereket játssza. Ebbe a hibába főleg nagyon fiatal 
littk és lányok esnek, akiknek még nincsen társaság-
beli rut injuk és az ilyen szinészkedés mögé tulaj-
donképpen zavarukat és félszegségüket rej l ik. 
Vonzó és kellemes hálást csakis a természetes visel-
kedés válthat ki. — K. Vica: A kis novella túlsá-
gosan komor a gyermekek számára. De ugylátszik, 
hogy önnek van tehetsége a meséléshez. — Szerelein 
a virágot: Azt kérdezi, hogy vágassa-e le hosszú 
hajá t , vagy nem? Ez kérem •teljesen egyéni ízlés 
de Iga. Én a rövidre nyirt ha ja t szeretem. De bizo-
nyára akad igen sok férfi, aki ma is a hosszú 
Lordey-ha jé r t lelkesedik. Ha magának gyönyörű-
sége telik abban, hogy egy méternél hosszabb ha j a t 
hordozzon, ugy semmi akadálya annak, hogy ha j á t 
ezentúl is hord ja . — Katinka: Köszönjük sorait. 
— H. Katinka, Timlsoara: Az a körülmény, hogy a 
lérfi elvált vagy válófélben van, természetesen sem-
mit sem von le értékéből. Nagyon ósdi és teljesen 
értelmetlen az az ellenszenv, melyei elvált asszonyok 
vagy férfiak iránt szoktak érezni. Mi érlelnie vau 
ennek? Egy kis gondolkozás után rá jöhet , hogy 
semmi. Hiszen azért csak nem lehet valakit meg-
bélyegezni, értékében lefokozni, mert egy nem si-
került házasságot becsületesen felbontott? Csak tisz-
teletreméltóbb dolog ez, mintha a két nem egymás-
hoz illó fél tovább gyötri, kínozza egymást, meg-
mérgezik az életüket? Szóval, ha a férfi egyébként 
kedvére való é> a róla beszerzett információk iga-
zolják az ön jó véleményét, akkor semmi oka sem 
lehet a r ra , hogy vele ne foglalkozzék komolyan. — 
Kreola: Igen h i ly t sen lelte, hogy az ajánlot t közös 
aulóüzlelbe nein ment be. Kétségtelen, hogy az il-

ItlOHTAHA-UEBlílALfl 
S t n i p t o n v o n a l o n , 1500—1700 méter tenger feletti magasság 

Elsőrendű klimatikus gyógyhely. 
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lelőnek nem voltak komoly szándékai. Klirre 
vágy. (ín nem levetet Irt , hanem novellát, még pe-
dig nagyon patelikusat és őnképzőkörit . Mert ilyen 
mondatokat vetett pap í r ra : „nagyon sokat gondol-
kozom, különösen kél év óta már szinte (áradt az 
agyam." Kisasszony, ez túlzás. Tizenhétéves korá-
ban még nem tárad cl az ember agya a gondolko-
dásiéi. Gondoljon pl. Tolsztojra, aki • nyolcvanéves 
korában is gondolkozott, nem is szólva a sok száz-
ezer ölvenéven felüli gondolkozókról. Még azt Is 
ir ja : . . . ha én valakit szeretni fogok, az vagy 
megfullad, vagy szerencsétlenséget hoz rám! Mert én 
elárasztom szertelen fantáziám minden csapongásá-
val ." — Ezckután felveti a problémát: egy vőle-
génybe szeretett bele. ak azonban nem fulladt meg, 
hanem kitartott menyasszonya mellett és ón is he-
lyesebbnek látta azt, hogy nem más szerencsétlen-
sége árán alapozza meg boldogságát. Ez igen helyes 
és józan cselekedet volt. De most már , kérem, ma-
rad jon meg végig ezen az uton, ne szőjjön titkon 
fantasztikus ábrándokat arról, hogyan lehetne az if-
jút mégis megszöktetni? Mert lá t ja , akkor hiába kér 
arra, hogy ismerjem el, hogy olyan érett és okos. 
mint egy 20 esztendős leány, kénytelen vagyok azt 
mondani, hogy sajnos, még annyira sem komoly, 
mint amennyinek egy tizenhéteszlendősnck Illene 
lenni. — I*. Erzsébet: A boldogtalan szerelmei, mely 
a beküldött költeményt szülte, őszintén sajnálom. 
A vers nem jó, de cz egyáltalán ne szoinoritsa. 
Sokkal helyesebb, ha a boldogtalan szerelmet egy 
másik, vidám és boldog követi hamarosan, mintha 
t ragédiájának betetőzéséül még köllőnő is lenne, 
ami minden pechek legnagyobbja volna. — Megbalt 
boldogság: Fér je , akinek a rossz sorsban jó és ki-
tar tó társa voll, éppen most, mikor ú j ra rendezett 
viszonyok közé jutot tak, megváltozott, ideges, ve-
szekedő lett, aki ugyan siet kibékülni, de akinek 
viselkedése mégis csak sérti önt. Ez ellen leghelye-
sebben ugy védekezik, ha ön nem békül ki köny-
nyen. Kitartóan és következetesen ragaszkodjon ah-
hoz. hogy fér je változlassa meg modorát és legyen 
isinél a régi. Viszont igyekezzen ón is minden al-
kalmat kerülni , amely összeveszésre vetethetne és 
lássa be, hogy a mai idők olyan terheket hár í tanak 
a férfiakra, melyeknek elviseléséhez a legnagyobb 
idegmunka szükséges. Nem szabad túlságosan érzé-
kenykednie, az élet nem szerelmes regény. Viszont 
okossággal és tapintattal vegye elejét annak, hogy 
ezek a civódások e l fa jul janak. — Szuszák és Melsel: 
Európa egész területére", Oroszországot kivéve, min-
den nagyobb nehézség nélkül kaphat útlevelet, me-
lyet a budapesti főkapitányság állit ki. Ehhez semmi 
más nem kell. mint erkölcsi bizonyítvány és lak-
bizonyitvány. Ezenkívül az útlevélbe be kell pecsé-
teltelni az illető országok követeinek a vizumát is. 
Ezt a konzulátusok adják csekély di jér t . Sok or-
szágba már egyáltalán néin is kell vízum, pl. Auszt-
ria, Csehszlovákia, Németország, Olaszország. Az 
útlevél nem kerül komoly összegbe. Utitervüket csak 
helyeselni lehet. — T. Kálmán. Bologna: Nagyon 
örülünk, hogy Olaszországban bemutat ja a magyar 
dalok legszebbjeit, viszont legjobb akarat ta l sem 
teljesíthetjük azl a kérelmét, hogy előadásának ha-
tásosságát egy magyar díszruha küldésével fokozzuk. 
Egy nagymama: ö n ezt i r ja : Hiúság nélkül állitha-
tom, hogy olyan sikkes, fess, fiatal és szép vagyok, 
hegy az emberek kikacagnak, ha azt mondom, hogy 
bizony már nagymama vagyok. Ez a körülmény kész-
tet annak az ötlelnek felvetésérc, hogy miért ne le-
hetne egy nagymama szépségversenyt is rendezni 

annak igazolására, hogy ebben az országban minc'en 
korban szépek a n ő k ? . . . Bármennyire örülünk 
annak, hogy ön és még bizonyára sok nagymama 
megír iz te fiatalkori szépségéi, mégis ugy véljük, 
hogy a nagymamáknak már ál ki l l adnioli a teret 
a f iataloknak. Csak nem akarna konkurrcnciál csi-
nálni a tulajdon unokájának? — Szegedi kislány: 
Sebő Miklós cime: Akácfa-utca 6. — M. T.: A kért 
da rab csak kéziratban van meg. 15 pengő beküldése 
mellett megkapható l íókkiadóhivatalunkban. (Erzsé-
bet-körut l-t.) — Belnss Kálmán Imre, Wien, Ring 
des 12-tcn November 6. — Ábruhanuon Lili: Kény-
képe tévedésből került a Miss Magyarország pályá-
zói közé. _ Tehetséges szövegíró: Küldje el szöve-
gét Bányay Aladár (Lövölde-tér 2/a.) zeneszerző ci-
méie . Ha ö tehetségesnek talál ja, szívesen ír hozzá 
zenél. Hivatkozzon ránk. — I. M.: Jenny Dolly, Pá-
ris. Rue de Pommeroux 8. — L. E.i Aszlányi Károly, 
Döbrentei-utca 7. 1. 10. — Nagyon sürgős: Illem-
tanok 1-50-tői 4 pengőig megrendelhetők könyves-
boltunkban, Erzsébet-kórul 14. Ugyanott mindenféle 
színházjegyei is megrendelhet . — dr. V. L., Klir-
mend: Sorra kerülnek. — B. I,.t Thomas Alva Edi-
son, Menloe park . U. S. A. — S. M.-né, Lébény: Nem 
váltak el, — B. E.: Levele nem volt kellőképen 
felülbélyegezve. Kér jük kérdéséi megismételni. — 
K. E.: Nem közölhetők. — „Lantos B. Cs.": 1. Ele-
gendő a fimtéma. 2. Vígszínház. 3. Bizonytalan. 

Filmüzenetek 
Filmrovatot szerkeszti: VÁRÓ ANllOR 

Rennte. Snbotlen: Cime: Universum Film A. G., 
Berlin. SW. 68., Kochslrasse 0—8. Janmngssal lat-
szik egvütl az Istenek kegyence cimü filmben. - K. 
P.: 1. Hotel Ambassadeurs New York City. N. Y. 2 
Warner Bros Studios, Los Angeles. Calif. — K. 
Boriska: Ezt a mesterséget gyakorlatilag keli e sa-
játítani. Leghelyesebb, ha az illető valamelyik film-
gyárnál próbál jelentkezni. — L. J „ München: 1. 
Mctro-Mavci'-(ioldwyn Studios. Culver City, Çalif. 
2 - 3 . Universum Film A. G„ Berlin, SW. 68., Koch-
slrasse 6—8. — F. K., Beret tyóújfalu: Korda Maria 
nem testvére Korda Sándornak, hanem a felesége. 
Válóperük most van folyamatban. _ V. S.. Cala-
tele: 1. Cime: Universum Film A. G„ Berlin, SW. 
68.. Kochslrasse 6—8.; 26 éves, nőtlen. Körülbelül 
egy évvel ezelőtt filmezett ottan, de hogy f o g é 
u j i . i . i l l filmezni, azt e pillanatban nein tud juk . 2. 
Chaplin egyelőre nem jön Budapestre, azonban 
nincs k iMiva , hogy j anuá r r a tervezett európai ul ja 
során ho/.zánk is ellátogat. Egyelőre semmicsetre s ' 
írjon neki Hollywoodba, mert onnét karácsony előtt 
elutazik. - Két rlöllzetrt: Címük: Metro-Goldwyn-
Maver Studios. Culver City. Calif. — R. Péter. Chili 
A budapesti UFA elme: Kölcsey utca 4.; a berl inié: 
Universum Film A. G., Berlin. SW. 08., Koch 
s i rass- 6—8. - Nyíregyházi elöüzrt?: Cime: Para-
mount Bid«., New York City, N. Y. — K. Károly, 
Biinutskl Kar'ovatz: Cime: Super Film, Berlin, S W 
18 . Markgrafenstrasse 27. — Danlsz: 1. Kovács és 
Faliidi lllmgyár. Budapest, Zugló. 2. Ambassadeurs 
Hotel, New York City, N. Y. 3. A hangosfilmnél a 
zenéről a gvár gondoskodik. — Egy olvasó; Cime: 
Metro Coldvyn-Maver Sludios, Culver City. Calif. 

firalolűgiai szelvény 
amelynek beküldése ellenében Bendelz dr.. a 
Színházi Élet grafológusa, mindenkinek ingyen 
grafológizál egy irást, ak| azt válaszbélyeggel 
(vagy megfelelő értékű pénzzel) és megcímzett 
borítékkal. „ G R A F O L Ó G I A " jelzéssel szer 
kesztőségünkhe (Aradlu. 8.) eljuttatja. Vonalo-
latlan papiroson, tintával írott pár sor szükséges. 

Kor és nem közlését kérjük. 

1931. 1. n * m 

a|ándékr»gényére 
Aki 13 egymásután következő szelvényt beküld 
a kiadóhivatalnak, az 80 lillérérl kapja a Szín-
házi filet negyedévenként megjelenő ajándék-

regényét. 
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Olvasóink kérésére még egy 
HOL AZ OLLÓ? 
,Hol az olló?" kérdést adunk fel. 

Hol az „ésk"? 

SAKK 

Világos indul és 2 lépésben mattot ad. 

ËGYVONALLAL 
(I)iróti Ha, Miskolc) 

Próbál juk egy vonallal megrajzolni ezt az 
ábrát a ceruzu felemelése és keresztezés 
nélkül. 





Keresztrejtvény 
(L. FRANCISCY MAGDA, BUDAPEST) 

Megfejtésül beküldendők: vízszintes 1, 123, és függőleges 25, 74, 104, 120. 

VÍZSZINTES 
l'a. Ridegen 
t l . Ének 
12. Suszterszerszáin 
13. Kor rövidítése 
14. Cinek vele 
1«. Hegedütartó 
17. Nenizel 
18. Idegen prepozíció 
20. Fém 
23. Néha kegyetlen 
25. Amit 
27. Kutya fajta 
2». Ruhatisztító 
31. Flildmives használja 
32. Színészkedik 
35. Mulató 
36. Időhatározó 
37. Cselekedetnek van 
38. Nem fölött 
38. Akinek felesége van 
41. . . . rész 
42. Erzsike még beeézeltebben 
45. . . . ra ál 
4«. Fél 
48. Lánynév 
4». Női né* 
51. Időt jelez 
52. Kukorica-eledel (ék. Mb.) 
53. Ép . . . éggel 
54. Restaurált o 
58. Jugoszláv város 
5». Rag 
6«. Rosszindulat láttára fogja el 

az embert 
Cl. Omludéknak 
«3. Névelő 
•4. Az elemista könyvben: ir 
15. Vissza: evőeszköz 
(6. Időhatározó (fölös ékezettel) 
«7. Kutya 
6». Tapad 
72. Vizel ád 
74. Testrész 
75. Annak van, akit JA ér 
77. Kaueió 
7». Régi nyelv 
81. Idősit 
82. Kártyajáték-fajta 
84. Csak: németül 
85. Elbukó 
81. Sarkantyú és lant teszi 
87. Emlős lényuek van Ily belső-

része 
8». Hintáz, ringat 
>1. Költői műfaj 
«3. Elgázolja 
17. Ritmusos 
M ré 

tOt. Külföldi 
103. Célba 
104. Gondolalkifejező 
105. R-rel madár 
107. Kiállhatatlan, utálatos, — né-

niéiül 
108. Lehoz magánhangzói 
10». O névelővel 

110. Jegyes 
112. Megszólítás 
113. Láb mássalhangzói 
115. Hires párizsi női divatszalon 
118. Fehérnemű-,,nek" 
120. Wells előtt olvashatók 
121. Öltözék 
123. Ilyen diákok vannak az elbe-

szélésekben 
125. Vagyok harmadik személyben 
126. Istent a hivő 
128. Hálót sző 
129. Vám 
130. Vissza: másol 
131. Férfinév 
133. Latin üdvözlés 
135. Fiatal ökör-„rel" 
137. An 
138. Befed 
139. Nőstény kutya 
141. Toszit 
142. Igavonó 
143. Csecsemő eledele 
145. Vevőknek 
148. Gyógyszer 
149. Álható szaga van 
151. . . . Ibin 
152. Vissza: . . . ista 
153. Kártyajáték 
154. Kopogós 
156. S. D. 
157. Igekőtő 
158. Igekőtő 
159. Ételnek van 
161. Fém 
163. Pesten már elég ritka 
164. Sebhely 
165. Gárdonyi Géza műve 

FÜGGŐLEGES 
l.b. Aki tartozik 

2. Tesz 
3. Hamis 
4. Lánynév 
5. Áradat 
6. Személynévmás 
7. Mennyiségei 
8. Kereskedelmi műszó 
». Hónap rövidítése 

10. Városokban vannak 
15. Italok 
16. Három, idegen nyelven 
17. Fohász 
1». Vízinövény 
21. Sérülés 
22. Némely ülés 
24. Hangszer 
25. Sziné8zprodukeió 
26. írószer 
27. Irat 
28. Himbálni 
30. Család 
32. űrmérték 
33. Szöglet 
34. K. 0 . G. 
37. Osi 
40. Gyümölcs 

43. Kettőzött kettős mássalhangzó 
44. Adat 
46. ízt 
47. Nemzet 
5«. Létesül 
51. Kerevet 
54. Igekőtő 
55. Akarat vége 
56. Papirra veti gondolatait 
57. Kettőzve becéző szó 
60. Nagybirtokbőt 
62. Gyermekek születése után 

tartják 
04. Kutya teszi 
68. Hangszer 
70. . . . as 
71. Csapadék 
73. Táncoló 
74. Ujságbani 
75. Fegyencnek van 
76. Személynévmás 
78. Tulhasználl ruhán lálhafó 
80. Te idegen nyelven 
81. Átkarolja 
83. Fözelékléle 
85. Belső szerv 
88. Pasziánsz 
89. Ételnek van 
»!>. Állati hang 
92. Kötőszó 
94. Friss 
95. Helyeslő szó 
»6. Megbántódik 
»8. Mássalhangzó fonetikusan 
99. Száz . . . is egy a vége 

ffli). Szarvas disze 
102. Mássalhangzó fon. 
104. SzUk 
108. Tivornyát 
10». Fundamentumépités 
111. Újság névelővel és egy fölös 

ékezettel 
114. Bejárat 
116. . . y 
117. Gabi mássalhangzói 
118. Idegen prepozíció 
119. Mássalhangzó foil. 
120. Uralom 
122. Lakat 
124. Alattomosan 
125. Párbajozik 
127. Székesegyház 
130. Vissza: 70 év 
132. Közlekedési vállalat 
133. Szép Ernő színdarabja 
134. „Ezen korszak" 
136. Asszonyok, lányok 
139. Férfinév 
140. Tengeri rabló névelővel 
144. Jöjj 
146. Madár 
147. Soha, idegen nyelven 
148. Érkezik 
150. Feri bellii keverve 
153. Népmese 
155. Fon 
158. Ruházati eíkk 
160. Távolodást jelez 
162. Tiltó szócska 
163. Folyadék 
164. A Nemzeti Színház Igazgató-

jának monogramja. 
157 



Bábéiból jelenük a Színházi Életnek. De nem ertjük a szöveget s csak arra kérjük 
olvasóinkat, írják meg, hogy melyik 14 nyelvből van a fenti hír összeállilva. 
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Az olasz Riviérának Magyarország-
hoz legközelebb fekvő klimatikus 
üdülőhelye. B u d a p e s t r ő l 24 óra 

Milánón át. 

viláp 
l ová t r 
'tofir 
eg ' 

iugár és virágok városa 
ik Clubja. Dancing. Hata lmas pálmaligetek. 

•?ebb pormentes tengerparti sétánya 
<J perc, villamoson '/2 óra. Kirándulások ki indulópontja Rapallo, 

Margheri ta és Portoiino Vettaba. 18 szálló és penzió minden 
torozott villák és lakások. — Információval szolgál: Kurkommissio 

Nervi (Genova) Villa Gropallo. 

P a r k közepén, közel a s t randhoz fekszik. Víz-
vezeték. Fürdőszobák. Penzió 35 lírától. Pros-
pektusok. Sváici vezetés. C. Beeler úrnő. M I - M I 

ui Pension PaimeniiarH Német ház. Penzió 30 lírától 
Tula'donos : Hagenmayer-Heidenrelch 

seslri Levante 
legszebb fekvésű fürdőhely és legkelle- 

íesebb téli tartózkodóhely. Enyhe klima, 
ormentes levegő, melynek hőmérséklele 
Élen sem süllyed 9 Co fokon alul. Első-
angu összeköttetés Genuán át az összes 
urőpai államokkal. Elsőrangú hotelek, 
nelyek minden igényt kielégítenek és a 

legjobb szórakozást nyújtják. 

Felvilágosítást ad a Kurkommissio. 

Sonia maroneriia usure 
Legkiesebb tenger i fürdő az 
olasz Riviérán. Me leg éghaj -
lat, e l ragadó fekvés a hegyek 
közölt, sport és kirándulások, 
:: e lsőrangú szál lodák :: 

F e l v i l á g o s í t á s és p r o s p e k t u s : 

Commune di sania iYiargnerita Ligure. 

Climatikus tengeri fürdő hegyekkel kö-
ülvéve. — FeKvése által ál landó meleg 
ighajlat . — Narancsl igetek. — Gyönyörű 
urándulóhe lyek a hegyekbe. — Fegli a 
jenua—Ventimigl ia vonalon fekszik. — 
Budapestről közvetlen kocsi. — Felvilá-

gosítással készséggel szolgál az 
Lziènda Autonoma di Cura P e g l i 

H O T E L VILLA IGEA 
i r. családi ház, gyönyörű trópusi parkban 
Elragadóan szép kilálás a tengerre. Hideg, meleg 
folyóvíz a szobákban. Garage. Mérsékelt árak 

Német levelezés 

RAPALLO 
Pinia és gesztenyerdők között, ősi kas-
télyok, templomok és egy modern fürdő 
a génuai öböl örök tavaszi klímájában. 
Strandja, golf- és tenniszpályája első-
rangú. Rapallo délre néz: a hegykoszoru 
megvédi a hűvös szelektől. Remek szál-
lodái egyaránt kielégítik a polgári és 
luxusigényeket. Rapallo megállóhely az 

összes közvetlen gyorsvonatok részére. 
Érdeklődőknek bővebb felvilágosítást készségnél 

nyújt az Azlenda Autonoma di Cura Rapallo. 

HOTEL RIVIERA SPLENDID 
Kitűnő családi báz a strandon. Legközpontibb 

Hatalmas kert . Lift. Penzió 33 lírától 
Kéiien prospektust. 

Komfort 

C * f \ t l í > I c A V ^ r t (Gossensass ) 1100 m  
V r V J l l W i S a i t U ( P r o v i n z B o z e n ) 

HOTEL PENSION GUIIHIJN. a magyarok kedvenc szállodája, a község 
iegnaposabb részén, gyönyörű kilátással a 3200 m. magas gleccserekre. 
Hideg és meleg folyóvíz, központi fűtés. Társ. termek, napos terraszok, 
balkónok. Kitűnő bécsi konyha Ingyenes ski-oktatás és kölcsönzés. Tár-
sas ski- és szánkirándulások. Napi teljes penzió 30—<0 liráig Esetleg 

havi részletekben űzethető Igazgató-tulajdonos: dr . Szalay Allila. 




