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A legdurvább Kéz 
pár nap alatt bársonypuhaságu 
lesz a M a j j t h é n y i - ï é l e 

A U R O R A 

C R É M E 
H a s z n á l a t a u t á n 

Egy légem 1.20 ÉS 2.10 P 

DflAJTHÉIiYI 
ARflllVHERESZT DROGÉRIA 
Budapest, ix.. Uámtiaz-Höruí 15. szám. 

é s 

„PALIM!" ILLATSZERTÁR 
ül., andrâssy-uf 66. 

AlUfliléiiul kap 
a R á d i ó Ú j s á g t ó l 
egy k ü l f ö l d é i vevő 

egylámpás 

riiŰMiSZQIIIIillt 
csővel és te lepekkel 
együtt, vagy k é t d r b 
H o m o c o r d g r a m o -
f o n l e m e z t , ha a 
Rádió Újságra egy évre 
20 pengővel előfizet. 
A készülék leirása a 
Rádió Újság legújabb 

Herjen mutai- s z á m á b a n található, 
uans/szâmot. Kapható mindenütt. 

V i l m o s c s á s z á r - u t 34 

IMöi ruhák 
Kosztümök 

Tavaszi kabátok 
és szörmeáruk 

n a g y v á l a s z t é k b a n 

is 
sk legolcsóbban vásárolhat a 

HAVAS ÁRUHÁZBAN 

Férfiszabóságomban tiszta gyapjuszövetöltön,yök 
már 80 pengőtől készülnek 

Havas László 
Budapest, IV., Calvin-tér I. 



A Török Patika Külön Kozmetikai Osztálya 
Budapest, VI., Király-utca 12. 

o. •"VE V.* CH+rot 

fa*-
•ÀM*. liaijjVuUMAJ 

LA VEOLUTY DIXOR az elérhető legtökéletesebb szépség 
eszköze, gyönyörű arc, plasztikus decolletage, bársonyos 
karok és kezek. 

LA VELOUTY DIXOR egyesíti a krémet és a pudert, azokat 
tökéletesen helyettesíti és sehol sem hagy foltot. 

LA VELOUTY DIXOR estélyre, bálba, színházba készülők-
nek nélkülözhetetlen. 

* 
S Z E P L Ő K ELLEN, továbbá májfoltok, pörsenések ellen: 

CRÈME MONTREUIL EDY. 
Gyors! + Biztos! Kel lemes! 

• 
Hónaljizzadásnál Axiollolt használjon! 

• 
L'OREAL HENNÉ. HAJFESTÉK! VILÁGCIKK! 

Ártalmatlan, tartós, természetes színek! 
Ügyeljünk a kék dobozra! * 

Sorozatos sikerek fűződnek a Török Patika Külön 
K o z m e t i k a i Osz tá lyához , ahol mindenféle szépségápolási 

szer, kozmetikai cikk és illatszer kapható. 



Példátlan sima' jegyeden folyik 

Szénásí Sándor 

melynek oka 

a hihetetlen olcsó árak 
és a legjobb minőségek 

í v . , B e c s i - u i c a 5 , D e â K F e r e n c - u . s a r k a n 

Tréfás tárgyak, incselkedő 
zsurajándékok, büvésztárgyak 
és más mulatsági kellékek 

Barna Vilmos 

Ezermester Bazárában 
B u d a p e s t , VIII.. J ó z s e t - k ö r u l 17. 

Gobat albumok klaflóla 
Budapest, IV., Városház-utca 14. 

N a g y o b b g y ű j t e m é n y e k e t , régi levelezéseket jó á r o n 
v á s á r o l . N a g y á r j e g y z é k 60 fi l lér , mely összeg az 
első v á s á r l á s n á l l e v o n h a t ó . P o s t a c s e k k s z á m : 10.482. 

T e l e f o n : A u t o m a t a 897 - 3 3 . 

KÁLDOR J. és TÁRSA 
tüzö- és ernyőkészitő ipartelep, divatáruház 

SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 8. SZÁM 
(Alapíttatott : 1885.) 

A legelőkelőbb közönség bevásárlóhelye ! 

^ — m az összes rendszerekben. VÍVÁS 
• ^ ^ • H M ÁCS g y e r m e k e k és f e l n ő t t e k részére 

aesternêl, VI., Andrássy-ut 8S. B e i r a t k o z á s e g é s z n a p . 'Telefon: József 405—35) 

Színpadi ruhák, 
jelmezek, 

valamint angol és francia legújabb 
modellek, hozott anyagból is első-
rangú kivitelben előnyösen készülnek 

BARTA NŐVÉREK 
divattermében 

Tele fon: 163—M VI., Teréz-körut 6. 

LIPÓTVÁROSI SZALON 
Nyaralás után csinál-
tassa elegáns és Íz-
léses ruháit a 

JDothbaum 
Szalonban 

Pannonia-u. 19, félemelet 
Teltfonhivó : 169—72 
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S Z Í N H Á Z I É L E T 
SZÍNHÁZI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

S Z E R K E S Z T I , I N C Z E S Á N D O R 

i 'échy Erzsi és Delly Ferenc 
Fővárosi Operettszínház: „Gróf Romeo" (Angelo foto) 
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„Sohasem hittem volna, hogy egy 
igazi miniszterelnök ilyen kedves 
és közvetlen lehet'1 

— mondja Bethlen István grófról a primadonna 
Wien, január . 

(A Színházi Élet bécsi munkatársától.) 
Gróf Bethlen István miniszterelnök 
bécsi látogatása alkalmából találkozott 
az itt élő magyar szinészekkel is-
Gróf Ambrózy magyar ikövet és fele-
sége, Ambrózy Ludovica grófnő, akik 
lekötelező szeretettel gyűjtik maguk 
köré a Bécsben élő magyar kolóniát s 
különösen az itt dolgozó magyar mű-
vészeket, gróf Bethlen István tisztele-
tére teát adtak, amelyre természetesen 
hivatalosak voltak a bécsi magyar szí-
nészek és színésznők is. 

A miniszterelnök tiszteletére adott 
teán többek közit megjelent Biller Irén, 
Dénes Oszkár, Anday Piroska, Pataky 
Kálmán és felesége, Beregi Lea, Péchy 
Blanka, gróf Bethlen mindegyikkel 
hosszan, fesztelenül elbeszélgetett. 

Este az osztrák kancellár adott fényes 

estélyt a Ballhausplatz-i történelmi pa-
lotában.. A diplomaták, katonai attasék, 
állaimférfiak frakkos és rendjeles tö-
megében ott láttáik a Bécsben élő ma-
gyar művészek elitjét, akiknek sorából 
csak Németh Mária hiányzott, mert ez-
időszerint Barcelonában vendégszerepel. 

A magyar színészek és színésznők 
lelkesedéssel beszélnek a magyar mi-
niszterelnökről. Biller Irén, amikor a 
Színházi Élet munkatársa megkérdi 
tőle, hogy milyen benyomást tett rá 
gróf Bethlen István, mosolyogva vála-
szol: 

— Ó, a Bethleni Aranyos ember. 
Sohasem hittem volna, hogy egy igazi 
miniszterelnök ilyen kedves és közvet-
len lehet. Közvetlenül, mosolyogva be-
szélgetett velem. Amiikor bécsi köve-
tünk, gróf Ambrózy bemutatott a mi-
niszterelnöknek, sietett kijelenteni, hogy 

Minisilereluiik és zenesxcriő 
Uróf Bethlen István Strauss Richárddal a béccl Operu díszelőadása után 

(Foto Wiliinger—Lechner) 
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a színpadról már jól is-
mer, majd hozzátette: 
„Nem különös, hogy itt 
Bécsben kell személyesen 
megismerkednünk?" Me-
leg érdeklődés, barátság 
hangzott minden szavá-
ból. Megkérdezte, mik a 
legközelebbi terveim. El-
mondtam, hogy most itt 
maradok Bécsben, mert 
tökéletesen cl akarom sa-
játítani a német nyelvet, 
Ugy érzem magam, mint-
ha kis iskoláslány lennék 
és borzasztóan drukkolok, 
hogy jól megtanultam-e 
a napi német leckém —* 
mondtam s boldog vol-
tam, hogy a miniszter-
elnök jóizüen kacag. 

— Sajnos, olyan nagy 
volt a társaság, annyi 
embert mutattak be Bcth-

Anday Piroska (balszélen) és Arabrózy gróf bécsi magyar követ 
(jobbszélen) az osztrák kancellár estélyén 

(Foto Wíllinger—-Lechner) 

Az osztrák kancellár eslélycu 
Ambrózy Ludovíca grófnő, a bécsi magyar követ neje, mellelte Lóuis Hotschild, a bécsi Kotschild . 
•család îeje, mellette Schneiderhalm a bécsi állami színházak főigazgatója. A kép jobbsarkában az 

ajtó előtt Pécsi Blanka áll 
(Koto Willinger—Lechner) 



lennek, hogy hosszabb ideig nem tart-
hattam fel. Kár! Gróf fíethlen Istvántól 
szívesen tanulnék politikát: a nő, kü-
lönösen a színésznő jól használhatja 
az ilyesmit. 

Dénes Oszkár is elragadtatással be-
szél gróf Bethlennel való ' találkozásá-
ról: 

— Talán tul bizalmasnak látszik az, 
amit mondani fogok, de kérem, mégis 
ir ja meg: a miniszterelnök drága volt, 
aranyos, amikor a bécsi magyar követ-
ség termében ott állott közöttünk. 
Gróf Ambrózy be akart mutani, de a 
miniszerelnök kedves mosollyal je-
gyezte meg: „Mi már ismerjük egy-
mást." Kérdő pillantásomra folytatta: 
„Berlinben találkoztunk, láttam a 
Viktóriában. Gratulálok". i 

— Csodálatos memóriája van a ma-
gyar miniszterelnöknek: az első pilla-i 
natban megismert; ő, aki annyi ember-
rel beszél és annyi arcot Iát. Meg is 
jegyeztem: „Hogy lehet az, hogy még 

emlékszik rám, kegyelmes uram1?" 
Gróf Bethlen mosolyogva válaszolt: 
„Olyan jellegzetes arcot, mint az öné, 
Dénes ur, nem lehet elfelejteni." 

— A miniszterelnöknek szinte az ar-
cára volt irva, hogy boldog itt Bécsben 
a magyarok között. Mindenkihez volt 
egy kedves szava, egy megértő mosolya. 
Szinte hihetetlen, hogy miniszterelnö-
künkben mennyi az energia, a munka-
képesség: kora reggeltől késő estig tár-
gyalás, fogadás, száz és száz emberrel 
való beszélgetés és ő mégis mindig 
friss s beleéli magát a helyzetbe, a 
mások gondolatába. Hol vagyunk mi, 
színészek ettől! Ha reggel kilenc órakor 
próbára kell mennünk, már előző nap 
idegesek vagyunk. Milyen bámulatra-
méltó ezzel szemben gróf Bethlen nyu-
galma, amellyel napi hosszú program-
jának fáradalmait viseli. Meg kell álla-
pitanom: a diplomata mégis különb, 
színész, mint a színész! 

Bel l i im Kíván gráf, Jr. Schnöder osztályfőnök, Schnelderhalm a Burgszlnház és az Opera luitfaz-
ffatója ég Schober alkancellár 

(Foto Wlllinjer—Lechner) 
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A színpadi adaptálás 
Irta: BÚS FEKETE LÁSZLÓ 

Az ember leül az íróasztala mellé és 

kézbeveszi az angol darabot. Operett 

három felvonásban, irta X és Y ur. 

Kedves, fordulatos, csupa ötlet és vicc, 

három éve megy széditő sikerrel oda-

kint a Brodwayn. Szóval nem lehel 

rossz. No már most, a feladat az volna, 

hogy az ember ezt az amerikai ope-

rettet, ahol ohioi diákok és virginiai 

szépségkirálynők szerepelnek és amely-

nek a harmadik felvonása például egy 

diákklub tetőterraszán játszódik, lefor-

dítsa magyarra. Sőt, mi több, nem is 

magyarra, hanem Európára. 

A fordítás, az nem lenne nagy mun-

ka. Másról van itt szó. Át kell ültetni 

Európára az egész darabot, minden 

amerikai viccével, tengerentúli ötleté-

vel és idegen kedvességével még pedig 

ugy, hogy a kis kalaposlány a karzat 

utolsó sorában, drukkolni tudjon az 

ohioi diák szívügyeiért. A fejtörés a 

címmel kezdődik. The Poor Nut. Ez az 

amerikai cím, ami szószerint szegény 

diót jelent. Persze azonnal elő kell 

venni a newyorki slang-szótárt és eb-

ből megtudjuk, hogy' az amerikai 

argot szegény diónak csúfolja a félénk, 

tehetetlen, gyáva férfit és ez a kifeje-

zés, körülbelül annyit jelent, mintha 

Pesten valakire azt mondják: hólyag. 

Persze, egy operettnek nem lehet az a 

cime: A hólyag, jön tehát a címkeresés 

a Kis hülyétől a Szerencsétlen flótásig, 

míg végre rájövünk, hogy a hangsúly 

a darabban mégis a lányokon van, az 

amerikai lányokon, a három főszerep-

lőn és a husz ragyogó görlön és meg-

születik a cím: Amerikai lányok 

— Tudtam, hogy maga győzni fog a stafétában 
Rátkay Márton és Vaály Ilona 

Király Szinház: „Amerikai lányok" (László felv.) 



Jön il szereposztás. A szerény, ked-

ves, dolgozó lányt Vaály Ilona játssza, 

az egyetemi hallgatónőt, tikit szépség-

királynőnek választanak: — ugy lát-

szik, nemcsak Pesten választják meg 

az egyetemi hallgatónőket szépségki-

rálynövé —r Zilahy Irén, a „hólyagot", 

a csupasziv, félénk ősdiákot Rátkay 

Marci, a daliás atlétakapitányt Kertész 

Dezső, a futóbajnokot Békássy István, 

a masszőrt Latabár Árpád, a gólyát 

„Mii járkál folyton utánam. Egy gólya ne randevúzzon, egy 
gólya tanuljon" 

Bársony Itózsi és Feleky Kamii 
Király Szinház: ..Amerikai lányok" (Angelo felvétele) 

Feleky Kamill . . és amikor itt tar-

tunk, Lázár Ödön a szinház igazgatója 

közbeszól, hogy Bársony Rózsi nem . 

maradhat ki a darabból. Tihanyi reiv 

dező helyesel, alulírott szintén* tehát 

neki kell ülni és u j szerepet irni a 

darabba, még pedig egy amerikai flap-

pert, aki fluruhában indul el saját 

öccse helyett a versenyen, hogy meg-

hódítsa, akit szeret. „Rózsi egy felvo-

nást f iuruhában játszik." Remek! 

Amikor az ember az 

amerikai diákélet minden 

kis furcsaságát átplántálta 

európai földbe, követke-

zik a zenei rész meg-

munkálása. Hogy mik 

ezek az amerikai furcsa-

ságok? Csak egy példát 

említek. Az amerikai 

egyetemeknek külön 

cheer-lea derük van, egy 

jóhangu diák, aki a druk-

kerek biztató kórusát ve-

zeti a tribünön. Ez na-

gyon fontos állás és kü-

lön tantárgy az egyete-

men. Amikor az ember 

európaivá gyúrja a ve-

zérdrukkert, kiderül, hogy 

a jóhangu Vargha Imre 

fogja játszani és éne-

kelni. Aztán a gólya sze-

repét is meg kell jobban 

csinálni, mert a kedves 
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Feleky Kamill játssza és kel briliáns 
táncalkalonira van szükség. És vala-
hogy a Miki-egeret is be kell hozni a 
darabba, inert Tihanyi a második fel-
vonásban Bársony Rózsival és Feleky-
vel Miki-számot akar csinálni, tehát 
Rózsinak egy Miki egér lesz a kabalája, 
amit minden versenyre elvisz magával. 

Szóval most a zene következik. Kell 
egy u j kaktusz-szám Vaálynak és 
Rátkaynak. Tuniillik Rátkay botanikus 
és él-hal a kaktuszért. Végighallgatunk 

„Niucs szebb nő ma nálam 
Oly formás a vállam . . . " 

Zilahy Irén 
Király Színház: „Amerikai lányok" 

nrt .Z 
„Most is egy buta kis nő húzta 
ki a csávából, akinek tttbb esze 

van, mint száz férfinek" 
Kertész Dezső és Dársony Rózsi 

(László felv.) 

kétszáztizenhat grammo 
fónlemezt, végre Eise-
mann ir egy kitűnő be-
tétet. 

Minek folytassam? Egy könyvet 
lehetne teleirni a színpadi adap-

módjáról és fineszeiről. Egy-^ 
, ha sok időm lesz. még-

is irom. 

Ezzel a kis cikkel 
most csak azt akartam 
elérni, hogy a mélyen 
lisztéit publikum kissé 
több figyelemmel olvassa 
el a szinlapon azt az apró 
betűkkel nyomtatott sort : 

(Angeio foto) „Fordította X. Y." 



I Vágó Béla | 
Irta: BEÖTHY LÁSZLÓ 

Egy ember, akinek nemcsak kenyere 
volt a szinház, hanem életének sója, ital, 
amellyel szomjúságát oltotta, szülője, 
akitől minden örömét kapta és gyer-
meke, akire minden gondját árasztotta. 
A szinpad világot jelentő deszkáit ő nem 
cserélhette el mással, csak a koporsó 
világtalanságot jelentő deszkáival. 

A ravatal könnyen túlzásra csábit. Az 
utolsó földi együttlét perceiben, a gyors 
búcsúvétel fájdalma, a rohamosan föl-
toluló emlékek, a szeretet, amelynek 
nincs többé kit szeretnie 
minden gyöngédséggel ta-
karják be a távozót, aki 
nek ködbevesző alakja 
egyre kisebbé és kisebbé 
lesz. Talán azért nagyít-
juk föl önkéntelenül, hogy 
minél tovább láthassuk: 
talán ezért lesz a koporsó 
mellett az érdemesből a 
legérdemesebb, a jóból a 
legjobb, az igazból a leg-
igazabb. 

Vágó Bélának erre nincs f 

szüksége. Harmincéves [ 
színpadi múltjának művé-
szetével s félszázados életé-
aek erkölcsével annyira be- Vágó 

lénk olvadt, annyira mind-
nyájunk életének részévé lett, hogy sá-
padatlan emléke csak a magunk életével 
együtt fogja őt követni az enyészetbe. 

Én hoztam őt föl vidéki kóborlásaiból 
Budapestre. Az ismeretlen ifjú színészt a 
kezdő, ezer bajjal, veszedelemmel, bi-
zonytalansággal küzködő fiatal igazgató. 
Ahogy a színházak, amelyekben együtt 
dolgoztunk, megerősödtek, ahogy a kis 
komédiásból elismert, jelentékeny, majd 
oszlopos szinész lett, azonmód lett ba-
rátságunk szoros, végül eltéphetetlen kö-
telékké. Nem kívánhatok utódaimnak a 
magyar szinigazgatásban szebbet és hasz-
nosabbat ennél: akadjon gondolataiknak 
ilyen társa, törekvéseiknek ilyen meg-

értője, munkájuknak olyan segedelme, 
mint amilyen mellettem Vágó Béla volt. 

Első nagy színészi sikere után, amely 
a realisztikus színjátszásnak nevezetes 
diadala, volt (Ermete Novelliről, aki ak-
koriban a világ legemlegetettebb színésze 
volt a budapesti móka — a közvélemény 
kritikája — sokáig Ermete Vagellinek 
hívta őt), tömérdek finom karakterrajz-
zal, tragikus és I'omikus figurával gaz-
dagította az utol=ő harminc év magyar 
színpadi történetét. Igen finom meg-
figyelő volt s a valóságnak sokszor meg-
döbbentően művészi kópiáival, színészi 
mesterségének tökéletes tudásával, beszé-

dének nemes technikájával 
és magyarságával érte el 
legnagyobb hatásait. Fan-
táziája, mely színészi alakí-
tásaiban néha hiányzott, 
másutt élte ki magát. Vágó 
mint rendező, mint drama-
turg, mint ismert és isme-
retlen szerzők kéziratainak 
űtfésülője annyi ötletet, 
annyi sok színpadi tudást, 
annyi okos és hatásos me-
sefordulatot produkált, 
hogy egész életében mindig 
vártuk tőle azt a darabot, 
amelyben mindezt a saját 
neve alatt fogja megmu-
tatni. Ez a darab azon-
ban nem jött és most már 

jönni. Az ő képzelete 
mint a Nernst-lámpa, 

amely magában nem világit, de ha 
izzó platinadróton keresztül vezetik 
hozzá az áramot, mindennél fénye-
sebben ég. Ez az izzó platinadrót volt 
az idegen szerző darabja, amely biztos 
ií gyogásra gyújtotta föl az ő agyvelejét. 
A rábízott darab állított valamit, ő ta-
gadta. Ó, hány jó fölvonásvég, hány 
pompás színpadi alak, mennyi siker fa-
kadt ezekből az ellentmondásokból! 

Az örök vitatkozó immár elnémult, 
mert szembekerüli az örök igazsággal. 
Magyar színpadainknak nemcsak művé-
szete, hanem erkölcse is siratja korai 
halálát, 

Béla 

nem is fog 
olyan volt, 
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Amerikai naplóm 
amelyben bevallom, hogy Hollywoodban nekem 

legjobban tetszett : egy irodistah'sasszony 
Irta: INCZE SÁNDOR 

Chaplinnel kapcsolatos feljegyzé-
seim nem elégítették ki az olvasók 
egy részét. Több részletet szerettek 
volna tudni a világ legnagyobb és leg-
közvetlenebb hatású humoristájáról. 
Sőt, volt egy levélíró, aki megsértő-
dött, hogy az európai vendégtől, aki 
egyben ujságiró is, egy már megadott 
látogatási engedély után megtagadták 
azt az örömet, hogy a készülő Chap-
lin-film egy méternyi szalagját meg-
nézhesse. 

Megnyugtatom az elégedetlenkedő-
ket, hogy ugyanaz az elbánás jár ki 
az amerikai újságíróknak is. Sőt hoz-
zájuk mérve túlzottan jó fogadtatásra 
találtam, amit annak köszönhetek, 
hogy budapesti vagyok. A Budapest 
szónak valami egészen külön aromája 
van odakint. Ahogy kimondták a be-
mutatáson valahol, hogy budapesti 
vagyok, egyszerre a legbarátságosabb 
légkört teremtettem magam körül. A 
magyar főváros ugy él a hollywoodi 

-köztudatban, mint Európa legszebb, 
legvidámabb és legbarátságosabb vá-
rosa és a legkiválóbb tehetségek böl-
csője. 

Ezért mondtam egyik múltkori cik-
kemben, hogy Hollywoodban kétféle 
embertípus él: az egyik, amelyik már 
volt Budapesten, a másik, amelyik 
szeretne Pestre jönni. Illetve egyféle, 
mert aki volt, az is szeretne megint 
eljönni. 

És ezért van, hogy a hollywoodi 
magyarokat, akikről a továbbiakban 
szó lesz, különösképpen szeretik. 

* 

Várkonyi Miskának kitűnően megy 
a dolga. Pompásan beszél angolul és 
állandóan foglalkoztatják. Legutóbb 
ugy volt, hogy egy Gloria Swanson-
film férfi főszerepét fogja játszani. Ez 
a terv ugyan nem valósult meg, de Vár-

konyi olyan lelépési dijat kapott, 
hogy két hónapig fényesen megélhet 
belőle. 

* 

Fejős Pállal történt a legfurcsább 
eset. Annakidején, amikor az Univer-
sal-film a Broadway filmjogát meg-
szerezte, mint legtehetségesebb és leg-
nagyobb reményekre jogosító rende-
zőjére rábízta a darab megfilmesíté-
sét. 

A szerződés értelmében a filmesités 
csak két év múlva történhetett meg, 
hogy a darab közben a színpadon ver-
senytárs nélkül kifuthassa magát. 
Fejős Pál tehát szépen várt, de a 
többi hollywoodi filmgyárak nem vár-
tak. Ami azt jelenti, hogy a film-
szcenáriumirók bizonyos módosítások-
kal felhasználták a Broadway trükk-
jeit és motívumait, úgyhogy mire 
a magyar rendező munkához lá-
tott, az eredeti darabnak már csak 
neve volt meg, a többit teljesen 
át kellett komponálni. Ilyenformán 
Fejős akkor nem mutathatta meg, 
hogy mit tud igazán. De Hollywood-
han mindenki tisztában van vele, 
hogy Fejős Pál a jövő egyik nagy 
Ígérete. 

* 

Lucy IJorain szakitott a filmmfcl, 
férjhez ment egjr fogorvoshoz, sőt már 
el is vált tőle. Én éppen a váláshoz 
érkeztem. Lugosi Béla állandóan dol-
gozik és szépen keres. Béla Miklós 
előkelő helyet vívott ki magának a 
napi gázsisták sorában. Harmincöt 
dollárt kap egy napra, ezen alul ak-
kor sem menne el, ha éhenhalna. Ami-
kor ott voltam, éppen hivták egy kis 
szerepre napi huszonöt dollárral. Béla 
Miklós ridegen visszautasította az 
ajánlatot. Amikor megkérdeztem tőle, 
hogy miért, — igy válaszolt: 



Merl ha egyszer engedek az ár-
ból, soha többé el new érem a mos-
tani standardomat. 

Egyszer eljött értem a saját autója» 
va) és ő vitt egyik stúdióból a 
másikba. 

Bohém Endrével nem találkoztam, 
de mindenki azt mondja, hogy jól 
megy neki. Róla jut eszembe a másik 
bohém. Palast hy, volt nagyváradi 
színigazgató, aki nagy, kusza művész-
hajat növesztett magának és csakis 
olyan szerepekre specializálta magát, 
ahol ennek a bozontos íejdisznek 
hasznát veszi. 

Pék Dezső itthon íiknujságiró volt. 
Hollywoodban te~"ezt a mesterséget 
folytatja. A stúdiók számára csinál 
speciális filmujságot. Nagyon ügyes 
és szorgalmas. Szépen megél. Los 
Angelesben egyébként három magyar 
lap is van, természetesen mind a há-
rom a magyarokkal foglalkozik. Sok 
a magyar görl, még több a magyar 
munkás. Ezek között — amint már 
emiitettem — legjobban szeretik a 
magyar szakácsokat és szakácsnőket. 
Es erről jut az eszembe, hogy amikor 
Huszár Pufi Hollywoodban élt, Pujiné 
legalább olyan közkedvelt volt, mint 
a férje. 

* 

Mielőtt kimentem Amerikába, sin 
gősen megtanultam fotografálni. El-
képzeltem, hány szép, érdekes és in-
tim felvételt fogok készíteni, ha egy-
szer beteszem a lábamat a világhires-
ségek paradicsomába, Los Angelesbe. 

Csakugyan három pompás fotogra-
fáló masinával vonultam be. Amikor 
azonban hozzákészültem, hogy sorra 
fotografálom a sztárokat, mindenütt 
megmosolyogtak. 

— Minek fárad? — mondták 
barátságosan. — A stúdióban annyi 
képet kap rólunk, amennyit akar. 

És nem lehetett őket semmi áron a 
lencse elé kapni. 

Most látom, mennyire igazuk volt. 
Amatőrre csakugyan nincs szükség 
Hollywoodban, ahol a világ legelső 
fotográfusmüvészei dolgoznak. Az én 
kísérletem ugy néz ki, mintha fölmen-

nék Angeióhoz és megkérném, engedje 
fotografálni a klienseit. 

* 

Egy egészen kis megfigyelés. Két-
féle hollywoodi feleséget ismerek. Aki 
az ura érdekében és aki a saját 
érdekében lunchöl. 

* 

A hollywoodi idegenvezetőről is hal-
lottam egy mulatságos történetet. Mivel 
a cél az, hogy mentől előbb és men-
től kisebb fáradsággal megszolgálja a 
pénzt, rámutat egy az autó mellett el-
suhanó villára és igy szól: 

— Clara Bow háza! 
Clara Bow háza ugyan fent van 

valahol a hegyen, de ez elvégre mind-
egy lehet az idegennek, aki a villát 
ép olyan áhítattal bámulja meg, mint-
ha csakugyan a gyönyörű mozisztár 
tulajdona volna. 

* 

Hollywood hangulatcsinálói civilek, 
mint ahogy az igazi női szépségei is 
azok. A Greta Garbók, Dolores del 
Riók, Clara Bow-k hazájában nekem 
legjobban tetszett egy spanyol özvegy, 
akinek semmi vonatkozása sincs a 
filmhez és egy kis Madelaine nevű 
kisasszony, aki a Paramo untnál a jog-
ügyi osztály titkárnője. 

Hollywood Márton Miskája például 
egy Jimmy Oviett nevü ur. Az ő ötle-
tei keringenek az egész városban, az 
ő házában vannak a legvidámabb mu-
latságok és másutt tartott mulatsá-
gok után az ő csodásan berende-
zett tetőlakásába szokás felugrani egy 
utómurira. Mindenki boldog és jó-
kedvű, ha helyet foglalhat Jimmy 
Oviett privátbárjában. 

Jimmy Oviett mindenütt a legszíve-
sebben látott vendég. A neve már ma-
gában is egy kis napsugár ebben a 
városban, ahol csak munkát és mulat-
ságot ismernek. De mindkét szórtából 
sokai. Los Angeles filmvilága talán az 
egyetlen az egész földkerekségen, ahol 
az ugratás ma is az élet mindennapi 
örömeinek egyik legfőbb fűszere ma-
radt. De erről majd legközelebb. 
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Voronoff a 
— — 

Irta: KÁLMÁN JEN 
Amennyire az emberiség gyengéit is-

merjük, Voronoff épp ugy elkelt volna 
a középkorban, mint manapság. Sőt, 
kétségtelen, hogy mindig voltak élel-
mes emberek, alkimisták, cigányasszo-
nyok és modern sarlatánok, akik azzal 
kérkedtek, hogy föltalálták az örök 
ifjúság bájitalát. Erre még sohase 
fizettek rá. De ha akadt egy, aki ko-

„Gról Komeo az én nevem . . <• 
, „ Delly Ferenc és Péchy Erzsi* 

Fovárosi Operettszínház: „Gróf Romeo'* 

molyan elhitte magának, hogy felta-
lálta azt, amit feltalálni ezideig még 
senkinek sem sikerült, szóval, ha akadt 
egy jóhiszemű feltaláló, az megérde-
melte, hogy megbűnhődjék naiv 
hitéért. 

Ilyen naivista a Szilágyi László és 
Szántó Mihály u j operettjének komikus 
hőse, a Paracelsus nevü páduai alki-

mista, akit i f jú fele-
sége egyszerűen Parának 
becéz. Rá is szolgál erre a 
becenévre. Mert feltalál-
ván az italt, amelyből egy 
szabályos sarlatán a kö-
zépkorban is óriási va-
gyon alapjait vethette 
volna meg, először ön-
magán próbálta ki és e 
célból elvonul a magány-
ba, a Zerge-csucsra. 

Csoda-e aztán, ha vala-
kinek a Zerge-csucson 
szarvai nőnek? 

* 
A szarvakat gróf Ro-

meo, egy Olaszországban 
kószáló fiatal, szép spa-
nyol nemes szállítja Para-
celsus mesternek. Tudni-
illik azzal a kegyes ha-
zugsággal tér he a gyö-
nyörű, fiatal szalmaöz-
vegy házába, hogy ő a 
megfiatalodott Paracelsus. 
Péchy Erzsinek, a fele-
ségnek semmit se lehet a 
szemére vetni, mert el-
hitte ezt a kedves csalást. 
Mit is tehetne mást egy 
asszony, aki ilyen fér j ol-
dalán már csak csodák-
ban bizhat? Kellemesebb 

(Angelo loto) elhinni, hogy a csoda 



, ,Ai én Fiamettámnak van a legédesebb sex-appeal-je 
.... , . „ . Szikla y József és Fejes Teri 
főváros i Operettszínház: „Gróf Romeo" (Angelo foto) 



csakugyan megtörtént, mint kidobni 
a fiatal, hires csábitót. Melyik asszony 
cselekedne másként Paracelsusné he-
lyében? . 

Ezt a vidám és kedves középkori tör-
ténetet Szilágyi László sok persziflázs-
ötlettel vitte színpadra. A persziflázs-
ban segítségére volt a rendező, aki pi-
káns, édes középkori görlöket és gaval 
lérokat kreált a kosztümtervező segil 
ségével. Ebben az operettben Kolum-
busz Kristóf sikkasztó tojáskeresked »> 
Boccaccio páduai Tntimpista, Mona 
Lisa pedig görl. A néző minden alkal-
innt megkap, hogy jóízű formában át-

l 'écby Erzsi és UJváry Lajos 
Fővárosi Operettszínház: 

„Gróf Romeo" 
(Angelo foto) 

„Most elvonulok a Zergecsucsra 
megfiatalodni" 

J'uracelsusné őnagysága és a v . , , 
lányok gyöngye szo l ,a ' 

I'échy 2 r « i és Fejes Terv 

Fővárosi Operettszínház: „Gróf Romeo" 
• Atigelo 

Szántó Mihály, a ko-
moly zeneszerző először 
kísérli meg a bukfencet 

az operettszinpadon. 
Meg kell állapítani, 

hogy sikerült neki, anél-
kül, hogy komoly értékei-
nek egyike is elsikkadna. 
A színpad mind a három 
felvonásban tüneménye-
sen szép. Ez részben Sza-
bolcs Ernő rendező, rész-
ben Fogel Ernő díszlet-
tervező érdeme. 



A Miss Magyarország-választás előtt 
c-gy nappal, szombaton este hét órakor 
ismeretlen rozsdabarna hajú, magas, 
karcsú fiatal leány jelentkezett az elő-
zsürinél. Szerényen, de az uri nő nyugodt 
biztonságával lépett az asztalhoz: 

— Kérek meghívót a holnapi válasz-
táshoz. 

Megkapta és gyors köszönéssel távo-
zott. Alig tette be maga 
után az ajtót, Zádor Ist-
ván Herman Lipóthoz for-
dult : 

— Régen láttam ilyen 
szép és decens viselkedésű 
leányt. 

Az ismeretlen leány nő-
vét ma már megtanulta az 
egész ország és Tasnády 
Fekete Mária fényképei 
már megjelentek az összes 
nagy külföldi illusztrál! 
lapokban. 

És a kis másodéves filo-
zoptrina, akit szeptember-
ben kisért ki édesapja a 

miskolci pályaudvarhoz 
most mint Miss Magyar-
ország 1931 kíséretével és 
külön fotográfussal utazott 
el Pestről Miskolcra, hogy 
elbúcsúzzon szüleitől a pá-
rizsi utazás előtt. » 

szállt ki a kocsiból, azaz, hogy — 
szállna. Nem lehet. A vonat pillanat alatt 
körül van véve, az ötödik sínpártól a 
várótermekig fekelélik a tömeg és mint-
egy adott jelre hallatszik fel egyszerre 
ezer torokból: 

— ßljen Miss Magyarország! 
Boldog, aki a barna kis filckalapos, 

B o l t i a t o k v a g y u n k ím 
t m n k é k r á d , M á r i a ! 

Tíz órakor reggel érke-
zik Miskolcra a gyors. 
Miss Magyarország türel-
metlenül várja már apjá-
val a találkozást. Gyorsan 

Halinay Béla dr., Miskolc helyettes polgármestere a pálya-
udvaron üdvözli Miss Magyarországot 
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jutha',t. Vasutasok, uriasz-
szonyok és kis gyermekek 
kapaszkodik föl a szom-
szédban veszteglő mozdony 
peremére, hogy jobban lát-
hassák.1 

Csak rögtönzött férfikor-
don tud helyet szorítani 
Halmay Béla dr. helyettes 
polgármesternek, aki Tas-
nády Fekete Máriát ben-
sőséges szavakkal üdvözli: 

— Megtisztel az a sze-
rencse, hogy elsőnek kö-
szönthetem Miskolc közön-
sége nevében a legszebb 
magyar leányt! 

Még zug az éljen, ami-
kor Mogyoróssy Imre vár-
megyei főjegyző lép elő, 
hogy gálánsul tisztelegjen 
a boldogan piruló fiatal 
leány előtt. 

És most kél szép és ele-
gáns kisasszony tör utat a 
vagónhoz: Miss Miskolc 
1930 és 1931, Somogyi Ica 
és Telekes Vera alig birják 

Miss Miskolc 1030 és Miss Miskolc 1931 át;«lfák Miskolc város a z o k a t » hatalmas virág-
és Borsod vármegye Uoxttusíirfiiek virágcsokrait csokrokat, amelyet a rang-

„Csiik eg» . , 
a n > van a világon" — jáfszotlák a cigányok a pályaudvar előli 



A miskolci Korona elolt üdvözlik Miss Magyarországot- Mellette édesapja, dr. Tasnády Fekete 
Aladár főorvos áll 

első Missnek nyújtanak át. Az egyik 
bukéta piros és fehér rózsákból áll, szé-
les szalagján a felirat: „Miskolc város 
közönsége". A másik gyönyörű csokor 
szalagján a ,,Borsod vármegy közönsége'" 
felirat díszlik. 

A szépségkirálynő csókkal köszöni meg 
a két miss figyelmét. De nincs idő be-
szélgetésre, most következik az ünneplés-
nek talán legkedvesebb és legintimebb 
része. Miss Magyarország Miskolcon 
érettségizett és kijöttek a pályaudvarra 
fogadására volt iskolatársnői is. Virág 
virág után hull Tasnády Mária ölébe és 
Blau Julia (Mária hűséges szomszédja az 
első padban) meghatva rebegi: 

— Boldogok vagyunk és büszkék rád, 
M ár.al 

Csak most tud Tasnády Fekete Aladár 
dr. a leányához férni. Ehhez a találko-
záshoz nem kelt dikció. A hosszú, ango-
losan szikár orvos karjába kapja Miss 
Magyarországot: 

— Csakhogy itt vagy, kisleányom! 
Vig cigányzene szólal meg, Miskolc 

hires prímásai tusst húznak, filmoperatőr 
kurblizik és a Miss most már beülhet a 
városi lovasliintóba Halmaij polgármester-
helyettes mellé. Felvirágozott autókban 
követi kísérete, az első kocsin a két 
miskolci miss. 

A v ú r m e f i y e h Á z Á i i 
Régi érdekes épület n miskolci vár-

megyeháza. Mogyorőssy söiegyző kalau-
zolja Miss Magyarországot a vármegye 
urához, az alispánhoz. Bónis Aladár az 
igazi magyar ur udvariasságával és ki-
tüntető szíves örömmel megy vendége 

elé, akit maga mellé ültet és kedélyesen 
elbeszélget vele: 

— Ez már beszéd, bizonyos vagyok 
benne, hogy pompás diplomatát találtunk 
a külföld számára és ez a ragyogó szép-
ségű fiatal leány megbecsülést fog sze-
rezni a magyar névnek. 

Most már vége felé jár a déli pro-
gram. Még a Miskolci Reggeli Hírlap-
nak, a vidék egyik legnagyobb lapjá-
nak üdvözlése van hátra. Kóródíj Béla 

A miskolci újságírók interjuvolják 
Miss Magyarországot 



A vármegyeház kis-közgyűlési termében fogadta Bónis Aladár alispán Tasnády Fekete Máriát 

A banké« 
A miskolci Korona nagy 

A miskolci Városi Színház díszpáholyában éttermében nagy E-betübe 

szerkesztő tolmácsolja a 
sajtó szerencsekivánatait: 

— Az első pesli telefon 
után, amely a választás 
húrét hozta, rögtön boldo-
gan irtuk meg, hogy bor-
sodi leányról van szó. 

D Í A S c l ő a á á « 
A M i s k o l c i V ^ O M 

S z í n 1» á s b a n 
Táblás ház. Egy-egy pá-

holyban heten is ülnek. 
Sebestyén Mihály igazgató 
illusztris vendégót, az elő-
csarnokban várja, tisztelet-
tel üdvözli és páholyába 
kiséri. 

Vastaps fogadja a szép-
ségkirálynőt, aki uralkodá-
sának harmadik napján 
már rutinos meghajlással 
köszöni meg az óvációt, 
amely akkor éri el tető-
pontját, amikor Nemén vi 
Lili, a szinház kedvelt 
primadonnája a színpadra 
lép és életében talán elő-
ször küzd lámpalázzal, 
amikor sugó nélkül kell 
Tasnády Fekete Máriát üd-
vözölnie 



ország, asztalánál a város 
és megye előkelőségei és 
sok szmokingos csinos fia-
tal ur. 

Tasnády Fekete Máriát a 
prímás elé viszi Mogyo-
róssy főjegyző és csárdás 
nyitja meg a bált: 

Ritka buza, ritka árpa, 
ritka rozs ritka kislány 
takaros ... 

Szmokingtól szmoking-
hoz kerül az uj Miss, aki 
nem is pihen meg reggelig. 
Leveszi válláról a széles 
szalagot, amelyet vasárnap 
tűzött rá először Simon 
Böske, Miss Európa. Nincs 
erre most szükség, csak 
zavarná a táncot, de talán 
nem is gondol most uj, di-
szes sarzsijára Tasnády 
Fekete Mária. 

Nem a Páriizsba készülő 
ünnepelt szépségkirálynő, 
hanem egy boldog, gond-
talan fiatal leány táncol a 
miskolci Korona parkett-
jén. 

Az üniit'pl bankett. A Miss Jobbján Mogyoróssy főjegyző, balján dr. Halmay helyettes polgármester 
(Paál Sándor felvételei) 

Mogyoróssy Imre vármegyei főji-Kyző láncolja az első csárdást 
Miss Magyarországául 

-1 



Végig megyek az ormosi főutcán 
Ormospuszta negyven kilométer Mis-

kolctól. Tasnády Fekete Aladár dr. maga 

vezeti kis kocsiját-, amelynek hiitőjcn a 

KMAC zászlócskán kivül u j nagyobb 

zászló is leng. Ez van ráirva: „Éljen 

Miss Magyarország". 
I 

Sebesen tart a kocsi, Sajószentpélerit 

már maga mögött hagyta, de Miss Ma-

gyarországnak most a repülőgép sem 

volna elég gyors: édesanyját és kis húgát 

fogja viszontlátni. 

De már látszik is Ormospuszta. Erdős 

domb aljában, amelyen fehérlik a fris-

sen huit hó, fekszik ez a kis bánya-

telep, amelynek ma az a nevezetessége, 

hogy az év legszebb leányát küldte Bu-

dapestre. 

De mégsem lehet a m. kir. államvas-

gvári főorvosé'k házához egykönnyen el-

jutni. A telep előtt az utat elállja a — 

falucska. Nem kell az embereket meg-

számolni. Kettőszázhetvenkilenc munkás 

bányássza az ormospusztai tárnában a 

szenei, kettőszázhetvenkilenc család gyűlt 

össze, hogy Miss Magyarországot üdvö-

zölje. Elől magyarruhás leányok állnak. 

Előlép egy pöttömnyi kis leány és üd-

vözlő beszédbe fog. Sikere van, bár nem 

sok ideje volt a tanulásra. Ormospuszta 

csak tegnap tudta meg az örömhírt. 

És előlép a bányász-énekkar. A bá-

nyászhimnuszt éneklik: 

„Szerencse fel! Szerencse feli Ilyen a 

báni/ász élete". 

De ez csak az első szám. a második 

már alkalmi nóta: 

Az orniospusztai fogadtatás 
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Végigmegyek az ormost főutcán 

Kíváncsian néz utánam minden lány, 

Országszerte mondogatják felőlem, 

De gyönyörű szép leány lett belőlem. 

Az uj vers talán nem nyerne dalpályá-

zatot, de lelkes jó emberek éneklik és 

Miss Magyarország olyan szívesen hall 

galja, mintha a Scala-ban ülne egy dísz-

előadás on. 

Most már mehet a kocsi Tasnádyék 

házáig. Kertes, barátságos, jól fundált kis 

ház ez, amelyhez az úrvezető doktor ga-

rázst kanyarintott. Mig mi kívülről néz-

zük Mária otthonát, ő már be is futott a 

házba. 
t 

Nem számolhatunk be arról, hogyan 

találkozott az anya újdonsült Miss leá-

nyával. Fél óra is eltelik, amig beme-

Miss Magyarország 1931 és a huga 

24 

gyünk a szobába, ahol még mindig si'rva-

nevetve ülnek egymást átölelve és csak 

nagysokára beszélhet Tasnádv Fekete 

Aladár né 

—I A sürgönynek se hittem, az újságok-

nak se hiszek, de magamnak se hiszem, 

hogy az én leányomat ilyen boldogság 

érte és meglátja Párizst és Nizzát, ß n 

persze mindig szépnek láttam, de főleg 

jónak. Talán a jóságát, szorgalmát, sze-

rénységét jutalmazta meg a sors most. 

hogy ilyen szerencséhez jutott. 

De most már az ormosi doktor is 

szót kér: 

— Furcsa is lett volna, ha ilyen szép 

asszonynak, mint az én feleségem, nem- , 

lenne szép a leánya. Nemcsak Szigetvá-

ron, hanem sok vármegyében hires szép 
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leány voll a Mária anyja. Ha én válasz 

tanék. őt küldenem Párizsba. Engem kü-

lönben nem lep meg a lányom győzelme. 

Hetedik Qunak születtem, bizom a csalá-

dom szerencséjében és ha meghozza a 

győzelmi hirt a rádió, csöppet sem fogok 

azon sein csodálkozni, ha Miss Európává 

avanzsál. 

Ezt már Miss Magyarország is meg-

sokalja: 

— Édesapám, ne gondoljunk most ilyen 

messzire. Én most csak 

annak örülök, hogy li 

örüllök, mint ahogy örül-

tetek akkor, amikor jelesen 

vizsgáztam, vagy kollokvál-

tam. 

És most Mária huga kö-

vetkezik. Tizenötéves, gim-

nazista, szép kis leány, ha-

sonlil a Misshez. Kérdések-

kel rohamozza a nővéréi: 

— Hogy juloll eszedbe 

részt venni a versenyen? 

Miss Magyarország nevel: 

— Bizony az ugy tör-

tént, hogy hónap vége voll, 

a pénzecskémet elprédál-

tam. Négyen vagyunk az 

egyetemen jó barátnők, jó 

vacsorát akartunk csapni, 

de négyünknek együtl 

egyeden pengő volt egész 

vagyonunk. Nagyban szá-

moltuk, hogy mit vehetünk 

vacsorára rajta, nekem 

azonban eszembe jutóit, 

- hogy még nem olvastam a héten a Szín-

házi Életei. 

— így esett, hogy indítványomra a 

pengőért Színházi Életet vettünk, aznap 

Színházi Életet vacsoráztunk, nekem pe 

dig éhgyomorral eszembe jutott, hogy 

megpróbálok jelentkezni. 

Hozzák az ebédet Mária kedvenc ételei 

kerülnek az asztalra. Miss Magyarország 

ma nem marad éhesen. 

IIFIIMAN KAROLY dr. 

Miss Magjarurstjía az édesanyíávul 

• I !_ 



ELEFOn 
n v E L V T o n 

Azt mondják: a szem a lelek tükre. 
A modern ember szeme nem tükör 
többé. Számomra például sokkal in-
kább a lélek tükre, hogy valaki ho-
gyan telefonál. Sokkal könnyebben 
állitom össze az illető lelki portréját 
abból, ahogy a telefonnál viselkedik, 
mint a szeméből. Nincs két ember, 
aki egyforma volna az apparátus mel-
lett, mint ahogy nincs két egyforma 
irás. Nagyon sok ismerősünknek nem 
emlékszünk a szemére, de pontosan 
emlékszünk a telefonálási modorára. 
Tovább megyek: nagyon sok ember-
rel nagyon jóban vagyunk, de fogal-
munk sincs róla, milyen is az illető 
tulajdonképpen? A telefonon keresz-
tül igazabb, tisztább képet kapunk 
róla. Talán azért, mert itt nincsenek 
külsőségek, melyek befolyásolják, fél-
revezetik az embert. Nincsenek nézé-
sek. Arckifejezések. Kézmozdulatok. 
És igy tovább. 

— Hogy érezted magad tegnap a 
színházban? Milyen a darab? 

Az életben: néma szájbiggyesztés, 
vállvonogatás. 

A telefonon: világos, kerek monda-
tok, rideg kritikai megállapítás. 

A hölgyek — ta-
lán tudat alatt — 
ezért szeretik any-
nyira a telefont. Ké-
nyesebb témáknál 
nem kell zseniroz-
niok magukat, nin-

iRTxv taws j<rno 

csenek pirulások, a partner közelsége 
nem befolyásol. 

Ha nem volna telefon, sok minden 
nem volna. Művészete van a telefoná-
lásnak éppen ugy, mint a levelezés-
nek. Mint egy szinmü: a telefonálás 
expozícióval kezdődik, majd egy me-
rész kanyarral a lényeg felé megy. 
Mert a legtöbb beszélgetés célja ugy-e 
nem mindjár t világos? A bevezető 
szavakat rendesen olyan mondatok 
követik, melyek fátyola mögött rej-
télyek lappanganak. . . 

Az életben ritka az őszinte szó. De 
mennyivel ritkább az őszinteség a 
drót közvetítésén keresztül. És a raffi-
náltság, mely tárcsázni készteti a ke-
zet, u j nyelvet, u j világot hozott létre, 
melynek telefonnyelv a neve. 

Gondoljunk végig beszélgetéseinken. 
Gondoljunk arra, mi megy bennünk 
végbe, mikor végül letesszük a kagy-
lót. 

Sokan csak hallgatagon könyvelik 
el az elhangzott beszélgetéseket. Vi-
szont hányszor hallottunk ilyen kifa-
kadásokat kagylóletevés közben: 

— Azt ugyan lesheted! 
Vagy: 
— Holnap ennek 

letagadom maga-
mat. 

Nézzünk végig 
az ismerőseinken. 
hogyan telefonál-
nak? „Mondd meg. 



hogyan telefonálsz és megmondom Jtf 
vagy", ez legyen a jelszó. Figyeljük 
meg egy nagy bank, vagy egy nagy 
szerkesztőség vezetőjét, kinek Íróasz-
tala mellett a helyi-, interurbán-, 
házi- és titkos beszélgetések pokol-
gépe áll, ez a modern orgona, mely-
nek piros és sárga lámpái fölött a re-
giszterek sora ágaskodik. 

Ülök a vezér szobájában. Vendég 
vagyok. 

— Ne menj még, nem zavarsz! 
Közben pillanatonként berreg a te-

lefon. Udvarias üdvözlések. Barátom 
felemeli a kagylót. Beszélgetés közben 

nekem gúnyosan 
integet. Nem hal-
lom, amit a másik 
mond. A barátom 
kedveskedik vele. 

— Igen... igen... 
igen... meg lesz... 
kérem, várjon egy 
perc ig . . . 

Most egy gombot 
nyom meg, mellyel 
kikapcsolja a mási-

kat. Szárazra leszi, mint egy halat. Fel-
hivja házivonalon a bizalmasát; 

— Ez a szemtelen fráter azt akarja, 
hogy. . . 

Elmondja, mit akar a szemtelen 
fráter. (Tényleg szemtelenség.) 

— Szóval: szó se lehet róla. 
Most bekapcsolja a halat, mely ú j ra 

fickándozni kezd a vizben. 
— Majd megbeszélem »a dolgot, hív-

jon fel holnap újra . . Szívesen . . . 
Köszönöm, viszont. 

És folytatja velem ott, ahol elhagyta. 
Aki egy héten keresztül figyelhetné 

ezeket a beszélgetéseket, tökéletes ké-
pet kapna a telefonálóról. Megtudná 

legrejtettebb dolga-
it, szívügyeit, kar-
riérjét, mindenét. 

Persze nem min-
denkiét. Mert na-
gyon sokan félnek 
a telefontól. Idege 
siti őket, hogy 
mondaniok. 

Sebestyén Gézáról hallottuk, hogy 
ha valaki telefonon zaklatta, percekig 
csak azt mondta: Halló! Halló . .. 
halló! 

Es a különböző hallók között gon-
dolkozási időt nyert. A felhívó viszont 
elszédült a sok „halló"-tól, majd fá-
radtan letette a kagylót. 

Molnár Ferenc telefonjának titkos 
száma dacára, sokat szól a csengő. 
Molnár hangján hallani 1. hogy világ-
hírű; 2. hogy vagy aludt — vagy ép-
pen aludni megy; 3. hogy szabatosan 
és korrektül leszögezi a megbeszélte-
ket; 4. hogy a legkisebb ügynek is 
szentel időt. Még ha fárasztja és ide-
gesiti is. 

Beöthy László ugy siet a telefonhoz, 
mint akit tulajdonképpen zavarnak. 
Röviden és szabatosan fejezi ki ma-
gát, azután siet vissza . . . 

Heltai Jenő Európa távtelefonáló-
bajnoka. Ha Lilla felhívja — ami na-
ponta gyakran történik — félórákra 
elmerül a villamosáram hullámaiban. 
Érzékeny bucsut veszünk tőle, amikor 
a telefonhoz hívják. 

Incze Sándor, ki-
nek a szobájában 

mindig vannak, 
még pedig sokan, 
művésze a „ver-
sleierolás"-nak, a 
leplezésnek. A ki-

pu/itivumokat kell 
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blc nála nem sejt-
heti, vájjon kivel 
beszél. Ha színigaz-
gató hivja, akkor 
ilyeneket mond: 

— Rendben. . . 
drágám... rendben 

édesem . . . 
IIa viszont valami drága, vagy édes 

hivja, akkor hangja hivatalos lesz: 
— Parancsoljon! Igenis kérem, ren-

delkezésére állok. Megbeszélhetjük. 
Este kilenckor. 

A szegény kibic ilyenkor valami 
amerikai darab elhelyezésére gondol. 
Pedig . . . 

Egyed Zoltán vad temperamentu-
mához méltóan telefonál. Nekirohan 
a készüléknek. Ugy néz ki, hogy meg 
akarja enni a mikrofont. Partnerét 
bűvöli, szuggerálja, elönti. Az illető-
nek csak a fülhallgatóra van szüksége. 
Beszélőszervét nem használhatja. 

Halvany Lili röviden és idegesen 
kezdi. Érezni a telefonon keresztül, 
hogy siet, semmire sem ér rá. De az-
tán megnyugodva félóráig is a telefon 
mellett marad. 

Harsányi Zsolt tréfálkozva telefonál. 
Néha hamis névvel kezdi, halandzsá-
val folytatja, végül a legreálisabb dol-
gokra terelődik a beszélgetés. 

Nádas Sándor lassú, halk, egyszerű, 
akár a cikkei. E halkság mögött azon-
ban izzó láva forrong. 

Ilcrczcg Gr-a a részletezés em-
bere. Mialatt beszél, 
érezni a hangján, 
milyen gyönyörű-% 
séget lel a színezés-
ben. A beszélgetés 
végén a legrózsá-
sabb képpel álino-

dunk, a képet festette Herczeg Géza. 
Hunyady Sándor ugy telefonál, 

mintha nem is tudná, mi a telefon. 
Konzervatív öreg ur, aki nem akar ja 
tudomásul venni az ilyen ördögmasi-
nákat. 

Fazekas Imre a legizgatottabb tele-
fonáló. Szótárában közhelyeknek szá-
mítanak az ilyenek: 

— Megölöm magam, ha nem hi-
szed. Te! Esküszöm az életemre, 
hogy . . . Te, én nem birom tovább! 
Megőrülök! 

Mindezeket valami száraz, hivatalos 
ügyben harsogja. A másik állomáson 
a partner — rendesen valami színházi 
ember — hidegen "hallgatja. 

Illés István a telefon humoristája. 
Egy tucat ugrató 

telefonálása van 
közszájon. Már a 

boldog békeidő-
ben, mikor a te-
lefon még újdonság 
volt, rávetette ma-

gát erre a műfajra , melynek azóta 
mestere lett. Specialitása ismeretlenek 
felhívása. Barátok felcsengetése elvál-
toztatott hangon. Dupla fülkébe való 
becsalás, innen a szomszédos fülke 
kikémlelése. Ablakon keresztül — cég-
tábla segítségével — ismeretlent fel-
hívni és nézni, milyen hatással van rá 
a groteszkül kitalált hír, melyet vele 
tudat. 
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Nézzünk körül ismerőseink között, 
száz és száz egyéni telefonálót fogunk 
köztük találni. 

A portréhoz nem mindig kell szem. 
Néha a fül is megalkotja magának 
valakinek a képmását. 



INTIM PISTA, hogy mi a heti szín-
házi szenzáció? 

— Gilbert Miller, az ismert ameri-
kai és londoni színházi vállalkozó szer-
ződési ajánlatot tett Bajor Gizinek. 

— Csak nem akarják Bajort is kül-
földre vinni? 

— Miller hat esztendővel ezelőtt 
látta a Nemzeti Színház csodálatos 
művésznőjét és már akkor szerződ-
tetni akarta. Felajánlotta, hogy magas 
gázsit fizet addig is, míg elsajátítja az 
angol nyelvel. Bajor Gizi Budapesten 
maradt, de szorgalmasan tanult ango-
lul. Most aztán Miller uj konkrét 
ajánlatot tett. Vállalkozásában Grand 
Hotel címen bemutatnak Londonban 
eg;j színdarabot. 

— A Vígszínházban játszott Grand 
Hotelről van szó? 

— Nem. Ennek a darabnak eredeti-
leg „Menschen im Hotel" a cime, 
Vicki Baum irta és Amerikában ke-
lesztették el Grand ' Hotelnak. Május 
végén lesz a londoni bemutató pará-
dés szereposzlásban. Bajor Gizinek 
egy orosz táncosnőt kellene játszani, a 
darabban horribilis gázsi mellett. 

— Reméljük, hogy visszautasította 
az angol fontokat. 

— Tekintettel arra, hogy a londoni 
premier a Nemzeti Színház főszezonja 
után lesz, egy kis gondolkozást időt 
kért. Miller távirati ajánlatára azt 
sürgönyözte, hogy amennyiben nem 
lesz nagyon fáradt, ugy vállalja a 
szerepet. 

— Mi újság még a Nemzeti Színház 
tájékán•? 

— Bár ez a házassági hírek közé 
tartozik, miután a Nemzeti Színház-
nál tartunk, hát rögtön elmesélem. 
Mint emlékeznek, Petlieő Attiláról, a 
színház tehetséges és rokonszenves 
művészéről nemrégen az a hir járta, 

hogy feleségül vest egy operett-
színésznőt. Ennek a tervezett esküvő-
nek az érdekében — a fáma szerint — 
meg is tartotta válóperét. Most aztán 
kiderül, hogy pletyka volt az egész, a 
népszerű Petheő Attila nem az ope-
rettszinésznő kezét kérte meg, hanem 
állami színházi kolleganőjét, a kitűnő 
Füzes Annát akarja feleségül venni. 

— No és Füzes Anna igent mon-
dot/o 

Bujor Gizi és Gilbert Miller — hat esztendővel 
ezelőtt, amikor az amerikai direktor először 
tett szerződtetési ajánlatot a Nemzeti Szinház 

művésznőjének 

M I 



Miss Magyarország legközelebbi és legtávolabbi konkurrense: 
Miss Ausztria 1931 Miss Island 1931 

- Ar igent egy harmadik személy-
nek kell kimondani, Orth Györgynek, 
a hires futballistának, aki ebben a 
pillanatban még férje a művésznőnek. 
Már expressz levél ment Dél-Ameri-
kába. A művésznő kéri Orth Gyurit, 
hogy egyezzen bele a válásba. A Nem-
zeti Szinház társulata izgalommal 
várja, hogy a két szimpatikus művész 
álma megvalósuljon. 

— Mi hir még az állami színhá-
zaknál? 

— Csortos Gyulának peres afférje 
támadt egy autókarosszéria-céggel még 
abból az időből, amikor kocsija volt. 
A vállalat vezetője beperelte Csortost, 
követeli a karosszéria festési diját. A 
tárgyaláson Csortos Gyula személye-
sen jelent meg és hangoztatta, hogy 
egy fdlérsel sem tartozik. „Ledolgoz-
tam én ezt a kis tartozást", — mon-
dotta. „Hogy-hogy'!" — kérdezte a 
biró. Csortos rezignáltán válaszolt: 
„Ugy, hogy a mérnök ur irt egy öt-
felvonásos drámát és velem olvastatta 
el." 

— Mi hir van a másik állami szín-
házról? 

— A Góth-pár minden délelőtt szor-
galmasan megjelenik az Operaházban. 
Góthék mostanában sok helyen ven-
dégszerepelnek, úgyhogy sokan azt 
hihetik, most az Opera van műsoron. 
A valóságban azonban csak Góth 
Sándor fog szerepelni az Operaház 
szinlapján, — mint szerző. Felújítják 
uj szereposztásban Hubay Jenő Ka-
renina Annáját, amelynek, mint isme-
retes, Góth irta a szövegét. Báthy An-
nát Góthné tanítja a szövegrészre, 
Závodszky Zoltánt pediy Góth Sán-
dor. 

— Mi a programja a müvészpár-
nak? 

— A „Ferike" rövidesen visszamegy 
oda, ahonnan elindult hódító útjára, 
— vidékre. Góthék ezzel a darabbal 
járják be a nagyobb vidéki városokat. 
A budapesti szereposztásból a két gye-
reket viszik magukkal és a két mamát. 

— Milyen két mamát? 
— A két gyerekszereplő mamáját, 

mert a kis primadonnákat bizony még 
gardírozni kell. 

— Hogy mulattak az előkelő japán 
vendégek az Operaházban? 

30 



— Nagyszerűen érezték magukat és 
sajnálták, hogy nem nézhetnek meg 
egy prózai előadást is. A miniszter-
elnökség fogadóestélyére egyébként ez-
úttal nem hivtak meg színészeket és 
író is csupán kettő jelent meg a dí-
szes gyülekezetben: Herczeg Ferenc, a 
felsőház tagja és Harsányi Zsolt, a 
Színpadi Szerzők Egyesületének el-
nöke. 

— Apropo, megtartották már Har-
sányi Zsolt szegedi premierjét? 

— A szerző távirati kérésére kedd-
ről szerdára halasztották. Kedd este 
ugyanis Harsányi Zsoltnak fontos 
egyesületi ügyei vannak 
Budapesten. 

— Bankett lesz? 
— Képzelhető, hogy a 

szegediek milyen lako-
mát csapnak. A pestiek 
viszont nagy ünnepség-
gel ülték meg Roóz 
Rezső hirlapirói jubileu-
mát. A „békebeli" embe-
rek még jól emlékeznek 
azokra az időkre, ami-
kor a kitűnő főszer-
kesztő, a színházi világ 
ban is számottevő iró 
volt. < Csekély huszon-
nyolc esztendővel ezelőtt, 
1903-ban a Sziklay-szin-
ház minden műsorát ő 
irta. — Később pedig' 
,,Rozé" álnév alatt ő irta 
a Folies hires vidám 
műsorát, amelynek a kis 
Rott és Steinhard voltak 
a főszereplői. Több szín-
darabját, közte „A vég-
rehajtó"-t Bécsben és 
Berlinben is játszották. 

— No és csak ugy otl 
tudta hagyni Tháliál? 

— 1909-ben megnősült 
és komolyabb pályára 
lépett. Egyszerre szakí-
tott a színpaddal. Nem-
csak, hogy egész színda-
rabot nem irt, de mióta 
nős a jeleneteket is a 
felesége csinálja. 

— Miss Hungáriáról 
semmit sem beszél az 
Intim Pistában? 

— Felfedeztem egy érdekességet. A 
négy szépségkirálynő közül eddig há-
romnak, Simon Böskének, Szaplon-
czay Évának és Tasnády Fekete Má-
riának orvos a papája. 

— Ezekután meséljen valami mu-
latságos pletykát. 

— Faludi Jenő dr. sürgönyt kapott 
Madridból a következő szöveggél: 
„Lány lekötve, Kramer." 

— Miféle lány9 
— Bizony az igazgató is nagyot né-

zett, hogy miféle lányt akarnak Mad-
ridban megvásárolni. De a következő 

Alis» Magyarország I9S1 megválasztása után először a Fckete-
száru cseresznye előadásán jelent meg. Ez volt az első eset, 
hogy Hunyadi Sándor darabjának komoly konkurrenciája tá-
madt, mert a közönség őt is lelkesen megtapsolta, Gombaszögi 

Frida pedig leikérette az öltözőjébe és gratulált neki 
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taxi történetesen két ptimadotinát ho-
zott a tanárhoz, ahol bizony néha 
sokáig kell várakozni. Az első számú 
primadonna, Relie Gabriella végzett 
először és az utcára érve, — minthogy 
egyik pirostaxi csodálatosképpen ha- , 
sonlit a másikra — összecserélte a két 
várakozó kocsit. Nem a saját taxijába 
szállt be, hanem másik primadonná-
iéba. 

— És honnan vette észre, hogy té-
vedetté 

— A taxiban már ötnegyed óra óta 
türelmesen várt egy rokonszenves és 
kedves fiatalember, a pesti társaság 
ismert tagja. A nagy sietségben csak-
nem az ölébe ült. 

— Halljuk a második számú plety-
kát. 

— A müvészpárnál az utóbbi idő-
ben nagy vacsorák és bridge-partik 
voltak. Társaságban, nyilvános helyen 
sokat mutatkoztak együtt. A napok-
ban a művészt megfogta egyik ba-
rátja és igy szólt: ,,Kérlek szépen, 
mondd meg a feleségednek..." — A 
művész elhárító mozdulatot tett: „Nem 
tudom átadni az üzenetedet, mert a 
feleségemmel hetek óta nem beszé-
lek." ,,Hiszen állandóan együtt vagy-
tok!?" „Igen, de bridge-müszavakon 
kivül egyetlen mondatot sem intéz-
tünk egymáshoz.11 

— És a harmadik pletyka? 
— A szeretetreméltó színigazgató 

minden hódolatával elhalmozza a 
nagytehetségű primadonnát. A nagy-
tehetségű primadonna a mult héten 
egy konkurrens színházban lépett fel 
óriási sikerrel. A főpróbát végig-
izgulta a konkurrens színigazgató is. 
Hogy milyen érzelmek dúltak a lelké-
ben, azt senki sem tudta. Bizonyos, 
hogy a színháznak nem óhajtott túl-
ságosan nagy sikert, viszont az is két-
ségtelen, hogy <t primadonnának nagy 
diadalt és sok fellépti dijat kívánt. A 
főpróba második felvonása után az 
újdonság szerzője nyíltan megkér-
dezte: „Mondd meg őszintén, a lelked 
legbensejében milyen sorsot >• 'kívánsz 
ennek a darabnak?" Az igízgaté na-
gyot sóhajtott s aztán igy-tzvlt: „Azt 
kívánom, hogy _százszor menjen — 
iires házak mellett." Kezekét csóko-
lom! 

pillanatban már eszébe is jutott, hogy 
Faragó Sándor és László Aladár nagy-
sikerű vígjátékáról, az „Egy lány, aki 
mer"-röl van szó. Kramer ur meg 
akart takarítani néhány pezetát és 
azért fejezte ki magát ilyen klasszikus 
rövidséggel. 

— Annál részletesebben mesélje cl 
hát a legjobb pletykát! 

— Csak még egy pillanat. Bárdos 
Artúrt a naivak atyjának nevezik szín-
házi körökben. Nem éppen jogtalanul, 
mert ő fedezte fel eddig a legismer-
tebb pesti naivákat, Gaál Franciskát, 
Ilosvay Rózsit, Somogyi Bogyót és 
Turay Idát. A „naivak atyja" most 
egy előkelő társaságbeli urileányt ta-
nít a színészet mesterfogásaira és a 
beavatottak azt mondják, hogy az 
egyik pesti színházban nemsokára uj 
Bárdos-naivát avatnak. 

— Sok szerencsét! 
— Tekintettel a főszezonra, három 

pletykát mesélek. Első 1 számú plety-
kám: az ismert és divatos egyetemi 
magántanár fogorvos rendelője előtt 
két pirostaxi várakozott. A két piros-

11. Sándor Erzsi, nz Operaház művésznője és 
Kubos Gyula a Tátrában pihenik ki az idei 
szezon fáradalmait. Mar amennyiben a síelés 

pihenésnek számit 

_ 



2 érdekes 
í érdekes 

Két érdekes szerzője van az Opera-

ház újdonságának, a Sly-nak. Az egyik 

Ermanno Wolf-Ferrari olasz-német 

származású zeneszerző, aki Budapes-

ten már többször szerepelt darabjai-

val. ö irta a hires Susanne titká-1 és 

a Négy házsártost, a legvidámabb ope-

rák egyikét. A daljáték szövegkönyve 

viszont Forzanótól való, aki a milanói 

Scala főrendezője, Puccini legjobb ba-

rátja volt. A „Király" cimmel legutóbb 

a Városi Szinház mutatta be Alpár 

Gittával egy meseoperáját. Forzano 

szerző és 
uj opera 

különben Benito Mussolini szerzőtársa. 

Együtt irtak darabot. (Ez a darab sem 

fog megbukni Olaszországban.) 

Egy londoni csapszékben kezdődik 

a Sly meséje. Dolly, az előkelő gróf 

kedvese alacsony sorból származik és 

még mindig vissza-visszajár mulatni 

azokra a helyekre, ahol gyermekkorát 

töltötte. Többek között a csapszékbe is. 

A grófot és társaságát is elhozza ide. 

Kitűnő hangulat. Egyszer csak belép 

Sly, a részeges költő. Tehetséges em-

ber, de az ital elvette az eszét, nem 

Laurisin l..ajus és Tihanyi Vilma 
Operabáx: „Sly" (Vajda M, Pál itív.) 
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dolgozik már semmit. A gróf elhatá-
rozza, hogy ezt a Slyt megtréfálja. Le-
itatják, hogy ne tudjon magáról, aztán 
elviszik a grófi kastélyba. Sly másnap 
reggel gyönyörű ágyban ébred, szol-
gák lesik parancsait. Csodálkozik. Ek-
kor azt mondják, hogy „ő" a gróf, de 
hosszú ideig öntudatlan beteg volt. A 
kocsma, az ital nem igaz, csak vizió 
volt. Sly belenyugszik, annál is inkább, 
mert látja, hogy Dolly szerelmes sza-
vakkal és szerelmes szivvel közeledik 
hozzá. Dolly ugyanis kiesett a szerepé-
ből. A gróf csak annyit mondott, hogy 

Operaház: ,,Sly' 

A küllő, aki szereli az itult 
Laurisin Lajos 

„játsszon" a részeg költővel, ö már 
nem tud játszani, komolyra fordul a 
játék. Jön a nagy szerelmi jelenet. Ek-
kor a háttérben szétnyílik a függöny és 
a gróf, aki addig ugy forgott Sly kö-
rül mint udvari bolondja, társaságával 
együtt hahotázva nézi végig Sly meg-
rettenését. 

— Hát mégis álom volt ez a grófi 
ágy és nem valóság — mondja Sly —-, 
de nem sokáig gondolkozhat a történ-
teken, miután a gróf parancsára a 
pincébe dobják. Nem kér az élettől 
semmit a kigúnyolt részeg költő, csak 

azt szeretné tudni: sze-
rette-e őt Dolly vagy 
sein? Erre a kérdésre 
nem kap feleletet. Süke-
tek a pincefalak. Ekkor 
egy cserépdarabbal fel-
vágja az ereit. Fogytán 
az ereje és ekkor rohan 
le hozzá Dolly. Meg 
akar ja mondani neki az 
igazságot. Azt, hogy sze-
rette, hogy szereti. Késő. 
Sly meghal. 

Ehhez a librettóhoz irt 

gyönyörű muzsikát Er-

manno Wolf-Ferrari. Dol-

lyt Tihanyi Vilma énekli, 

Sly: Laurisin Lajos, a 

gróf: Szende Ferenc. 

Szemere Árpád rendezte 

a daljátékot, i f jú Oláh 

Gusztáv tervezte a diszle-• 
teket és Rékay Nándor 

dirigált. 
KRISTÓF KAROLY (Vajda M. Pál fel?.) 



Tihanyi Vilma 
Operaház: „S ly" (Vajda M. Pál felv.) 



K o n k o l y - T h e g e IVB 
is-válas 

•Inda 
isal 

Amióta a Miss Magyarország-választás mosolygó 
szenzációja lett mtaden év januárjának, először 
történt meg, hogy disszonáns akkord zavarta fel 
a választások kedves hangulatát. Az egyik pá-
lyázó kislány mamája, aki sérelmesnek találta a 
zsűri Ítéletét, ugy nyilatkozott a napilapok 
munkatársai előtt, hogy leányával injuria tör-
tént. 

El kell ismerniink, hogy minden mamának a 
legszebb és legkedvesebb a saját lánya, éppen 
ezért óvakodnánk is attól a gondolattól, hogy a 
zsűrit ezentúl a pályázó kislányok mamáiból 
állítsuk össze. Ha utólag mégis visszatérünk a 
dologra, azért tesszük, mert magunk is tisz-
tázni akarjuk, hogy mi is történt azon a válasz-
táson, ahol nem Konkoly Melindát, hanem Tas-
nády Fekete Máriát kiáltották ki Miss Magyar-
ország 1931-nek. 

Ez történt. Konkoly Melinda édesanyja elha-
tározta, hogy leánya részt fog venni a január 
25-én lezajló Miss-választáson. Ez az elhatározás 
nem szorul külön motívumra, mert Melinda, aki 
sudárnövésü, nagyon szép szőke leány, valóban 

Konkoly Mrlinda u választáson. Jobbján 
Miss Debrecen 

(László felv.) 

joggal remélhette, hogy ifjn szépségét a zsűri 
méltáayolni fogja. Aminthogy méltányolta is. 
hiszen helyet foglal ama nyolc sugárzó szépségű 
fiatal hölgy között, akiket a zsűri Miss Magyar-
ország udvarhölgyeivé választott. 

Konkoly Melinda mamája azonban fölös ügy-
buzgalomból előre biztosítani kívánta leányának 
esélyeit és még a választás előtt felkereste Me-
lindával a zsűritagok egy részét. Ehhez is joga 
volt, bár a Színházi Élet többizben nyomatékkal 
közölte, hogy a Miss-választáson egyetlen protek-
ció van: a szépség. 

A meglátogatott zsűritagok általunk utólag be-
kért nyilatkozatából kitűnik, hogy Konkoly Me-
linda kétségtelen szépsége valóban hatással is 
volt rájuk, de lekötni természetesen már csak 
azért sem köthették le magukat Konkoly Me-
linda jelölése mellett, mert hisz akkor még a 
többi pályázókat nem ismerték. 

Igaz, hogy ezt maga Konkolyné sem kérte 
tőlük, csak azt akarta, hogy a kislány már az-
zal a megnyugtató bizonyossággal állhasson a 
zsűri elé, hogy jelentkezése nein kilátástalan. 

Idáig tehát tiszta a tényállás. Ami ezután kö-
vetkezik, az kissé homályos és ezt a homályt 
Konkoly Melinda nyilatkozatai sem tudják tisz-
tázni. Konkoly Melinda bejutott a döntőbe, de 
amikor ismét jelentkeznie kellett volna a zsűri 
előtt, — eltűnt. A kislány vallomása szerint el-
vesztette a céduláját és valaki, nyilván illetékte-
len személy, a mamák várakozó termébe utasí-
totta. Később Porzsolt Kálmán zsűritag rekla-
mációjára keresni kezdték az eltűnt Melindát és 
amikor megtalálták, odaállt a zsűri elé. 

A többi ismeretes. Konkoly Melindát megvá-
lasztották udvarhölgynek. Másnap aztán megje-
lent Konkolyné nyilatkozata, amely szerint Me-
linda lett volna Miss Magyarország, ha az a 
bizonyos rosszindulat, amelyben nem hajlandó a 
véletlen kezét látni, meg nem fosztja jogos esé-
lyeitől. Kijelentette, hogy mint az oroszlán fog 
küzdeni igazáért és ha van rá mód, megpeticio-
nálja a választást. 

Konkoly Melinda édesanyjának ez a nyilat-
kozata tiszteletreméltó és megható. Meg tudjuk 
érteni, hogy igazságtalanságnak tartja leányának 
helyezését, aminthogy titokban sokan lehetnek, 
akik befelé könnyezve vették tudomásul a zsűri 
döntését. De Miss Magyarország-cim csak egy 
van és jelölt sok. Ha ezt a cimet fel lehetne 
darabolni, ha sugarából minden szép leánynak 
lehetne valamit juttatni, mi volnánk a legboldo-
gabbak. Azonban, hogy Konkolyné lelkét is meg-
nyugtassuk, bekértük azoknak a zsűritagoknak 
a nyilatkozatait, akiknél Konkolyné a választás 
előtt jelentkezett. Im« a nyilatkozatok: 

BEÖTHY LÁSZLÓ, 
a zsűri elnöke: 

— Mint a zsűri elnöke, nem nyilutkoz-
hatom sem a választás előzményeiről, 
sem magáról a választásról. A szavazato-
kat én számoltam meg, kétségtelen, hogy 
a szavazatok többsége Tasnády Fekete 
Máriára esett és igy a választás tökélete-
sen törvényes. 

GÓTH SÁNDOR ÉS GÓTHNÉ 
KERTÉSZ ELLA: 

— Konkoly-Thege Melinda édesanyjá-
val együtt meglátogatott bennünket. En-
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Konkoly Thege Melinda 
(O'Else foto) 



nek a látogatásnak az volt az eredménye, 
hogy Miss Szentes tetszett nekünk a vá-
lasztáson legjobban. 

HARSÁNYI ZSOLT: 
— Konkoly-Thege Melinda édesanyjá 

val együtt meglátogatott a választás előtt. 
Nagyon csinos, fiatal leánynak találtam. 
Tasnády Fekete Máriát a választáson lát-
tam először. A választás alatt hallottam, 
hogy Konkoly kisasszonnyal valami fél-
reértés történt, de nagyobb ügyet nem 
vetettem erre a dologra, mert Tasnády 
Fekete Mária győzelmével a legnagyobb 
mértékben egyetértek, viszont szimpati-
kus nekem, hogy a kis Konkoly Melinda 
is bejutott az udvarhölgyek közé. 

HATVANY LILI BÁRÓNŐ: 
— Konkoly-Thege Melindát a válasz-

tási teremben választás előtt bemutalták 
nekem és igen jótermetü leánynak talál-
tam. Tasnády Fekete Máriával nem is-
merkedtem meg, mert nekem Erdőssv 
Ibolya tetszett a legjobban a pályázók 
között. 

HERMANN LIPÓT: 
— Konkoly-Thege Melinda édesanyjá-

val együtt meglátogattak a választűs előtt 
és igen jő benyomást tett rám. Tasnády 
Fekete Máriát, mint a választás előzsiiri-
jének tagja ismertem meg és már akkor 
az volt az érzésem, hogy a verseny leg-
komolyabb jelöltje- Ez a meggyőződésem 
még csak erősödött a választás alatt, 
amikor összehasonlításra volt alkalmam. 
Jogosnak tartom, hogy Konkoly-Thege 
kisasszony is bekerült az udvarhölgyek 
közé. 

IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA: 
* 

— Konkoly-Thege Melinda édesanyjá-
val együtt meglátogatott műtermemben 
és ekkor igen kedvező benyomást tett 
rám. Tasnády Fekete Máriát a választá-
son láttam először, igen megnyerő leány-
nak tartottam, aki azonban, nézetem sze-
rint, igen előnytelen frizurát hordott, ő 
és Erdőssy Ibolya tetszettek nekem a leg-
jobban a jelöltek között. 

LÁNYI DEZSŐ: 
— Egyik jelöltet sem ismertem, a vá-

lasztás epizódjai nem érdekeltek, mert 
attól a pillanattól kezdve, hogy Tasnády 
Fekete Máriát megláttam, nálam már el 
is dőlt a verseny sorsa. 

LENGYEL MENYHÉRT: 
— Konkoly-Thege Melinda édesanyjá-

val együtt a választás előtt meglátoga-
tott és ekkor igen jó benyomást tett 
rám. Tasnády Fekete Máriát a választá-

son láttam először. A Konkoly-eset nem 
tünt fel nekem a választáson, mert ez a 
csinos szőke kisasszony valószínűleg 
azért, mert túlságosan izgatott volt, már 
nem festett olyan jól a jelöltek között. 
Nekem egyébként Miss Szentes tetszett a 
választásnál a legjobban. 

PORZSOLT KÁLMÁN: 
— A szépségversenyekből minden személyes élt 

le kell csiszolni, különben nem lehet több szépség-
versenyt rendezni, aminek pedig a lányok adják 
meg az árát. Beie kell nyugodni, hogy minden 
versenyen több szép lány van, aki megérdemelné 
a dijat; sőt a versenyeken részt nem vevő lányok 
között is vannak szebbek, mint egy-egy megvá-
lasztott szépségkirálynő . . . Azt is jegyezzék meg 
a pályázók és a közönség, hogy többléle szépség 
van egyenlő értékkel: van művészi szépség, 
plasztikai szépség, szalonszépség, házi szépség, 
színházi szépség, fllmszépség stb. Minden zsűritag 
a maga hivatása szerint szavaz. Vérbeli festőnek 
sohase tetszik a sablonos utcai szépség, hanem 
csakis a művészi szépség, a kitejező és jellegzetes 
arc, a lelket sugárzó szépség, ami polgár emberek-
nek nem mindig tetszik. A szobrász önkéntelenül 
is az egész test plasztikáját nézi. írónak és szí-
nésznek a színpadra való szépség tetszik. Én 
mindig a színpadra és filmre keresek szépséget. 
A többség a szobaszépséget és házias szépséget 
tartja többre. Az utóbbi fajtába tartozik a nyer-
tes Miss Magyarország. Igazi magyar szépség. 
Belenyugodhatik mindenki a megválasztásába. 

Konkoly-Thege Melinda a mUvészi- és szalon-
szépség gyönyörű keveréke. A körüle támadt ka-
varodást lalán én magyarázhatom meg legjob-
ban, mert én kezdtem. Észrevettem, több zsűri-
taggal együtt, hogy a döntőből kimaradt, nein 
jelent meg a pódiumon. Azt mondják, hogy 
valami konkurrense elküldte a „Pálmakertbe". 
S mivel a nyilvánosság elől» ml vagyunk felelő-
sek, hangosan köveieltem a reparációt, amelyei 
a Színházi Élei szerkesztői és a zsűritagok rög-
tön teljesilettek abban a formában, hogy kíván-
ságunkra bevették az udvarhölgyek közé s ezzel 
az igazság helyreállt. A kisasszony édesanyjával 
együtt épugy, mint több más pályázó a verseny 
elolt, engem is meglátogatott, mini több zsűri-
tagot. Igazi szépség és urileányl De az első dijat 
senkinek se Ígérhettük előre oda, mert ez — 
mint előre mondtam minden nálam jelentkező-
nek — lutri. 

ZÁDOR ISTVÁN: 
— Konkoly-Thege Melinda édesanyjá-

val együtt a választás előtt meglátogatott 
műtermemben. Igen csinosnak találtam. 
Tasnády Fekete Máriát, mint az előzsfíri 
tagja a választás előtt való nap láttam és 
rendkívüli benyomást tett rám. Magánál 
a választásnál nem vetettem ügyet az 
úgynevezett Konkoly-esetre, mert Tas-
nády Fekete Máriát dominálóan kima-
gaslónak találtam. 

• 
Reméljük, hogy a nyilatkozatok korrekt Igaz-

ságossága visszaadja Konkolyné lelki nyugalmát 
és meggyőzi őt arról, hogy a fellebbezéssel egy 
év múlva sem késik el, a következő Miss-válasz-
táson, ahol Melinda előreláthatólag nem fog 
mégegyszer a mamák termébe tévedni. 
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Bokor Vilmos: Pánczél Lidy arcképe 

A Nemzet! Szalon 
csoportkiáilitásárói 

Halvax Gyula: Elefántcsont-nyakláncos leány 

Illefalvy Löse Éva: Amazon László László: Tanulmány fejek 



M i i j á f s z a n a k k ü l f c U c n ? 
Minden nagyvárosnak 

megvannak a maga speciá-
lis társasjátékai és ezek 
között — nagyon érdekes, 
de igy van — a pestiek a 
legnehezebbek. A bar-
kochbához, betüjátékhoz, 
főherceg vizsgájához pél-
dául határozott intelligen-
cia kell. A külföldön azon-
ban földobnak egy kockát 
— és aki nagyobbat dob, az 
az okosabb. 

A „záiogosdi", „harag-
szom rád" és általában a 
kitaláló-játékok kimentek 
a divatból. Általában a kül-
földön minden játékhoz 
kell valamilyen játékszer. 
És az az érdekes, hogy az 
uj külföldi játékoknak egy 
része — hasonlít a régi 
gyermekjátékokhoz. 

Az angolok egyik nemzeti 
játéka a „bowis". A nagy 
„bowls"-játékot ugyanugy 
gyepen játsszák, mint a 
golfot. A „bowls" maga 
azonban nem hasoniit job-
ban a golfhoz, mint az ame-
rikai rugby a futballhoz. 

Az utóbbi években lett 
népszerű Amerikában — és 
utána egész Európában — 

A köralaku kártyák 
(Mj. Vajda Pál felv.) 



Az asztali kugli 
(Uj. Vajda Pál felv.) 

a „table-bowls": az asztali „bowls". A já-
tékíeiszerelés egy „vályúból", egy kis go-
lyóból é's hat nagy golyóból áll. A kis go-
lyót „Jack"-nak hívják. Azonban egyik 
golyó sem szabályos, mindegyik be van 
egyik-másik oldalán lapítva, ugy, hogy 
nem gurulhat egyenesen. A játékot any-
nyian játszhatják, ahány golyó van. A 

szabályok a következők: 
Felállítják a „vályút". Valaki leguritja 

rajta a Jaek-et. Most kezdődik a játék. 
Mindenki leguritja golyóját, aki talál, az 
pontot kap. A leguritott golyók az asz-
talon maradnak. Aki játszó-golyót talál: 
egy pontot, aki a Jack-et találja, az két 
pontot kap. A „bow!s"-t általában tizen-



kettőig játsszák: akinek tizenkét pontja 
van, az nyert. Két csapatban is lehet ját-
szani; ebben az esetben ugyanahhoz a 
csapathoz tartozó játékosok pontjait ösz-
szeadjúk. A „vályút" asztalon játsz-
hatják, mint a ping-pong-ot; de 
játsszák a földön is. 

A játék igen érdekes; roppant 
mulatságosak a részegen guruló 
golyók. 

* 

Németországban rendkívül nép-
szerű az „asztali kugli". Felállítják 
a kuglibabákat; ezeket azonban 
nem golyóval, hanem pörgettyűvel 
lehet kidönteni. A pörgettyűt a bá-
boktól legalább félméternyire kell 
indítani. Az asztal egyik sarkát 
azonban alátámasztják, hogy sarka 
ferdén álljon. Ebben az esetben a 

Az angol „ti 

pörgettyű csúszik és neki-
repülhet a báboknak. Az 
asztali-kuglihoz kis „pá-
lyát" is árusítanak. 

Amerikából kerUlt Euró-
pába a legújabb kártyadi-
vat: a köralaku kártya. A 
kártyajátékok szabályai 
ezért nem változtak meg; 
a römit egyszerűen kör-
alaku lapokkal játsszák. 

* 
Mióta nincs pénzük az 

embereknek Montecarlóba 
utazni, rulett-ozenvedély 
dul a társaságokban. Kis 
házi rulett-kerék kell hoz-
zá és egy fehér golyó. Egy 
fehér papírlapra fölrajzol-
ják a keréken látható szá-

A házi rulett 
(Ili. Vajda Pál f t lvéte lHl 



mókát: ezekre tesznek a 
játékosok. A társasjáték-
rulettet azonban nem pénz-
be, hanem csak szép szines 
zsetonokba játsszák. 

amennyit a leesett kocka 
mutat. Amikor a „lova-
sok" elérik a „lovakat": 
felszállnak rá és ugy men-
nek tovább. Aki több lovast 
visz be a célhoz, az nyert. 

A régi gyermekjátékok 
hoz hasonlit az uj lóver-
seny-játék. A képen látható 
táblára felállítja mindenki 
a maga szines figuráit. A 
tábla közepén lévő he-
lyekre felállítják a „lova-

PAN IMRE 
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hôpes heszamolű a lerazhörutí színpad u] musorárűl 

Lengyel Gizi, Götz Erzsi és Boross Géza 
Emőd Tamás: „A kompié" cimii tréfájába 

Rajna Aliz és Boross Géza 
Nagy Endre—Lányi Viktor: „A magánnyomozó" 

cimii operettjében 

„Ciprian mester, ön tényleg e<*y csodatévő" 
Komlós Vilmos, Salamon Béla, Fenyő József és Kajna Aliz 

Lőrincz Miklós: „Ciprian mester" cimii bohózatában Salamon Béla mint miniszter 

— Nagyon örülök, hogy látom drága mama 
Herczeg Jenő, Salamon Béla és Rajna Aliz 

Török Rezső: „őfe l sége anyósa" cimű bohóza-
tában Komlós Vilmos, Gárdonyi Lajos és Herczeg Jenő 

Török Rezső: „Adolf" elmü bohózatéban 
(László felvételei) 



Irfa: BIBŐ LAJOS 

A patikusné megállott a jegyzőék előtt 
és a nyitott ablakon bekiáltott A jegy-
zőné a harmadik szobából jelentkezett, 
hogy jön, csak a kabátját keresi meg. 
Szaladt is rögtön, azután elindultak. 

Az óvónőt találták csak otthon s mert 
éppen a keresztútnál állottak, ugy hatá-
roztak, hogy nem várják meg a férfiakat, 
kisétálnak hármasban. 

A bakterék a kis kertből kihajtó körtefa 
alatt vacsoráztak. Az esti fél kilences még 
nem jelzett, az asszony mégis sietett, mert 
meg akart fejni, hogy azután lefektethesse 
a gyerekeket, akikkel ma szokatlanul sok 
baja volt. 

A három nő megállt a sinpár közepén. 
Elnéztek az ürmösi kitérő irányába, majd 
darabig belefigyeltek a csendbe. 

— Még nem jön, — mondta a patikusné 
és mind a hárman leültek a keritéshez 
támasztott padra. A távoli völgyekben az 
éj neszelt és előre óvakodva a folyó fölé 
hajló fűzfák alatt, csendet harmatozott 
errefelé, ahol még pihegett a föld és el-
tikkadt zöld, meleg párával lehelte tele a 
levegőt. 

A széna és az érett gabona nehéz illata 
gőzölgött, mintha alulról, a kazlak, közeli 
trágyadombok és a már learatott kévék 
alól bujtogatott volna a nyár, amely ott 
hallgatott a megtermékenyült rögökben. 
A patak hidjánál Antoni, a pásztor állt és 
a csorda, kihúzódva az ut mellé, elpihent 
a felperzselt legelőn. Az ég néma volt és 
a tengerekké tisztult és kék hegyekké ve-
rődött fellegek alatt mozdulatlan maradt 
a levegő, akár az esti fény, amely látha-
tatlan utakról ragyogta be az alkonyatot 
Egyedül a dombok borultak el, a közeli 
hegyek, az erdők, ahol már sóhajtott a 
nyár és a sötétség hüs fuvalmakat csúsz-
tatott alá a lejtőkön. Itt-ott füstoszlop 
emelkedett, távol és magasan a horizont-
tól, utat keresve a még világos égbolt felé, 
amely elbocsátva a könnyű párákat, mind 
távolabbra és távolabbra húzódott a las-
sanként eluehezülő szürkületben. 

A padon kilencen, vagy tizen ültek, a 
jegyzőné meg a többiek és várták a vo-
natot Ugy, mint máskor, mint minden 
nyári estén, a savanyuvá erjedt unalom-
mal átkinlódott hosszú nappal után. 
Agyoubarátkozva és gyűlölve egymást, 
olyan forrón szomjaztak valami ujat, 
valami mást, valami változást, egy isme-
retlen blurt, mozdulatot arcot, vagy szót, 

hogy néha eltikkadtak az utálattól, amely 
lappaugó vágyaik felett lobbant el. 

Az óvónő szaladt elő a bakterház mögüh 
— Jön! — kiáltott és zsebkendőjével, 

amelyet lobogtani készült, nekipirulva le-
gyezte magát. 

Suttogva vártak, ezután az éles füttyre 
mindenki elhallgatott 

A vonat elrobogott 
Nem maradt utána semmi, csak üresebb 

csend és a kazánban izzó szén sajátságos 
illata. Hallgattak és a fojtó, mérges sza-
got, megfeszült orrcimpákkal és boldog 
tüdővel lélegzették be. 

— Kovács . . . ! — kiáltott később hátra 
a patikusné és mert már elindult, pilla-
natra megállt és visszafordult. 

— Nem jött ki — mondta valaki és a 
többiek is felemelkedtek a padról. 

Az uton összefogódzkodva, elől legé>-
nyek és lányok haladtak a falu felé és 
énekeltek. Felgyújtott álmuk hunyt el 
reszkető fénnyel a teli éjszakában. 

II. 
Kovács, a segédjegyző, délután öt óra-

kor átküldte Ajtára az öregasszonyt, 
hogy nyugodtan csomagolhasson., Azt 
mondta a jegyzőnek, beteg,"elmegy néhány 
hétre haza. Legjobban szeretné azonban, 
ha a faluban valami pörös üggyel magya-
rázná meg az esetet, mert ő, még el-
köszönni sem akar senkitől, fárasztaná a 
sok kérdezősködés és befőtt izü részvét 

Hallotta a vonat zúgását, áietett, tudta, 
hogy most már nincs ideje, mert haza-
térőben vagy a patikus, vagy a tanító be 
fog szólni hozzá. Amikor elkészült, a há-
rom cukorspárgával átkötött csomagot 
bedugta az ágy alá. 

Jól számitott, mert csakugyan jött az 
egész társaság. 

— Hé, Számika, hol jár kied? — viccelt 
be a nyitott ablakon a patikus és nevetve 
bejhajolt a szobába. 

Kovács nem hallotta, mert a konyha 
felől került és haladt a kapu felé. 

— Hát itt van la! — rebbent meg az 
óvónő. így megijeszteni az embert! . . . 

— No, mi az, úrfi? 
Kovács nem nézett a patikusra, nevetett: 
— Kicsit döglöttem. Sári néni nincs 

idehaza. 
Ezt ahelyett mondta, hogy elaludt, nem 

volt, aki felköltse. 
hl 



A patikussal ballagott hátút a kuráto-
rékig, ott elköszönt és a tanítóval s az 
óvónővel visszafordult. Azért jó óra igy 
Is eltelt, mire hazaért. Az öregasszony 
már otthon volt, várta a vacsorával, amit 
nyomban feltálalt. Kovács néhány falatig 
birta, azután eltolta az ételt magátóL A 
szekrény mögött bor volt, felemelt egy 
Üveget és kiment a kertbe. Éjfél előtt nem 
indulhat, gondolta, addig majd csak el-
tölti valahogy az időt. 

Félóra múlva hallotta, hogy az öreg-
asszony lepihent s a kis ház alább húzó-
dott a csöndben. Nem hozott magával 
poharat, hát csak ugy, az üvegből húzott. 
Jólesett a bor és néhány pillanatra fel-
üdítette. Ugy érezte, hogy évek óta ez az 
első éjszakája, amely nem forró és ame-
lyen talán aludni is tudna, egyenletesen, 
mély alvással, vergődés, düh és szennyes 
keserűség nélkül. Megörült ennek a hüs 
fuvalomnak és újra szájához emelte az 
üveget. Az ital megmozgatta vérét s 
ereiben friss hullámveréseket érzett. Apró 
tüzek gyúltak fel a lelke távoleső tisztá-
sain s amikor később megpillantotta az 
Olt mögött felbukkanó holdat, önkéntele-
nül feltekintett az égre. A magasban, 
mintha mindegyik a maga titkát őrizte 
volna, mozdulatlan egyedülvalósággal 
ragyogtak alá a csillagok. Vágy bomlott 
benne, határozatlan, édes és kinzó, de 
hirtelenében nem talált utat a gondola-
tainak. Ivott és képzeletében váratlanul 
a patikusné alakja virított bele a csönd-
be. Időt és helyet akart adni elmosódott 
érzéseinek és egész zsibbadó akaratával 
az ismerős kép után nyúlt. Most a pati-
kusné nevetett, meglökte a tanítót és 
válla fölött hátra lesett, hogy nem néz-e 
erre az ura, aki a rettenetes hőségben 
félmeztelenre vetkőzve, a fa alatt kártyá-
zott a jegyzővel. 

Később az esti társaságot látta, amint 
a vonat érkezését várják, a poros, kö-
vekkel szegélyezett utat s váratlanul ugy 
rémlett, hogy az, hogy itt ül, csak kép-
zelődés és az ágyában fekszik. Körül-
tapogatta magát és most már ennyi idő 
után Jiizonyosra véve, hogy lelkét elrö-
n»»v- \ i s m é t felnézett az égre. Hanem 

ott meg a Jegyzőnét pillantotta megf 
amint a konyhában tereget és a tűzhely 
felé pislog, hogy keverl-e már a leány 
a puliszkát. 

Gyötörni akarta magát, hogy érzései 
később annál határozottabb irányba 
terelődjenek és most hátra dűlt, mintha 
tényleg feküdnék. Az a hőség izzott egész 
testében, amelynek láza minden éjjel 
kiverte. 

Érezte, hogy nincs menekvés; reggel 
hat órakor fel kell kelni, nyolc órakor 
már meleg lesz és minden perc olyan 
nehéz, mintha a következőt az örökké-
valóság őrizné. Halálos fáradtság fogja 
nyomni, amikor a patikus beszól, hogy 
mehetnek. A kuglinál, mint mindig, hol-
nap is a csömör veri ki, hogy ugyanazt 
a meleg sört issza, ugyanazt, amit előző 
nap, meg azelőtt már vagy ezerszer le-
nyelt. De azért nem mozdul és előre 
tudja, hogy a tanitó nem enged, mert a 
dobás szerinte tiszta volt. Deszkát ugyan 
nem ért, de vándlit sem és a golyó 
visszagurulva a dobból, feldöntötte a bal 
dámát és a parasztot. 

Miért nem a birót? 

Ordítani akart, de csak nyöszörögni 
tudott: a golyó sohasem játszotta meg 
magát máskép, a patikus, amikor ivott, 
mindig azt mondotta, kvaccs és a percek 
olyan süket egyformasággal peregtek, 
mintha megállott, megkövült és magába-
fulladt volna az idő, a tér és az egész 
végtelenség. 

Fel akarta emelni a karját, de egész 
nagy teste elzsibbadt. Most — képzeleté-
ben tisztán látta — az itatónál az óvónő 
haladt el. Buzavirágos szalmakalapját 
kezében tartotta és a cipőjén olyan vas-
tagon állott a por, mint tegnap, tegnap-
előtt és az arca, mozdulatai, de vele 
együtt az egész falu, a nők, a férfiak, 
a házak, a csorda, a változatlan föld és 
ég, mintha átkövültek volna az örökké-
valóságba. Olyan kietlen, sivár és forró 
volt ez az egyhangúság, ez a szahara, 
hogy fuldoklott és görcsös undorral le-
kente egész kiégett keserűségét megfenek-
lett élete verejtékébe. 



(Bulin rajza) 

A bokrok mögött zörgést hallott. Fel-
riadt. A hold már magasan állott és a 
törpe házak fölött ezüstös fény úszott. 
A vére viharos frisseséggel vert, hisz 
nein fekszik, itt van a kertben és mind-
járt indulni fog. Felkelt és megduzzadt 
vágyakozásával, egész gyönyörű fiatai 
testével beleszimatolt az illatos éjszakába. 

Lábujjhegyen Iopódzkodott be a szo-
bába és kihozta a csomagokat. Azután a 
kertajtót betéve, hirtelen felkapaszkodott 
a partra. 

A távolban vonat zúgott és az erre 
tévedt élet lábal előtt hullott bele a 
csöndbe. 

III. 

A jegyző harmadnap azt mondta a 
feleségének, hogy nem fogja tűrni, hogy 
valaki még abba is beleszóljon, hogy ő 
bemenjen-e a városba, vagy ne. Nagyon 
jól tudhatja mindenki, hogy nem megy, 

ha nem muszáj, inert ő sehol sem érzi 
magát olyan jól, mint idehaza. Azért 
házasodott meg, bár ne tette volna. 

Két napig nem szóltak egymáshoz s 
amikor a férfi megtudta, hogy a felesége 
valamit mondott a patikusnérói az óvó-
nőnek s az, meggondolatlanságával egy-
másra szabadította a két asszonyt, olyan 
jókedvű lett örömében, hogy kivételesen 
egész délelőtt dolgozott, sőt még a sört 
is az irodában itta meg. 

— Mégis csak jó, hogy elment egy 
kicsit ez a Kovács — örvendezett. 

De csak estig és akkor váratlanul ugy 
érezte, hogy hiányzik valami. Miért nem 
szólt be hozzá délelőtt a patikus, — tű-
nődött, csak talán nem veszi komolyan 
az asszonyok dolgát? 

Nem akadt a közelben más, hát az 
asszonnyal akarta lecsititani a nyugta-
lanságát. 

Bgy délelőtt váratlanul megérkezett 
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— Te, — mondta — a patikus ma nem 
jött. 

— Hát volna pofája — csattant fel az 
asszony és a hangjában a sőrga, szeplős 
gyűlölet égett. 

— Feleség? . . . — riadt meg az ember 
és kivette a csibukot a szájából. 

Az asszony nem felelt, kiment a kony-
hába. 

így teltek a napok. 
Az óvónő, a tanitó és mind, a többiek, 

a nők és a férfiak, magános óráikban 
Kovácsra gondoltak, aki most legalább 
is egy nagy városban, talán Budapesten 
jár. A képzeletükben az a sok homályos 
álom és vágy elevenedett meg, amelyre 
a csönd, a szürkeség, a falú rakott port 
és amely mindennapi kis életük mélyén 
holdkórossá soványodva, vagy végsőkig 
elzsirosodva, ott pislogott. Legelőször 
egymást, azután a földet és végül az eget 
gyűlölték meg, majd a nyarat, amelynek 
nem akart vége szakadni. A patikusné 
egy rekkenő napon azzal állított haza, 
hogy ingben többet nem fürdik, utálatos, 
legközelebb bemegy a városba és fürdő-
kosztümöt rendel. A tanitó szidta Cellt, 
a brassói söröst, mert már az is cirkot 
kever az italba és kijelentette, hogy alig 
várja a szeptembert, mert már fáradt. 

És lassanként gyűlölködéssé erjedt az 
udvarokban és a hálószobákban az una-

\
loin, anélkül, hogy akármelyik is tudta 
volna, hogy mi baja, hogy mindegyik a 
«aját lelkének felgyülemlett, kiömlött és 
eliszaposodott mocsarában vergődik. 

Holott a nyár még csak delelt és a 
nap ugy öntötte alá forróságát, mintha 
méljkéig meg akarta volna termékenyíteni 
a lillegő földet. 

IV. 
A j vgyző egész komolyan megrémült, 

hogy a i irmtdik héten is hasztalan várta 
vissza Kovácsot, "zóta, inióta a fiatal-
ember elment, jóformán be sem nézett 
az irodába, ugy gondolta, majd rendet 
csinál az, ha hazajön. 

Két hónapig hiába várták. Akkor egy 
délelőtt váratlanul megérkezett. A pati-
kus egyszerre elfelejtett, megbocsátott 
mindent s ahogy megpillantotta, kalap 
s pipa nélkül rohant a jegyzőhöz. 

— Itt van! — szuszogta — csont és 
h ő r . . . ! 

A jegyző ki akarta maga alól rúgni a 
széket, de nagynehezen sikerült meg-
őriznie a maga és a nagy pillanat méltó-
ságát. 

— Na, hála Istennek! — ennyi mégis 
csak elszakadt benne és akkorát sóhaj-
tott, hogy egész teste megkönnyült utána. 

Hanem Kovács csakugyan sovány volt. 
Az arca megsápadt, beesett, sőt mintha 

a két válla Is lekonyult volna, egyedül 
a szemei ragyogtak, nedves, különös 
csillogással. 

A jegyző kezet fogott vele, azután 
hazazavart egy kölyköt, hogy délre jó 
ebéd legyen, mert megjött az úrfi. Igaz. 
hogy meghitványodott, dehát nem csoda, 
beteg volt. 

A patikusné délután átüzent -a jegyző-
néhez, hogy küldje át a kupát, mert a 
cigányok málnát hoztak. Estefelé maga is 
átment és megölelte az asszonyt: 

— Ne haragudj, lelkem . . . 
Nevettek, a két meggyalázott hónap 

újra frissen felbuzgott meleg örömével. 
Ki akartak ülni a padra, de amint ki-
értek, látták, hogy Kovács már jön Olgá-
val, az óvónővel. Az, ahogy megpillan-
totta őket, szaladt és amikor megállt 
előttük, a békűlésre kicsordult szeméből 
a könny. A jegyzőné ölelte magához: 

— Inkább szóltatok volna Katonának. 
Megyünk ki a vonathoz. 

Az estét a jegyzőék kertjében töltötték 
és a patikus azt mondta a feleségének, 
hogy holnap a bírónak dolga lesz Kő-
halomban, lia akar, bemehet vele, meg-
rendelheti a fürdőruhát. 

És átkacagták az egész teli és meleg 
estét. 

V. 
Kovács hazakísérte az óvónőt és út-

közben folyton az arcát és a nyakát 
leste. A leány, noha valóban igen szép 
volt azelőtt is, az utóbbi időben szinte 
pompázott. Karjait lágyan himbálva, 
ringó léptekkel haladt a férfi mellett és 
a fiatal, rugalmas test átverte ritmusát a 
könnyű nyári ruha redőin. 

Az iskola előtt leültek. Kovácsban ugy 
fájt, ugy zokogott valumi, mint a meg-
vert vihar. A jegyzőt, a kuglipályát és a 
perkálszoknyákat látta ismét. A leányra 
nézett, ö l év múlva olyan kövér és szep-
lős lesz, mint a patikusné — surrant át 
rajta és minden ereje széthigult az égető 
tehetetlenségtől. 

A leány ösztönösen felérzett és a férfi 
felé fordult: 

— Min gondolkozik? 
Kovács nem felelt. A nő riadt, égő szá-

jára nézett és felállott. 
Később a Irány az ajtónál visszadöb-

bent pillanatra, de a férfi hirtelen leha-
jolt hozzá és átölelte. 

• 
Pitymallott, amikor Kovács óvatosan 

beakasztotta maga mögött a kaput s 
körülnézett, hogy nem látja-e valaki. A 
esorda jött vele szembe és a legelőre bal-
lagó tehenek álmos port vertek fel az 
uton, amely erjedt szagokat párázott a 
hajnali ébredésben. 

4 S 



El hallgat ofí jubileumok 
Huszonöt előadás szép szám. Ha egy darab (megéri ma a huszonötödik estét, még 

a szigorú kritikus is elismerően bólint. A szinház bankettre készül, a szerzőt uton-
utfélen gratulálják, a lapok közlik a nevezetes eseményt és a hitelezők boldogan 
dörzsölik a kezüket. Ez mái igen! 

Huszonöt előadás! A szerző szeme ragyog. El sem hiszi, hogv van sikeresebb 
ember nála a színházi világban. Pedig hát alig múlik el olyan hét, amikor le ne 
lehetne törni ezt a büszkeséget egy mammuth-jubileummal, amely mégis csendben, 
kommüniké, zaj és feltűnés nélkül fut el az egymást kergető esték sorában. 

Az állam két nagy színházának, az Operaháznak és Nemzeti Színháznak műsorán 
sok olyan darab szerepel, amely már háromszámjegycs múltra tekinthet vissza. íme, 
itt van róluk a statisztika: 

Operaház A darab cime Hányszor 
ment? 

A darab cime Hányszor 
ment? 

Coppeliq 109 A darab cime Hányszor 
ment? 

A bolygó hollandi 105 
Parasztbecsület 335 

A bolygó hollandi 105 
Parasztbecsület 335 Cremonai hegedűs 103 
Bajazzok 331 

Nemzeti Színház Lohengrin 288 Nemzeti Színház 
Aida 286 A darab cime Hányszor 

nn»nt? Faust 269 
A darab cime Hányszor 

nn»nt? 

Carmen 262 Az ember tragédiája 480 

Tannhäuser 261 Az aranyember 245 

Pillangókisasszony 215 Bánk bán 210 

Tosca 213 A dolovai nábob lánya 180 

Trubadur 201 Liliomfi 163 

Bohémélet 200 Cyrano de Bergerac 160 

Sába királynője 198 A krétakör 150 

Mignon 196 A szökött katona 141 

Walkür 192 A velencei kalmár 140 

Hunyadi László 185 Stuart Mária 135 
Jancsi és Juliska 169 A vén gazember 135 
Zsidónő 166 Süt a nap 129 
Bánk bán 154 A nagymama 129 
Hoffmann meséi 151 Váljunk el 124 
Álarcosbál 151 Nem élhetek muzsikaszó 

nélkül . . . 122 Traviata 146 
Nem élhetek muzsikaszó 

nélkül . . . 122 

Hugenották 143 A Gyurkovics-lányok 115 
Rigoletto 128 A makrancos hölgy 112 
Sevillai borbély 128 Nóra 111 
A denevér 120 Pry Pál 111 
Lak mé 116 III. Richárd 107 
Sylvia 110 Othello 104 
Nürnbergi mesterdalnokok 109 Te csak pipálj Ladányi 101 
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üiBimzai: eoiire Reiiesei a É\ 
A berlini Statistisches Reichsamt  

ijesztő bejelentése 

milyen lesz a uiiag, ahol l b a lérli, mint a nő? 
A Statistisches Reichsamt, a német statisztikusok legfőbb fóruma, néhány 

nap előtt feltűnő megállapítással lepte meg a világot. Ez a megállapítás pedig 
ugy szól, hogy 

a nők születésének száma napról-napra csökken, ezzel szemben a 
férfiaké napról napra nő. 

ötezer év óta mind a mai napig a nők voltak számbeli fölényben, möst ezt 
a férfiakra nézve aránylag kellemes pozíciót, készül megdönteni a nemek elosz-
tásának misztikus, u j törvényszerűsége. 

Az eltolódás már a legközelebbi husz évre sötét jövőt mutat a férfiaknak, 
amikorra is ritkaság lévén a nő, a Színházi Élet „Rejlett kincs" rovatában 
túlnyomórészt a pártában maradt férfinem kelleti magát, tekintve, hogy a 
Statistisches Reichsamt számításai szerint husz év múlva már csak 

egy egész és háromtized férfire jut egy nő. 
Nem merjük biztosan állítani, de nagy a gyanúnk, hogy az időknek ezt a for-
dulását Kemál pasa érezte meg először, amikor a modern mohamedán világ-
ban eltörölte a háremet, amely husz év múlva talán már csak utópista férfi-
regényekben fog kisérteni. És a mai vénkisasszonyok szörnyen sajnálhatják, 
hogy egy kissé korán születtek a világra, mert ha ezt a nevezetes aktust pár 
évtizeddel elhalasztják, ők lehettek volna az élet irigyelt sztárjai. 

Miután a világ nem maradhat tájékoztatás nélkül a korszakalkotó változás 
köszöbén, megkérdeztük a magyar közélet néhány kiválóságát, mi a véle-
ményük arról a időről, amikor a nők ritkaságszámba fognak menni. Ezt vála-
szolták: 

BETHLEN MARGIT GRÓFNŐ, 
a kitűnő irónő, a miniszterelnök felesége, a következőket mondotta: 

— Jóformán el sem tudom képzelni, mi lesz akkor, ha 
majd a nők ritkák lesznek. Mégis! Talán akkor sem fog semmi 
sem változni, akkor is lesznek boldog szerelmesek és boldogta-
lan szerelmesek. Lesz olyan nő, aki meg fogja találni azt, akit 
várt és — bármennyi férfi is legyen — lesz olyan, aki nem 
fogja megtalálni! Ezen, azt hiszem, számszerű eltolódás sem 
változtathat. 

FRIEDRICH ISTVÁN, 
a keresztény ellenzék vezére: 

Hogy kevesebb nő lesz? Hát tudja, őszintén szólva 
bánnám, ha a nőkének az a része, amely magát a „mo-
dern" nő cím alatt portálja, egy kicsit kiveszne. Egy 
kicsit egészen! Egyébként persze sajnálnám a nők 
r.zámának csökkenését, mert mint ismeretes, egy évti-
zeddel ezelőtt én harcoltam ki a nők részére az aktiv  
és passzív választójogot. Sajnálnám, mert kevesebb 
nő nyilváníthatná politikai véleményét és igy politikai 
érdekeiket is kevésbé tudnák megvédeni. 

azt nem is 



J 

HATVÁNY LILI BÁRÓNŐ, 
— Hát azt hiszik, kérem, hogy engem például legkevésbé is érdekel, mi 

^ ^ ^ ^ lesz husz év múlva, amikor majd olyan ritkaságok leszünk, 
^ H i ^ A hogy cédulázva, muzeumban mutogatnak? Nem, egyáltalán 

* «U M nem érdekel! És az sem érdekel, mi lesz husz év múlva a 
V \ - statisztika megállapítása. Egyáltalán, nálam jelenleg vendégek 

Vif^JgV vannak és engem most csak az érdekel, hogy azok jól érezzék 
magukat. Semmi más! Husz év múlva törődjenek az akkori 

nők, a problémáikkal!. . . 
MESKÓ ZOLTÁN, 

az Egységespárt tagja 
— Ez már igen! Ezt jól megcsinálták maguknak a nők! Mi feltaláltuk 

nekik a repülőgépet, a rádiót, a villamos világitást meg tudja 
Isten micsodát és amikor már jóformán mindent feltaláltunk, 
akkor hirtelen jönnek és elkezdenek kevesebben lenni! Ritkasá-
gok lesznek! Hát ez jellemző! Amikor már minden kényelem 
megvolna, akkor ismét itt az u j gond — a kevesebb nő. Hát én 
nem bánom, csak egyet kivánnék magamnak, ha nem lennék 
most egységespárti képviselő, akkor husz év múlva fiatal lány 
szeretnék lenni. 

UNGÁR MARGIT dr., 
az első magyar ügyvédnő 

— Azt hiszem, lényeges kérdésekben nem lesz eltérés! A férfiak ma ís 
nyugodt szivvel képesek osztozni a nőkön, hát akkor majd még nyugodtabb 

Szivvel osztozhatnak. Persze a nőknek sokkal jobb dolguk lesz, 
válogathatnak, sőt, kiválaszthatják azt, akit akarnak. Legfeljebb 
a kiválasztott ellenkező nézeten lehet és nem akarja majd sza-
badságát a ritka nő miatt feláldozni! Vagy ha nem akar, hát 
nem muszáj férjhez mennie, nyugodt fölénnyel nézheti, hogy 
kevésbé fölényes társnője, milyen boldog családi életet él. Érez-
heti majd, milyen ritkaság, milyen érték, de hogy boldogabb 

lesz-e, mint ma, az persze nagyon is kérdéses!. . . 

GÓTH SÁNDOR 
— Nehéz probléma és nehéz reá válaszolni. Különösen, 

mint férfinek nehéz, mert attól a kortól, amelyben a nők ritka-
ságszámba mennek, semmi jót sem várhatunk! Ki tudja, mi 
lesz? Talán majd a férfiak kénytelenek lesznek belenyugodni a 
nagy változhatatlanba és majd u j mohamedanizmus, vagy 
ehhez hasonló, be fogja hozni a többférjüséget! Nem lehessen 
tudni! Mindenesetre gyönyörű lesz! Nem? . . . 

LAKATOS LÁSZLÓ 
— Hogy mi fog akkor történni, ha több férfi lesz, 

mint nő? Hát majd a nők nem egy férfivel fogják meg-
csalni azt, akit akarnak, hanem többel. Azt kérdezik, mi-
ben lesz hát akkor változás, hiszen a helyzet nagyon fog 
hasonlitani a mai helyzethez? Hát nagyon hasonló leszi 
Az kétségtelen! Vagy nem is lesz változás? Az is lehet! . . . 



VARGHA ISTVÁN dr., 

a kitűnő statisztikus, a Magyar Gazdaságkutató Intézet igazgatója 
— Ha a német statisztikai hivatal kiszámitotta, hogy a férfiak születésének 

száma növekedett, akkor ez az adat biztosan megbízható és helyes. Általános 
szabály, hogy több fiu születik, mint leány, van ahol a többlet 
2—3%, van, ahol 5—6%. A férfiak halandósága nagyobb, mint 
a nőké s ebből következik, hogy a nők száma mégis nagyobb, 
mint a férfiaké. A háború után a férfiak száma mégjobban 
csökkent, azonban régi tapasztalat, hogy minden háború után 
férfi-többlet lép fel. Hogy ez miért van, nem tudjuk, de mindig 

igy volt. Persze ez a hatás mindig csak tizenöt—husz év múlva 
mutatkozik. 

BAJOR GIZI 
— Én a szinházak szempontjából nyilatkozhatom csak és mondhatom, 

egyáltalán nem látom szomorúnak a helyzetet. Mert mostanáig a tapasztalat 
szerint mindig a nők vitték szinházba a férfiakat. Egy nő egy 
férfit. Most majd megváltozik a helyzet, egy nő majd két, há-
rom, sőt, több férfit fog szinházba vinni! Képzelje, milyen 
tolongás lesz a szinházak pénztáránál, ha őnagyságának eszébe 
jut, hogy este kivonuljon. A színigazgatókra aranynapok vir-
radnak és a színészek meg a színésznők nyáron svájci, télen 
rivierai villájukban fognak üdülni. Olyan jól fog nekik menni. 

GOMBASZÖGI FRIDA 
— Hát remek lesz! Képzelje csak, ez az állapot különösen a férfiak 

számára lesz nagyon kedvező. Hiszen ha kevés nő foglalja el 
az állásokat, akkor minden pozíciót, amelyet ma nők töltenek 
be, a férfiak foglalhatják el. Például a színházi öltöztetőnők 
férfiak lesznek, lehetnek kenyereslányok, takarítók, sőt, ha 
nagyon kevés leánygyermek születik, akkor hovatovább 

hozzá kell majd szokni ahhoz is, hogy a szobacica is majd férfi 
legyen! 

BRÓDY ERNŐNÉ 
— Ha a férfiak 20 év múlva többségben lesznek, ez a dolgozó nőknek a 

sorsán csak javítani fog. Az életükben megoldódik az örök kérdés, a nagy 
probléma: hogyan éljék a maguk asszonyi mivoltukat és 
anyai életüket. A világ azonban vissza nem fejlődhet és az 
asszonyok továbbra is dolgozni fognak és segítő munka-

sai lesznek férjüknek. Éppen ugy, mint a Nobel-dij 
tyeres Curiené, a rádium feltalálója, a legnagyobb gond-

dal névelte fel két leányát, vagy Hoover amerikai elnök 
felesége, maga is geológus, ki férjét tanulmányutjaira 

elkisérte és társa volt munkáiban, egyúttal két kitűnő fiúnak az édesanyja. 



t > « n ű « Árjr»Ä<l k ö « v * « 
Kétféle történelemírás van: egyik 

az élő korral, a másik elmúlt korok-
kal foglalkozik. Az 
első sokkal nehezebb. 
Nagyon kevesen tud-
ják történelmi lávlat-
ból nézni azt a kort, 

/Tj^P* amelyben élnek. Dá-
w., r' nos Árpád dr. ezek 

közé tartozik. „Magyarország 1930" 
cimii könyve a legérdekesebb kortör-
téneti dokumentumok egyike. 

Dános Árpádot tulajdonképpen mint 
szépirót ismeri a közönség. Igen sok 
Maurice Rosentlial-\ersel fordított ma-
gyarra; tárcái, novellái jelentek meg 
napilapokban. Az irodalmár helyett 
azonban most az egyetemi professzor 
lépett a nyilvánosság elé. A „Magyar-
ország 1930" mélyenjáró tanulmány, 
egyúttal azonban érdekes és szinte 
nélkülözhetetlen olvasmány nemcsak 
a szakemberek, de a közönség szá-
mára is. 

Könyvének sikerét remélhetőleg iga-

zolni fogja azok-
nak az elveknek és 

eszméknek meg-
valósítása, amelyek 
ezt a munkát ki-
vételesen értékessé 
teszik. 

Jk S s í n h á x » « e b k ö r n y v e 
A Nemzeti Szinház 1931-es zsebkönyve: 

a Nemzeti Szinház és Kamara Szinház 
keresztmetszete. Ez a zsebkönyv — ame-
lyet Mészáros Sándor, a Nemzeti Szinház 
titkára szerkesztett — igen jelentős he-
lyet érdemel a magyar színházi iroda-
lomban. 

Nyele kola i'élÁ 
Egy dunántuli család történetét mondja 

el Sásdi Sándor „Nyolc hold föld" cimü 
regényében.A könyv azon-
ban lényegében nem a 
kis magyar család, ha-
nem a magyar föld re-
génye. Azon a szenvedé-
lyes harcon tul, amely a 
földért folyik — kedves 
szerelmi történet teszi 

igazán érdekessé a könyvet. 

Névujitás 
A Színházi Élet mult számában 

Karinthy Frigyes egy ötletes, u j játék-
tervével lépett föl. Ennek a játéknak a 
lényege az, hogy az ember öröklött, 
vagy felvett neve rendszerint semmi 
közösséget nem mutat az egyéniségé-
vel, foglalkozásával, nem utal arra, 
hogy milyen poziciót tölt be. 

Karinthy a maga részéről mindjár t 
néhány példával is szolgált. így azt 
mondja, hogy Krishnamurti u j neve 
az ö elképzelésében Ghandi Dandy 
lenne. Shaw u j neve: Ir ur ir, Sala-
mon Béláé: Félszeg Éle eg. 

A közönség rögtön felkapta Karin-
thy Frigyes ötletét és már az első hé-
ten befutott pályázatok — mert pá-
lyázatról van szó — muta t ják , hogy 
az u j játék, bármily nehéznek is lát-
szik, általános tetszést aratott. De cso-
dálatosképpen az történt, hogy a be-
küldök u j és szerintünk is helyesebb 

i rányba terelték a játékot. Mert mig 
Karinthy csak egy összezsúfolt, tréfás 
definícióra gondolt (például Gaál 
Franciska őszerinte Többgyerekes-
gyerekszerepes Fruska), addig a befu-
tott pályamüvek teljesen polgári hang-
zású neveket kreáltak kedvenceiknek. 

Igv például dr. Forró Ferenc nevü 
olvasónk Nagy Endre nevét igy ma-
gyarosította: Kohn Ferenc, vagyis 
konfercnc. Ugyanő kreálta Király Pál, 
az ismert marathoni futó u j nevet is, 
amely igy hangzik: Mara Tóni. 

A többi pályázat a következő: 
Krausz Simon = Dohány Simon. 

(Beküldte T. R., Budapest.) 
Verebéig Tibor dr. = Vágó Vidor. 

(Beküldte Somogyi Kató, Budapest.) 
Szabó László (a csillagos cikkek 

irója) = Csillag I rma. (Beküldte 
Stern György, Budapest.) 

A névuji tás játékot folytat juk és re-
méljük, hogy a jövő számban már egy 
egész csokorra való u j nevet nyúj tha-
tunk át az olvasóknak. 
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magyaron «inaghiradöia 
»Uj szín az opera színpadán...« 

A drezdai Magyar Egylet ünnepséget rende-
zett Bokor Margit tiszteletére. Ezen az estén 
Drezda minden előkelősége megjelent. 

Itthon nem is Igen tudják, bogy kiesoda Bo 
kor Margit. A német lapok a következőket irják 
róla: 

— „Végre, a sok mellékfogás után, valaini 
Uditő jelenség a színpadon. Ez az igazi utánpót-
lás... Uj szin az opera színpadán. Kitűnő szoprán, 
jó technika és egyúttal játék, élet. átélés . . 

Bokor Margit a hires drezdai Operaház ma-
g jar tagja. Sikerére talán az a legjellemzőbb, 
hogy kollégái sorban megtanulnak a kedvéért 
magyarul. 

Mignon. Tannhauser Vénusza és a Trubadur 
Leonórája a legnagyobb sikerei. (Cs. E.) 

A Seherl's Magazinban jelent meg ez az oldal. 
A legnagyobb gramofonlemez sikerekről szól és 
- - csak magyarokat hirdet: Ábrahám Pált, Ba-
jor Bélát, Lóránd Edithet és zenekarát és Géczy 
Barnabást. Még véletlenül sincs szó németekről 

a cikkben 

Bokor Margit 

í r í T vtfl 

Mademoiselle Etta Schrainko magyar táncosnő a Irancia Marokkóban arat sikereket. Édesapja: 
Sramkó Árpád nyugdíjazott mozdonyvezető. Budapesten él 



Solly Lilit, berlini fellépései 
után Alpár Gittához és Né-
meth Máriához hasonlí t ják 

a német lapok 

Julian Károlyi, 
„a tizenötéves magyar zon- I 
gorista-zseni" londoni sike- I 
réről feltűnő riportokban I 
számolnak be az angol la- I 

-pok. Károlyi Gyula Saljapin- I 
naJ együtt adott koncer- I 

let az Albert Hallban 

Székely Zoltán, ' 
az amerikai magyar szín-
házi világ leglelkesebb 
managere. Legutóbb Phila-
delphiában rendezett ka-

baré-előadásokat 

„Ebből a gyönyörű nagy városból, Berlinből küldöm üdvözlete-
met i Magyarok Világhiradójának. A Kabarét der Komikerben  
lépek fel. Igazán szép sikerrel. Hat éve dolgozom külföldön; 
ezalatt az idő alatt egyetlen hónapig sem voltam szerződés nél-
kül. Művésznevet sem vettem fel: mint a magyar Csengery 
Ducit Ismernek az egész artistavilágban. A Színházi Élet min-

denütt hü olvasója: 
Csengery Duci" 



£ 

Aigner I.enke és Sasmil Margit Daran.vi (j.tuláiié 

Erzsébet angol király-
nő, az egyik londoni ud-
vari bálon legyezőjével 
megütötte Essex grófját. 
Ennek a váratlan báli 
epizódnak valami asz-
szonyí pletyka volt az 
oka. A pletyka Essex  
grófról és Ruthland gróf-
nőről szólt. És másnap 
kitört az Írországi láza-
dás. 

A régi báloknak íme 
még történelmi szerepük 
is volt. Egyáltalán ma már 
el sem lehet képzelni, 
hogy milyen jelentősége 
volt — húsz-harminc év-
vel ezelőtt is — a bálnak. 
A múlt század végén pél-
dául egy év alatt négy-
százmillió legyező fogyott 
cl, természetesen nemcsak 
Magyarországon, hanem 
az egész világon. 

Borgia Lucrézia egy 
bálon két hercegséget ka-
pott VI. Sándortól, egyet-
len táncáért. 

A hires pesti „elit-
bálok" ma már csak em-
lékekben élnek. Ezek a 
képek felelevenítik a régi 
emlékeket. A legszebb és 
legelőkelőbb pesti bál-
királynők fényképei... 

Szapáry Pál gróf, ami-
kor helyet követelt 1896-
ban az ünnepségek pro-
gramjában a millenniumi 
bál számára, a követke-
zőket irta: 

„A mi kiállított tár-
gyaink élni, mozogni, be-
szélni, tréfálni fognak. 

O I I I K M 

£der Pálné 

P. Márkus Emilia 

Báró Dániel Ernőné 



hogy eladó, sem az, hog> 
hors concours. A nézők 
iigyis tudni fogják, hogy 
melyik eladó, melyik hors  
concours. Ezt a táblács-
kát sem fogjük rájuk 
akasztani: ,,A kiállitoll 
Inrgyakhoz nyúlni tilos." 
Dehogy tilos! Csak tes-
sék bátran hozzányúlni, 
sői táncba vinni, meg-
forgatni .. . Azt akarjuk, 
hogy ez a bál legyen a 
legszebb az összes eddigi 
farsangok között." 

Hertzka Adél Korniss Károlyné 

1897-ben, a Magyar 
Athlétikai Club bálján 

f / r ó / Andrássy Gézáné 
vol| az egyedüli lady 
patronesse. Gyémántból 
és smaragdból készült 
ékszerdiszéről még évek-
kel később is beszéltek-
Ez volt a pesti bálok leg-
szebb ékszere. 

A mult század végén 
a jelmezbálok voltak a 
legnépszerűbbek. Berch-
toíd grófnő nyerte a leg-
több jelmezversenyt. 
Berchtold grófnő éveken 
át volt bálkirálynő; an-
nakidején kiszámították 
róla, hogy egyik báljai 
több, mint husz kiloir -
tért táncolt. Ez ann/it je-
lent, hogy legalábU hat 
órán át táncolt egyfoly-
tában, még pedig „Land- 
ler-keringőt". Mert ebben 
az időben már nem tán-
colták a „repülőkerin-
gőt". 

Az 1897-es farsang 
nemtője" Hegyi Aranka 

volt. 

Berchtold grófnő 

Sacelláryné Kiihne Anna 

/ 



; 

J! 

Baumann Viktorné Zsigmondy Margit 

— „Nincs nála jobb 
szobor a tánc ábrázolásá-
ra" — irta róla akkor 
Bródy Sándor. 

• 
Az „elitbálok" teljesen 

kiszorították a régi „nó-
bel-bálokat". Az ilyen 
nóbel-bálokat fiatal mág-
nások. rendezték. Kibé-
reltek egy helyiséget és 
meghívták azokat, akik-
nek megfelelő ajánlójuk 
volt. Ezeken a bálokon 
természetesen senki sem 
fizetett belépőt. Minden 
a rendezők költségére 
ment. Még az italokról, 
édességekről és frissítők-
ről is nekik kellett gon-
doskodni. 

Biztosan ezért ment ki 
a divatból. Az elitbálon 
már mindenki megvál-
totta belépőjegyét. 

Az első hires pesti 
nóbel-bált Széchenyi Ist-
ván, Batthyány Lajos, 
Andrássy Károly és Ká-
rolyi István grófok ren-
dezték. 

Az urak helyett később 
a nők lettek a vendég-
fogadók. Az 1896-os „ju-
rista-bálon" már a három 
Imlkirálynő: gróf Apponyi 
Lajosné, dr. Plósz Sán-
dorné és Szentiványi Zol-
iúnné teljesitettéV a házi-
asszonyi tisztet 



lós Gaymüller bankár 
leányát. 

Ezerkilencszázból föl-
jegyezte a krónika Szé-
chenyi Paula grófnő toa-
lettjét is. Bátran közöl-
hetjük, aki akarja, csi-
náltassa utána. Tehát: 
fehér princess-ruha, sa- 
tin souple-ból, alul és 

m 
derékon széles point-lace 
csipkefodor, amelyet 
aranyvirágok szoritnak le. 

Mi lenne, ha ma valaki 
ilyen toalettben jelenne 
meg valamelyik előkelő 
bálon? 

MŰVÉSZET 

Gróf Semsey Lászlóné Coburg Livia hercegnő 

Gróf Keglevich István 
volt a jelmezek nagy-
mestere. Mindenki hozzá-
fordult tanácsért. 

Esterházy-Andrássy Ir-
ma hercegnő viselte a 
legdrágább ruhákat. 

Végül egy igen érde-
kes báli adat: 1844-ben 
láncoltak először Pesten 
csárdást 

I Amikor a farsangnak 
'} vége volt, körülvitték a 
/ fekete posztóval borított 
f nagybőgőt. Ezt nevezték 

a farsang temetésének. Széchenyi Hanna grófnő Gróf Károlyi Lászlóné 

Széchenyi Alice. Berchtold grófnő, Széchényi grófnő és Teleky Tiborné • 
(A képek Koller lunár utóda Szenes-műterem, Harmiucud-utca, felvételei) 

L 



Abel G a m e nionuineiiláli^ (ilinj< 
„A világ v í g é " 

^Bemuta t j a a Po l a r e . Corvin 
Corso és l ia  

^ * Iris-till» 



*v> 
MODERN PENZIÓ 

— Nagyon ajánlotlák 
nekem a kegyed pen-
zióját. Különösen a 
kosztot dicsérték. 

— Igazán? Ki volt az 
a kedves vendég? 

— Smithné, a barát 
nőm, aki elmondta, 
hogy kegyednél két hét 
alatt három kilóvcl fo-
gyott. 

(Le Rire) 

-0» 

SARKADI KÍSÉRLETE IGAZI MŰVÉSZET 

PRAKTIKUS TALÁLMÁNY 
KEZDŐ KORCSOLYÁZÓK 
SZÁMÁRA 

(Lustige Bt.) 

— Rávetettem magam a 
természettudományokra 
— feleli Sarkadi. — Most 
éppen egy roppant érde-
kes kísérletbe fogtam. 

— Nos? 
— Kereszteztetek egy 

postagalambot egy papa-
gájjal. Akkor a posta-
galamb szóval is át tudja 
adni az üzenetet. 

- A MODERN ESTÉLYI TOALETTEN AZ A LEGSZEBB, 
AMI HIÁNYZIK BELŐLE. 

(IM Vie Parisienne) 

Sarkadi Aladár örökké 
mókán töri a fejét. A na-
pokban találkozik egy 
egyetemi tanár ismerősé-
vel, aki a természettudo-
mányokkal foglalkozik. 

— Mit csinálsz mosta-
nában? — kérdi a pro-
fesszor. 

A vendég: Nagyszerű 
volt ez a négykezes! 

A mama: Örülök, hogy 
tetszett. Apropo, Berthe, 
mit is játszottál? 

Berthe: Egy Strauss-
keringőt. 

A mama; És te, He-
lene? 

• (Cyrano) 
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— Ez olyan nagy dolog? 
Én is utána tudnám csi-
nálni! 

— No, ne mondd! Amit 
ez a szeliditő csinál?! 

— Azt nem. Amit az 
oroszlán csinál! 

(Ric et Rae) 

Pethes Sanyival történt 
még motorciklista korában, 
megállt a járda mellett, le-
szállt a gépről és gondter-
hes arccal igy szólt egy bá-
mészkodó emberhez: 

— Meg tudná Indítani a 
motort? 

— Sajnos, nem. 
— Akkor nyugodtan ma-

gára bizhatom, amig vissza-
jövök. 

FÖLDRAJZ 

Heuman Károly doktort, a Színházi Élet munka-
társát megkérdi valaki: 

— Hol ültél az Astoriában a vidéki Missek vacso-
ráján? 

— Szerencs környékén — felel Heuman, 
— Hogy-hogy? 
— Miskolc és Sátoraljaújhely között. 

A HÁZTARTASI 
ALKALMAZOTT 

BIZTOSÍTÁS PAULINI 
KONTRA KARINTHY 

Az elmúlt héten nagy vi-
dámság mellett tárgyalta le 
Nyiry bíró azt a plágium-
pert, amelyet, — mint isme-
retes, — Paulini Béla indí-
tott Karinthy Frigyes ellen. 
Paulini azt vitatta, hogy 
Karinthy egyik humoreszk-
je az ő Gyilkos cimü darab-
jából való. 

A tárgyaláson nem öm-
lött vér, a felek végül is, 
mint komoly irodalmárok-
hoz illik, kibékültek és a 
következő birói egyességet 
kötötték: 

„'Karinthy Frigyes kije-
lenti, hogy a vitás ötlet tőle 
származik és azt, mint ren-
dező tette bele Paulini da-
rabjába. Miután azonban 
ez most már Paulini darab-
jának szerves része lett, le-
mond arról, hogy a per tár-
gyává tett humoreszket ké-
sőbb valamelyik kötetébe 
felvegye. 

Paulini elfogadja Ka-
rithy kijelentéseit, de vi-
tatja, hogy az ötlet Ka-
rinthytól származik. 

Felek kölcsönösen elenge-
dik egymás ügyvédjeinek a 
perköltséget." 

A tárgyalás clou ja azon-
ban az az okmány volt, 
amelyet Paulini a maga 
igazának bizonyítására a 
bíróságnak bemutatott. Ez 
egy 1863-ból származó ka-
lendárium-Iap volt, amelyre 
Paulini nagyapja ugyanaz-
zal a dátummal a követke-
zőket jegyezte föl: 

,,Jelen voltam egy akasz-
táson, ahol a gyilkos elis-
merte, hogy az akasztást 
megérdemli, de vitatkozni 
kezdett a hóhérral, hogy 
helytelen paragrafus alap-
ján Ítélték el." 

A' másik oldalon pedig ez 
állt: 

„Ezt a feljegyzést pedig 
ne mutasd meg Karinthy-
nak." 

NEM NAGY 

— Mondja Mari, miért 
ment el az előbbi helyéről? 

— Mert akkor még saj-
nos, nem tudtam, hogy mi-
lyen dolgom lesz ittt 

<• 
' 



- Az Ilyen csigák a haláluk után sokkal gyorsab-
ban csúsznak. (La vie Parisienne) 

Márk Lajos műtermébe 
látogató érkezik. Egy fiatal 
hölgy, aki elragadtatással 
szemléli a képeket. Egy női 
arckép előtt azonban rosz-
szalóan csóválja a fejét. 
Előveszi . retiküljéből a 
rúzst és igy szól: 

— Kedves mester, majd 
én megmutatom magának, 
hogy keli ajkat festeni. 

A SZÓRAKOZOTTSÁG 
TETEJE 

Kabos Gyula a leg-
szórakozottabb emberek 
egyike a pesti szinész-
társadalomban. A múlt-
kor, amikor azok a csú-
nya januári esők vol-
tak, csuromvizesen ért 
haza. 

— Valahol elhagytam 
az esernyőmet — mondta 
a feleségének. 

— Mikor vet;ted észre? 
— Csak akkor vettem 

észre, amikor elállt az 
eső és be akartam 
csukni az ernyőt. 

ÓKORI KOCSMÁBAN 

— NÉZD JÓZSUA, NEM JÓ VOLNA, HA MEGINT 
MEGÁLLÍTANÁD A NAPOT? AZ ASSZONYOK MU-
RIZNI FOGNAK, HOGY MEGINT KÉSŐN MEGYÜNK 
H A Z A - (Candide) 

KIS GURMA AND A FRANCIA PARTOKON 
— Látja, pont velünk 

szemben van Amerika. 
—• Igazán? Sajnos, én ki 

csit rövidlátó vagyok. 

AMIHEZ A NÖK 
JOBBAN ÉRTENEK 



A LEGBIZTOSABB 
MÓDSZER 

Salamon Bélával történt 
a nyári turnén. 

A direktor hivatja a 
szálloda portását és szigo-
rúan igy szól: 

— Mi ez itt a falon?! 
— Tessék közelmenni 

hozzá és tapsolni — feleli a 
portás. — Ha elrepül, ak-
kor légy. Ha nem repül el, 
akkor sajnos . . . 

LÁTOGATÁS 
A FOGHÁZBAN 

— Mit telietek az érdeké 
ben jó ember? Akarja ta-
lán, hogy látogassa meg a 
felesége és ő nyújtson ma-
gának vigasztalást? 

— Isten őrizz! Bigáííúa 
ihintt vagyok lecsukva. 

(Punch) 

STELLA ADORJÁN 
BETEGLÁTOGATÓBAN 
Stella Adorján betegláto-

gatőban van egy ismert 
közgazdasági kapacitásnál. 
Hogy kellemesebben múl-
jon az idő, a házigazda ro-
mit proponál. Stella leül az 
ágy szélére és játszani kez-
denek. Egy óra múlva az 
iró nyolcvan pengő nyere-
séggel távozni készül. Az 
ajtóból visszaszól: 

— Ha holnap még beteg 
Vagy és szükséged van 
rám, hivass fel telefonon 
és újra eljövök. 

Mire a beteg igy szólt: 
— Majd bolond leszek. 

Ennyi pénzért már Korányi 
{irofesszort is elhivatha-

om! 

M AGYA RI IMRE tó A FIA 

» 

Magyari Imrének, a hires  
színházi prímásnak van 
egy kis fia, aki természete-
sen szintén prímásnak ké-
szül, de azért minden iránt 
érdeklődik, amit lát, vagy 
hall. Legutóbb azt mondja 
az apjának: 

— Papa, meghozták a fe-
hérneműt a mosodából. 
Külön hozták az enyémet 
és anyukáét és külön a 
tiédet. 

— Honnét tudod, hogy 
melyik az enyém? 

— Mert rá volt irva a 
csomagra, hogy kilós ruha. 

. A TANULMÁNYFÖ 

A FEKETEMÁJU MËNYECSKE 
Egyik noviszadi lapból vettük ki a következő nyílt-

téri hirdetményi: 
11 — M " I 

NYILTTÉR* 
Ezúton értesítek mindenkit, hogy 

férjemnek, Hunyadi Sandornak senki 
ne hitelezzen, mert adósságaiért semmi* 
nemű felelősséget nem vállalok és adós* 
ságait nem fizetem ki. 

Noviszád, 1931. január 20. 

B 1 I ! Hunyadi Sándorné 
*E rovatban közöltekért nem villái felelösrtfel 

Nehogy hitelrontást kövessünk cl, sietünk leszö-
gezni, hogy noviszadi Hunyady Sándor nem azonos 
a Feketeszáru cseresznye szerzőjével. 

— Miért búgsz Franz? 
— Papa kitalált egy újfajta 

^zappanpótlékot. 
— No és amiatt kell bffgni? 
— Igen, mert va lahányszor 

uj vevő jelentkezik, mindig 
rajtam mutatják be a próba-
mosdást . 

(Fliegende Bl.) 
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H A N G O S H E T I H I K A D Ó 1 

A zord esküdtszék megidéze 
Színe elé egy gyenge sztárt 
S aki mindenkit megigézett, 
Most lázban, szívszorongva várt. 

„Hamut fiints lángszinü ßajadra 
Ledér asszony, te százszor bűnös 
Szólott az elnök és a hangja 
Mint a metsző szél, olyan hűvös. 

Clara reszketve, remegve 
Áll ott s a szeme könnyben ég. 
A csóktól elment már a kedve 
Csak játszani szeretne még. 

De ahogy fogsora megvillan, 
Ahogy kitárja két kezét, 
Valami furcsa illat illan 
A hűvös termen szerteszét... 

Kipirul az esküdtek arca, 
Szemükben forró fény derül, 
Es az Erény s a Szigor harca 
Lassan jobblétre szenderül... 

PHRYNÉ 1931 
lrtas HAJNAL LÁSZLÓ 

Hollywoodból jelentik: A losangelesi 
esküdtszék 48 órai tanácskozás után 
Clara Bow-t felmentette az ellene 
emelt vádak alól. A Tizian-haju film-
csillag személyi varázsával harcolta 
ki a ielmentó' ítéletet, ugyanugy, 
mint görög kolléganője, Phryné anno 
Phydias. 

Clara Bow 

Az esküdtszék szavazw indul, 
Szavaz a John, a Tom, a Bili... 
Csoda-e ha a törvény felett 
Megint győzött a szekszapil... 



Karl Laemmle, az Universal  
elnöke üdvözli Einstein pro-

fesszort Hollywoodban 

díszelőadást rendezeti. Mr.  
Clarke, a Fox-gyár uj el-
nöke a Shakespeare-társa-
ság előadásán kijelentette, 
hogy a Fox valószínűleg 
programjába veszi egy-két 
Shakespeare-dráma, köztük 
Lear király megfilmesíté-
sét. 

* 
• SAM GOLDWYN — 

AZ EURÓPAI BESZÉLŐ-
FILMEKRŐL. Sam Gold-
wyn, Bánky Vilma felfede-
zője a napokban utazott 
vissza az Európán Ameri-
kába. Mr. Goldwyn párizsi 
és berlini tartózkodása 
alatt megnézett több euró-
pai hangosfilmet. A nérnet 
vígjátékok közül a Privat- 
sekretärin (Mesék az Író-
gépről) nverte meg tetszé-
sét. 

* 
= UJ GAYNOR—FAR-

RELL-SIKER. Neivyorkból 
jelentik: A Hoxy premier-
jén nagy sikert aratott 
Janet Gaynor és Charles 
Farrell, a népszerű filin-
szinészpár legújabb filmje. 
A férfi, aki visszatér a film 
cime. Raoul Walsh filmjé-
ben Farrell egy newyorki 
milliomos fiát, Gaynor pe-
dig egy énekesnő szerepét 
játssza. 

Az uj cowboy-király: George O'Brien  
Tom Mix utódja George O'Brien, akit nagy ünnepség keretében 

300.000 cowboy „királyának" választott 
(Foto Fox) 

shingtoni kormány támoga-
tásával egy ottani mozitu-
lajdonost, Torres Ariast 
választották meg. 

* 
o MAC MURRAY ÚJRA 

JÁTSZIK... de nem sztár-
szerepet. A Bachelor Apart- 
ment cimü film második 
női szerepét játssza el a 
RKO-nál. 

* 

Janet Gaynor 

+ MOZITULAJDONOS-
BÓL — PANAMA ELNÖ-
KE. Newyorkból jelentik: 
Panama elnökévé a wa-

)( SHAKESPEARE ÉS A 
FOX ELNÖKE. A World 
Wiche News jelenti: A chi-
cagói Shakespeare Society,  
amelyet Harley Clarke ala-
pított, alapitója tiszteletére 
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eriibb hangosfilm-primadonnája 
U , a nev.yorki Métropolitain tagja, 
n t j e Reginald Dennyvel reggelizik 

X LENGYEL HÁBORÚS 
FELM. Varsóból jelentik: 
Egy lengyel filmgyár A vé-
res észak cimen u j hábo-
rús filméi gyártott. A han-
gos háborús film felvételei-
nél 150 gránátot, 300 srap-
nellt és 7000 puskagolyót 
lőttek el. 

(—) MLLE VOISIN — 
FILMSZINÉSZNŐ. Párizs, 
január. — Mlle Voisin, az 
ismert autógyáros leánya 
filmszinésznő lesz. Egyik 
hollywoodi gyár szerződ-
tette. Amerika lei 

Jeanette Mac 
Lubitscb felfed 

a német 
X „1914" — ADÓMEN-

TES. Künstlerisch wertvoll  
filmcehzura ezzel a cimmel jutalmazza a 
művészi értékű filmeket. Ez egyúttal azt 
is jelenti, hogy a film á mozik számára 
adómentes, vagy pedig mérsékelt adó 
alá esik. Legutóbb az 1914-et jelentették 
ki művészileg értékes filmnek. 

Jeanette Mac Donald otthon . . . . . nagy estélyiruhájában 
(Foto Fox) 



KÜLFÖLDI SZINUAZI ELET 
FRANCIAORSZÁG 

NOF., színmű 5 felvonásban, irta André 
Obey, szinrehozta a Théâtre du Vicux-
Colombier Párizsban. 

A darab az özönvíz idejében játszódik 
Látjuk Noe apánkat, akit az iró becsüle-
tes, öreg gazdaembernek képzel el, amint 
erdő közepén felépiti a bárkát s abban 
elhelyezi a feleségét, három fiát — és te-
kintettel a jövőre — három falubeli csi-
nos leányzót is. Az állatok szintén be-
hurcolkodnak, a medve, az oroszlán, a 
tigris, az elefánt. Megjelenik az „ellen-
ség" is egy buta pásztor képében, aki 
kineveti Noe próféciáit. De íme, az 
ég elsötétül, zuhogni kezd az eső s a 
villám agyonsújtja a pásztort. Kezdődik 
a vizözön. 

A második felvonásban, amikor keser-
ves negyven napi hajókázás után kisül 
végre a nap, ujjongva rohannak fel mind-
nyájan a fedélzetre. Ám az öröm nem 
tart soká, mert Noe legidősebb fia, a de-
fetista Cham felteszi a kérdést, hogy hol 
fognak most kikötni és hogyan élnek 
majd meg az elpusztított földön? És 
minthogy a hajókázás csak nem akar 
véget érni, a többiek szintén nyugtalan-
kodnak, még Noe öreg felesége is habo-
zik: nem tudja magát elhatározni, hogy 
vájjon férje, vagy a gyermekei mellé 
álljon-e? Szegény Noel Csak az állatok 
nem hagyják cserben, azok hiien kitar-
tanak mellette. Busán leheveredik a 
medve és az oroszlán közé. 

Végre feltámad a szél, amelyről Noe 
tudja, hogy az özönvíz végét jelenti, de 
se a felesége, se a gyermekei nem hisz-
nek már neki, sőt, amikor kibocsátja a 
galambot, még szemfényvesztő csalónak 
is nevezik. Szerencse, hogy a galamb 
visszatér az olajággal, mert különben ki-
dobták volna a bárkábólI így azonban 
észretérnek, elismerik, hogy igaza volt, 
felesége pedig bocsánatáért könyörög. 
De a szárazon ismét felélednek a gonosz 
indulatok; a fiuk hajba kapnak a nőkön 
és irigykedve marakodnak a földterüle-
tek felosztásán. Az állatok, amelyek oly 
jámboran megfértek egymás mellett a 
bárkában, megint pusztítani kezdik egy-
mást. Noe felsóhajt: 

— Hiába volt az özönviz, a világ époly 
gonosz maradt, mint amilyen volt! 

(A mesterileg rendezett újdonság 
mély hatást keltett. A sajtó nagyon 
dicséri a darab művészi, archaikus 

nyelvezetét.) 

GÁSPÁR HR, bohózat 3 felvonásban, 
irta Léon Ruth, előadta a Théâtre de la 
Potinière Párizsban. 

Gáspár ur egy parányi vidéki vá-
roska állomásfőnöke. Nem lehet valami 
kitűnő hivatalnok, mert még azt az 
egyetlen vonatot is, amely naponként az 
állomáson megáll, nem ő, hanem a fele-
sége és a málházó fogadja. A főnök ur-
nák művészi hajlamai vannak: tehetsé-
ges festőnek hiszi magát és minden ide-
jét festőállványa előtt tölti. 

Casteljac gróf, az öreg vivőr kijön az 
állomásra, öt nem a piktúra érdekli, — 
jóizüen mosolyog a szolgálati sapkájá-
ban festegető állomásfönökön — hanem 
inkább az a kis párizsi midinette, aki 
megígérte, hogy lejön hozzá látogatóba; 
azt várja most az állomáson. 

A férjétől elhanyagolt grófnénak vi-
szont nagyon tetszik Gáspár, akiben 
nagy művészt lát. Műteremnek felajánlja 
neki a kis pavillont, amely a kastély-
parkjának egyik csendes zugában áll, 
ahol senki sem zavarja majd a munká-
jában. Ugyanerre a rejtett pavUlonra 
gondol azonban a gróf is; itt helyezi el 
párizsi vendégét, a szőke Suzyt. A pa-
villonban találkozik Gáspár Suzyval és 
csakhamar egymásba szeretnek. Furcsa 
helyzetek keletkeznek a gróf és a grófné 
sorozatos látogatásainál, inig végre rájön 
a házaspár, hogy mindketten be vannak 
csapva. Erre kiadják az utat az állomás-
főnöknek és a párizsi kis nőnek s meg-
fogadják, hogy ezentúl csak egymásnak 
élnek. v 

(A publikum nein volt elragadtatva 
az újdonságtól, mert ebben a zsáner-
ben már sokkal jobb darabokat lá-

tott. A kritika is hűvös.) 

AMERIKA 
A SZENZÁCIÓ, dráma 3 felvonásban, 

irta Louis Witherkotn, szinrehozta a 
('.ort Theatre New Yorkban. 

Andrews, az Evening Gazette ciinii új-
ság kiadója bosszankodik, hogy a lap 
olvasóinak száma napról napra csökken. 
A hanyatlás okát abban látja, hogy 
Randalí, a szerkesztő, túlságosan magas 
nivót tart szem előtt a lap irányításánál 
és utasítja ezt a derék, veterán zsurna-
lisztát, hogy „egy igazán szenzációs cikk-
sorozatot indítson meg, olyat, amely 
nemcsak az intellektueleket érdekli, ha-
nem a ,,sofTőröket is, a kereskedősegéde-
ket is meg a szakácsnőket is". Mindjárt 
mond neki egyet: talán nem volna rossz 
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A Johann Strauss Theater most Hute reprizre a Wunderbar!. A repríz után a bécsi Magyar Bor-
házban volt bankett, melyen megjelent *a Wunderbar személyzete, dr. Digarelli , a darab olasz lor-
ditőja, Leopoldine Konstantin, Herczeg Géza a szerző, Zilahy Irén, aki a reprizre rándult fel 

Béí-sbe, Fabinyi Kató és dr. Kuttkay György 

dolog a Nancy Voorhees „igazi történe-
tet" megírni. (Nancy Voorhees gyors-
irónő volt és husz év előtt lelőtte a csá-
bitóját, de oly rokonszenvesen viselke-
dett a tárgyalás alatt és annyi enyhítő 
körülmény szólt mellette, hogy az 
esküdtszék egyhangúlag felmentette.) 

A szerkesztő ellenkezni próbál, de 
amikor Andrews ragaszkodik ötletéhez, 
megbízza a munkával a lap egyik ripor-
terét. Ez kinyomozza, hogy Nancy bol-
dog házasságban él egy bankigazgatóval 
és már nagy leánya is van, akinek nem-
sokára lesz az esküvője. A cikk nagv 
feltűnést kelt, Nancy lányának a házas-
sága természetesen füstbe megy, de a 
szegény leányt ezenkívül még az a bor-
zasztó csapás is cri, hogy anyja és apja, 
nem birván elviselni a szégyent, meg-
mérgezi magát. Mindmegannyi ujabb ha-
tásos részlet az Evening Gazette második 
cikkéhez s Andrews elégedetten mondja 
a szerkesztőnek: 

— No látja, igazam volt, százezerrel 
emelkedett a példányszámunk. Csak ér-
dekesnek kell lenni a lapnak. 

Ebben a pillanatban bejelentés nélkül 
belep egy fiatal lány. 

— Jenny vagyok, a Nancy Voorhees 
lánya és azért jöttem, hogy megkérdez-
zem, miért ölték meg a szüleimet ? 

A két férfi megdöbbenve néz. 
— Azt hallottam. — folytatta Jen-nv — 

hogy a kiadó parancsára jelent meg a 
cikk. Melyik önök közül a kiadó? 

— Én vagyok az! — szólt Andrews. 
A lány erre revolvert ránt elő és 

agyonlövi a kiadót. 
— Ha van igazság a földön, — dftny-

nyögi a szerkesztő — fel fogják menteni 
ezt a lányt is, mint az édesanyját. . . 

(A hatásos darab izzó levegője meg-
fogta a közönséget. A sajtó hosszú 

életet jósol neki.) 

NÉMETORSZÁG 
VERSAILLES, dráma 3 felvonásban, 

irta Emil Ludwig, előadta a Schauspiel-
haus Brémában. 

A mult hét legfontosabb színházi ese-
ménye Németországban ennek az újdon-
ságnak a bemutatója volt. A darab 
olyan, mint egy freskó, részletkép a vi-
lágtragédiából, drámai mezbe öltöztetett 
dokumentum, amely történelmi eseményt 
biografikus formában ad • elő. Szerepel 
benne a céltudatosságában monomanikus 
Clémenceau, a realista Lloyd George, a 
jóakaratú, de gyenge Wilson. A dráma 
leghatásosabb részlete az a konferencia, 
amely Wilson teljes izolálásával végző-
dik, ami aztán Németország sorsát meg-
pecsételi. 

(A publikum el volt ragadtatva az 
újdonságtól és az egész német biro-
dalmi sajtó Igen melegen ir róla.) 

(W 
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K Y O M A I M K X I I S\m: tírnkof 
írt it; EMILI AN ULIN/k^ 

U R E IS B L- U Aj Z A / V A L 

• • • • 

Paulról, a hírhedt Don Jüanról, a 

mindig választékosan öltözködő, be-

hízelgő modorú nőhódítóról köteteket 

lehetne mesélni. Szinte hihetetlen, hogy 

milyen bámulatos haditerveket eszelt 

ki sokszor, hogy célját elérhesse. Úgy-

szólván nem volt asszony, aki sokáig 

ellent tudott volna állni neki. 

A csodaszép orosz asszony — ne-

vezzük őt Irinának — azonban még az 

ő számára is bevehetetlen vár volt. 

Mint egy érzéketlen márványszobor, 

állta Irina a férfiak heves ostromát és 

a legtiizesebb udvarlást is olyan hide-

gen fogadta, mintha a dermesztő orosz 

éjszakákon maga is jéggé fagyott volna: 

jégszoborrá, amelyet semmi tíiz sem 

tud felolvasztani. Azt mesélték róla, 

hogy szeret valakit, aki évek óta távol 

él tőle és törhetetlenül hü ehhez a tá-

voli szerelmeshez, azért pattan le róla 

hatás nélkül a leggyakorlottabb nő-

hódítók minden lámadása. 

De nincs az az erős vár, aminek ne 

lenne egy gyenge pontja valahol, csak 

meg kell ezt a gyenge pontot találni. 

És Paul az a férfi volt, a k f n e m ismerte 

a bevehetetlen vár fogalmát. Ö mindig 

megtalálta azt az egyetlen gyenge pon-

tot, ahonnan az ostromot megindít-

hatta. 

Valamiképpen megtudta azt, hogy 

Irina babonás, sőt azt is, hogy a nyol-

cas szám az, amelyik misztikus szerepet 

játszik az életében. Elhatározta hát, 

hogy nyolcadikán reggel nyolc órakor 

felhívja Irinát telefonon. 

— Rettenetes álmom volt, Irina . . . 

ugy érzem, hogy veszély fenyegeti ma-

gát. Jöjjön el ma velem egy jósnőhöz, 

meg kell tudnunk, hogy micsoda veszély 

fenyegeti. Aggódom magáé r t . . . kö-

nyörgöm, jöjjön el, a saját érdekében. 

Meg akarom védeni magát a veszély-

t ő l . . . az én ösztönöm még nem csalt 

meg soha, érzem, hogy valami ba j éri. 

Irina bosszankodott. Micsoda ötlet 

egy hölgyet ilyen korán felzavarni! 

önkéntelenül az órára pillantott: nyolc 

óra! És nyolcadika! 

— Hét órakor várom a házuk előtt, 

Irina. Jöjjön! 

Nyolcadika és nyolc óra! Irinát bal-

sejtelem fogta el. Beleegyezett, hogy 

elmegy este Paullal a jósnőhöz. 

És este nyolc órakor Irina és Paul 

megálltak egy szegényes külvárosi ház 

előtt. Itt lakott a jósnő, amelyhez Paul 

Irinát vezette. 

A kis ház, amit Paul egyenesen erre 

a célra bérelt ki, kitűnően megfelelt a 

célnak. Olyan misztikus volt, hogy 
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Márványarcu orosz nfi volt 

Irinának a háta borsódzott, mig fel-

értek a jósnőhöz. A jósnő szerepét 

pedig — ősz parókával a fején — Paul-

nak csirkefogó kis unokahuga alakította 

mesterien. Behunyt szemmel közeledett 

Irinához és túlvilági hangon szólalt 

meg: 

— ön t Irinának hivják . . . ö n szeret 

egy férfit, aki messze, idegen városban 

t a r tózkod ik . . . ez a férfi méltatlan az 

ön szere lmére . . . ön már nagyon ré-

gen nem kapott tőle l eve le t . . . Ez a 
I-

férfi egy más nőt szeret és önt már 

évek óta c!sak h i t ege t i . . . meg akar 

szabadulni ö n t ő l . . . Vigyázzon!. . . 

Különösen nyolcadikán, sohase men-

jen el otthonról egyedü l . . . Igyekezzék 

elfelejteni azt az e m b e r t . . . önt szereti 

egy másik férfi, aki egész vagyonát és 

szivét a lábai elé r a k n á . . . ez a férfi 

meg fogja önt védeni a veszélytől, 

amely fenyege t i . . . 
— Elég! — szólt közbe Irina halál-

sápadtan. Az óra nyolcat ütött. — 
Elég! Menjünk, Paul! 

Mint két ijedt gyermek, ugy ültek az 
autóban egymás mellett, amely isme-
retlen utakon rohant velük tovább. 

Paul védő mozdulattal ölelte át Irinát 
és a nő remegve simult hozzá. 

Oh, csak ne lenne ma éppen nyolca-
dika!... Vájjon ez a férfi az, itt mellette, 
akiről a jósnő azt mondta, hogy szivét 
és egész vagyonát az ő lábai elé rakná? 

Az autó megállt, Paul kisegítette 
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Irinát a kocsiból. A nő nein kérdezte, 
hova mennek. Még akkor sem szólt 
semmit, mikor Paul egy kulccsal fel-
nyitotta a lakás ajtaját . Nem törődött 
semmivel, csak ne maradjon ma, nyol-
cadikán, egyedül. Szótlanul tűrte, hogy 
a férfi lesegítse róla a köpenyt, csak 
akkor lepődött meg egy kissé, mikor a 
férfi váratlanul forró csókokkal borí-
totta el meztelen vállát. De nem szólt 
semmit. Olyan volt minden körülötte, 
mint valami különös, valószínűtlen 
álom . . . 

. . . sóbálvánnyá meredve liúniult utána 

Paul boldog volt: elérte a célját. A 
megközelíthetetlen, szépséges márvány-
szobor itt volt nála, az ö lakásában! 

— Irina imádom — suttogta mámo-
rosan a szép orosz nő fülébe. Egyszerre 
azonban megdermedt a rémülettől: 
Irina meteven nézett egy fényképet, 
amely Paul legénylakásának falán füg-
gött. Kibontakozott Paul öleléséből és 
odament a képhez: 

— Paul, hiszen ez a jósnő! 
Paul kétségbeesetten dadogott: 
— Oh, dehogy . . . Irina . . . ez nem 

a jósnő . . . ez az unokahúgom . . . való-
ban, micsoda hasonlatosság! . . . Csak-
hogy a htigom sokkal fiatalabb és nincs 
ősz haja . . . Mi van magával, Irina? 

Irina szigorúan fordult hozzá: 
— Szóval a jósnő és a maga unoka-

húga nem ugyanaz a személy? 
-— Nem! Nem! Esküszöm! 
— Kár, nagy kár! — szólt Irina és 

megvető mosoly játszott az ajka szög-
letében. — Túlsókat tartottam magá-
ról, kedves Paul! Azt hittem végre van 
egy eredeti ötlete, végre kitalált valami 
meglepőt, hogy engem meghódíthasson. 
Ezért jöttem el magához. Maga külön-
ben is tetszett nekem. És . . . és maga 
mégis csak az az ostoba és együgyü nő-
vadász, aki válogatás nélkül gyűjti a 
könnyű és olcsó babérokat. Azt hittem, 
hogy maga okos és nagyvonalú. Nekem 
csak a szellemes, éleseszii és találékony 
férfiak tetszenek . . . utálom a buta-
ságot! 

Nyugodtan felvette a köpenyét és fa-
képnél hagyta Pault, aki sóbálvánnyá 
meredve bámult utána. 

Forditotta: AUER NELLY 
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Karikaturaarcképek — 
a Színházi Élet uj pályázata 

Mull számunkban azt a barátságos felszólítást intéztük a Színházi Klet 
olvasóihoz, hogy ragadjanak ceruzái, tollat és ecsetet és a saját Ízlésük szerint 
mázolják át Törzs Jenő, Fedák Sári és Gaál Franciskának a lapban közölt .képét. 

Kétségtelen, hogy vandalizmus, amit a közönségtől kérünk, de ment bennün-
ket az a körülmény, hogy a közönségnek egv része felszólítás és külön jutalom 
reménye nélkül iis megcsinálja néha az ilyesmit. Mentől mulatságosabb karika-
túrát csinál valaki az itt közölt képekből, annál nagyobb esélye van a jutalomra, 
amely egy 30, egy 20 és egy 10 pengős díjból áll. 

Az eheli postával már befutott az első karikatúra-arckép transzport. A sike-
rültebbeket itt közöljük. De természetesen még nem zárjuk ,le a versenyt, mert 
időt akarunk adni az elmélyedő művészeknek is, akik nem mennek neki a kép-
nek az első impresszió hevességével. Rajta tehát, lehet pályázni! 

Fedák Sári, Törzs Jenő és Gaál Franciska eltorzított képei: 

(Beküldte: Heksch Lili. Budapest) 

(Beküldte: L. M.) 
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I v i a t H & r m a i k I m r e 

C y r a t t c í l á ü a m 
í e ^ n a p e s í e • • • 

A páholyokban sehol egy szmoking, 
De mindenütt, mint a hinta ring 
És kering 
A b é k e . . . 
Amott egy matróna zsöllyeszéke 
Előttem egy finom cvikkeres ur, 
Es rivaldán innen és rivaldán tul 
Valami habkönnyű boldogság száll. 

Cyranot láttam tegnap e s t e . . . 
A szinen fenn Christian rózsaszínre festve — 
Az édes szép Roxan bájmosolyát leste  
És én ugy éreztem szivrepesve, 
Hogy tegnap este 
Visszaérkeztem a régi, boldog Pestre. 

A karzaton diákok ültek . . . 
És Rostand rimtengerén szinte elmerültek 
A mellettük mélázó kisasszonyok. . . 
S tán mindenki szivébe vigaszt hozok, 
De ugy éreztem, hogy tegnapelőtt semmi se volt, 
Se gránát, 
Se srapnell 
Se tönkrement bolt, 
Se kenyérért sortálló eleven h o l t . . . 
Semmi se volt. 
S a színpadon Cyrano verset dalolt. 
És minden mást letiport 
A vers, mint a titán: 
„Ezek a gascognei legények 
És Castel Jaloux a kapitány!" 



A színpadon Guiche gróf ágál 
És puskákkal rontanak „rettentő" 
Nem tankkal, csak egy szál szablyával 
Hogy pusztuljon a spanyol, a zsivány, 
A gascognei legények 
És Castel Jaloux a kapitány! . . . 

És hazamentem a körúton át 
Már itt-ott láttam egy-egy körúti fát, 
Mely rügyezve indult a tavasz felé . . . 
Holnap hogy állok a tanár elé? 
Egy szót sem tudok a Toldyből, rémes! 
Az éjjeli szekrényemben van otthon egy krémes, 
Amit elloptam délben, anyám nem vette észre! 
Ty-ü, a bátyám, de nagyokat nézne, 
Ha meglátná a gittem, meg a bélyegkönyvem! 
Tegnap már cigiztem, biz Isten oly könnyen, 
Mintha már tul lennék az átkos matúrán . . . 
Tessék! . . . Mi az? . . . Mit mond? . . . „Ne bámuljon ugy 
Vagy tán a torkára tapossak rá, bamba!" 
„Menjen onnét!". . . „Ej, hát mért áll az utamba?!"... 
És egy monstrum autó torpant meg előttem: 
„Bocsánat, nem láttam, a békéből jöttem!" 
És az utca népe röhögött mögöttem! 
Röhögtek ezen az egy kis szón, a „béké"-n. . . 
Ilyen fájdalmat nem éreztem még én . . . 
Megdöftek a versem végén . . . 

Hát persze én o s toba . . . csak álmodtam rosszról 
Álmában elpusztult busz esztendős posztról, > 
Húszéves oroszról, húszéves poroszról 
Csak álmodtam a rosszról ! . . . 
Semmi sein v o l t . . . semmi 
És ez a semmi is simán elsimult 
Csak éppen . . . 
Cyrano ur a színen k i m ú l t . . . 
„Mert egy hasáb fa a fejére hul l t !" . . . 



Kis balesel a síelésnél. Missák Margit a Tátrában 
(Schubert felv.) 



(Bokor Sándor lehr.) 

(Birnfeld felv.) 

: '» i à / 
Isinóci menedékhái 

(Qammerschlag Tibor felv.) 

Attila és Ildikó szánkóznak 
(Horváth Gyula felv.) 

- -



Bajor Gizi helyett - H ő s i Emma 
Érdekes szereplőváltozás 

történt a mult héten a 
rádióban. Odrij Árpád ren-
dezésében előadták a Lili-1. 
Az eredeti szereposztás sze-
rint Bajor Gizinek kellett 

volna játszania a címsze-
repet. Bajor Gizi azonban 
lemondott és helyette Rom-
lási Emma a Népszínház 
volt primadonnája játszotta 
Lilit. 

Negyventagu zenekar 
— a felvéteii próbán 

Megírtuk, hogy a rádió 
minden szerdán délelőtt fel-
vételi próbát tart. Ezeken a 
próbákon bárki jelentkez-
het és felléphet. A multheti 
próbának érdekes eseménye 

volt. I f j . Stephanides Ká-
roly jelentkezett negyven-
tagu zenekarával és próbát 
játszott. Ez volt eddig a 
Stúdió — legnépesebb 
próbája. 

Debreceni Kiss Lajos, a Gundel-étterem cigányprímása e héten 
a következő levelet kapta Franciaországból: 

„Uram, hála a rádiónak, ön hallatlan élvezetet szerzett nekem 
és ugy érzem, kötelességem önnek csodálatomat és hálámat 
kifejezni, ö n ugy meg tudja rikatni hegedűjét és olyan han-
gokat hoz ki belőle, amelyek egyenesen a szívhez szólnak. 
Fogadja köszönetemet és őszinte gratulációmat: R. de Kniff"  
Ha Párizsba jönne játszanf, kérem értesítsen, hogy elmehessek 

önnek tapsolni 

Több külföldi rádió hirdetett 
mostanában pályázatot uj jel-
zésre. A külföldi lapok ezzel 
kapcsolatban megírták, hogy a 
budapesti szünetjel a legszebb. 
Itt bemutatjuk a pesti Stúdió 
érdekes és ma már hires szii-

netjelző gépét 

Előzetes jelentés 
következő szinházi es-

a Stúdió: 
h.: Veronka ren-
Vitéz Miklós és 

enő háromfelvo-
násos vigjátéka. 

Február 7.: Tömörkény 
István: Életképek. Szemere 
György: Viszontlátás. Ren-
dező: Odry Árpád. 

Február li.: Dajbukát 
Ilona és Bársony István 
egyfelvonásos estje. 

Február 15.: Gárdonyi 
Géza: Zéta. Színjáték 3 fel-
vonásban. Rendezi: Odry 
Árpád. Radiofonizálta: Csa-
nády György. 

Február végén: Bodrogh 
Pál: Himfy. Zenés szinmii 5 
felvonásban, magyar és 
francia betétekkel. Rendező: 
Csanády György. 



Ilyenek a „Táncos huszárok" a rádióban! 
Kiss Ferenc rendezésében előadta a Stúdió a héten a Táncos huszárokat. Ilyen intim csoportban 
Játszottak a színészek — természetesén a huszárok csillogó uniformisa nélkül. A zongoránál Kiszcly 
Gyula, a rádió zenei rendezője fii. Mellette: Halász Gitta. Állnak: László Imre, Babochay Erzsi, 

Weygand Tibor és Szilassy (M. F. I. lelv.) 

amerikai rádiüeladási trükkök 
Amerika már telítve van rádióval. Rit-

kaságszámba megy az olyan család, 
melynek ne volna többlámpás rádiója. 
Emellett a rádióipar óriási. A kereske-
delem ügyes trükkökkel dolgozik, melye-
ket valószínűleg Európába is át fog 
venni. A részletre való eladásnak fő-
trükkje, hogy nem kívánnak nagy elő-
leget, ellenkezőleg: a vevőnek csak 
minimális összeget kell letennie és meg-
kapja a rádiót. „Egy dollár lefizetés és 
megkapod a portékát!" Másik ügyes trükk, 
hogy minden használt rádiót beeserél-
npk, illetve beszámítanak az uj gép vé-
telárába. Igaz, hogy a valóságban csak 
az előállítási ár tizedrészébe számitják 
az uj gépet, de ez ügyesen el van rejtve 
az árjegyzéki ármegállapításnál. A rádió-
kereskedelem az autóiparral szövetke-
zett. A modern autókat beépített rádió-
val kezdik gyártani. Rádiókat építenek 
az uj szállodák minden szobájába. Mindez 
a mesterkedés kevés arra, hogy a renge-
teg uj rádiót elhelyezzék. Ezért betörés 
készül az egész világ rádiópiacaiba. Az 
amerikai rádió olyan gyorsan fejlődik, 
hogy a tavalyi modell már csak negyed-
részt ér. Ezekkel az olcsó árakkal akar- „ , „ . „ 

' 'L I I.JLJ-L • • Kado Sándor a mikrofon előtt. Mellette: 
j a k Europaban most meghódítani a pia- Polgár Tibor 
c o k a t - (M. F. I. felv.) 



Q O V A T V Í Z Í T Ö : W . W I L N I T T 1 / T V I S Í N 

„HÁLÓZATI KÉSZÜLÉK ÉS FEJHALL-
GATÓ." A leghatározottabban óvjuk attól 
a kísérlettől, hogy olcsó hálózati helyi-
vevő készüléket fejhallgatón át hallgas-
son. Pedig sokan próbálkoznak meg ez-
zel a kísérlettel avégett, hogy helyivevőn 
külföldi állomásokat vegyenek. Elsősor-
ban is a hangszórón át alig hallható 
vállóárami zúgás a fejhallgatóban csak-
nem elviselhetetlenné válik. Ettől elte-
kintve a kísérlet veszélyes lehet emberre 
és gépre egyaránt. Alapos villamosütést 
lehel kapni, melyet nem kellemes meg-

VILLAMOS HÁZTARTÁSI 
CIKKEK 

VILLAN Y*RÁDIÓ * CSILLÁR 
BAR TA és TÁRSA 

B u d a p e s t 
F o ü z l e t : V I . , P o d m a n i c i k y u. 3 9 . Csengery -u . sarok 
F i ó k ü z l e t e k : V I I . , R á k ó c z l - u t 3 0 . N a g y d i ó f a - u . sarok 

Ú jpest , Á r p á d - u t 6 0 . 

CSILLÁROK, VILLAMOS 
BERENDEZÉSI CIKKEK. 

Rudóiüi Maltyók Aladárné, dalköltő s ikerrel 
nuitatta be nótáit a rádióban 

(Halász Vilma felv.) 

próbálni, különösen egyenáramú hálózati 
készüléknél. A fejhallgató hajszálvékony 
huzalból készült tekercsei is könnyen ki-
éghetnek. Vannak többé-kevésbé költsé-
ges védekezési módok, de ezeket sem 
merjük ajánlani. Finom hálózati készü-
lékekbe kimenő transzformátor van 
építve. Ilyen készüléknél nem veszélyes 
a fejhallgató használata, de a hálózati 
bugás ellen ez sem véd meg. 

„OSELÖFIZETÖ." Mi az oka az ugyan-
olyan lámpaszámu hálózati készülékek 
közötti nagy árkülönbségeknek? Ilyen 
készülékeknél nagyon fontos a hálózati 
bugás kiszűrése. Erre szolgál az úgy-
nevezett sziirőlánc, mely jő készülékek-
nél fojtótekercsekből és blokkokból áll. 
Ezek nagyon különbözően lehetnek mé-
retezve, ami inár magában igazolja a nagy 
áreltéréseket. Az egészen olcsó hálózati 
vevőkben fojtótekercsek helyeit a sokkal 
olcsóbb sziliteket is alkalmazzák. A 
szűrőberendezésen való takarékoskodás 
többnyire tökéletlen szűrést eredményez: 
a hálózati bugás nincs teljesen megszün-
tetve. Kisebb igényeknek azonban ez is 
megfelel. Természetes, hogy az árkülönb-
séget még sok más alkatrész minőségi el-
térése is okozza, továbbá a gép kiállítása, 
márkája, stb. 

80 

J L «8* 



— Mit tudtok ti, angijalom arról, hogy 
• a japán császár öccsének ittartózkodása 
alkalmából mi a feljegyzésre érdemes1'!' 

— Sejtelmem sincs róla. 
— A kiséret egyik igen előkelő tagja 

az egyik hotel halljában véletlenül talál-
kozott egy magyar huszártiszttel, aki 
annakidején Japánon keresztül menekült 
yrosz fogságból. Akkoriban >az illető ja-
pán ur még nem volt a mikádó öccse 
mellé beosztva, hanem alkormányzó volt 
pont azon a vidéken, ahol a magyar 
huszártiszt japán földre lépett. Innen az 
ismeretség. 

— No és mi van ebben érdekes? 
— Az, hogy a tiszt és a japán találko-

zásának egy kolosszális lumpolás lett az 
eredménye, amelynek vége egy különös 
kaland lett. 

— Halljuk, halljuk. 

— A: egyik mulatóhelyen a magyar 
liszt bemutatta a japán urat egy magyar 
házaspárnak s a szép magyar asszonyba 
a japán ott helyben halálosan beleszere-
tett. A pezsgő megoldotta a nyelvét és 
hajnal felé a férj előtt komoly vallomást 
tett szerelméről, amit eleinte az urak 
próbáltak tréfának venni, de aztán nem 
maradt más lehetőség mégsem, csak egy: 
a házaspár távozott és a tiszt hazavitte 
elázott, szerelmes barátját a hotelbe. 
Mikor másnap a hölgy felébredt, a 
szobalánya jelentette neki, hogy egy bel-
városi virágkereskedés teljesen felhur-
colkodott az előszobájába, azaleák, rho-
dodendronok, rózsák és pálmák óriási 
tömegben őrködtek az előszobában s 
mindegyiken egy kis névjegy ezzel a ma-
gyar mondattal: „bocsánatot kérek!" 

— Ki volt a hölgy, nem kérek semmi 
többet, csak a nevét. 

— Hát éppen azt nem mondom meg, 
különben is a japán elutazott s az egész 
ügynek egyelőre nem lesz folytatása. 

— Akkor hát nézzünk másfelé, például 
a Riviérára. 

— Igen helyesen. Kit látnak sas-
szemeim Cannes-ban1 

— Molnár Kacyt, Molnár Dezsőnek a 
kedves kislányát, aki ezidén hiányzik „A 
gyermekért" Nemzeti Kaszinói teákról, 
főpróbákról és premierekről, egyszerűen 

Az Atléta-bálon: 
Bálint Linus, Diebala Süvi, Ledinszky Éva, Wikus 1,111, Wein Lili, Lang llze. Röek Erzsi, Bakody 
Ily, Kaprinay Judit, Lakatos Mária. Bezegh-Huszágh Éva, Dolünger Aliz, Rappich Mary, Titsch 
Márti, Záborszky Elzi, Hj. Wahlkampf Henrik bálelnök, Oláh Dezső. Krusper Sándor, Schmidt 
Béla, Ring Oszkár, Tömöry Miklós, Ublarik Róbert. Riedl Alfons, Chatel Andor. Ivády Sándor, 
Vangel Klári, Biró János, Kertész László, gróf Ziehy Imre, Halter Béla, Szászy Alán és Doby Ivor 

(Stemmer felv.) 
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A budai Szent Imre-bál megnj i tó párjai: Darnay Viola, Bund Gyula dr., Watzek-Mlsán DusI Szabó 
Elemér, Galalik Willy, Kovács Lajos, Negron Elza, Póra Ferenc, Schneider Jutta, Ketzán E m i l dr. 

(Stemmer felv.) 

azért, mert egy évre ko-
moly tanulmányokat ment 
folytatni Franciaországba. 
Eleinte nagyon idegenül 
érez'.e magát Kacy Párizs-
ban, számolta a napokat, 
hogy hazajöhessen, de 
most azt jelenti Cannes-ból 
egy jókedvű levelezőlapon, 
hogy minden a legnagyobb 
rendben van, csak az a 
baj, egész vagyonát el-
vesztette a ruletten. 

— No, majd pótolják 
hazulról a veszteséget. És 
,,A gyermekért" teákról 
lévén szó, kérdem, hogy 
sikerülnek ezidén a Föld-
váry Emma estéi. 

— Kitűnően. Itt már 
nem is kell rendezni, to-
borozni, megy minden ma-
gától, mint a karikacsapás, 
ami a Wahlkampf Henrik 
szervező talentumának is 
az érdeme. Wahlkampf 
különben most a jubiláris 
Favasz a Télben táncestély 
rendezésén fáradozik, amely 

immár a tizedik ilyen 
nevü bál s amely ezidén 
hivatalos bálja lett a Ve-
lencetavi Vitorlás Yacht 
Klubnak. Ezidén sem a 

A Páncélos Teaestélyen. 
Polakovlch Adrienne, Leitner Manci. Kuncz Heda, Fröhlich Mimi 
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Balatoni Yucht Klub, sem u Királyi Ma-
gyar Yacht Klub nem rendez hivatalosan 
yacht-bált, igy hát a vitorlássport repre-
zentánsai a Velencetavi Vitorlás Yacht 
Klub bálján fognak résztvenni valameny-
nyien, a Tavasz a Télben táncestélyen. 
A jubilárisbál elnöke különben Kertész 
K. Róbert államtitkár s a báliroda Pósa 
Ernő vezetésével, 1., Mészáros-utca 2. alatt 
működik. (Telefon: 564—71.) 

— Köszönöm a pontos információt. És 
a többi bálok? 

— A Széchenyi-bál remekül sikerült, 
ami főkép Garzuly Béla ügyvezető-elnök 
érdeme, aki a bálbizottság élén igazán 
rendkívüli munkát fejtett ki. Talán még 
egyetlen Széchenyi-bálon sem jelentek 
meg annyian a Széchenyi-nemzetségből, 
mint az idei bálon, amely különösen fé-
nyes és előkelő volt. Különben is február 
elseje és másodika minden évben a far-
sang delelője Budapesten, mindkét ünne-
pen, sőt az ünnepeket megelőző szomba-
ton is késő hajnalig tele volt a város 
frakkos urakkal s báliruhás szépasszo-
nyokkal, lányokkal, a korhelylevesnek 
olyan keletje volt mindenfelé, akárcsak 
Szilveszterkor. 

— Természetesen a Budai Szent Imre 
CoHégium bálján is voltál? 

— Természetesen és boldogan állapí-
tottam meg, hogy Kovács Gyula bálelnök 
és társai, Póra Ferenc és Momák János 

Szupé-csárdás a Budai Szent Imre Collegium bálján ; 
(Stemmer lelií.) 

A Páncélos Tcaestólyen: 
Szász Ela, Dubszky Marianne és Gutlinann Éva 



Ti'Mlikáju nem veszett kárba és az „Este 
gyere, későn este..." csárdásra sok tün-
déri kisasszony járta a táncot. 

— És páncétosék? 
— A Páncélos teaestélyről is a leg-

jobbat jelenthetem. A deli önkéntesek 
most rendeztek először bált és különös 
érdemüknek kell betudni, hogy a katonák 
itt együtt mulattak a civilekkel. 

— Valamit a golfról. 
— A Gellért-szállóban a dijakat a fia-

talok versenyében Strasszer Margit, Szász 
Mária és a Semmeringről egyenesen erre 
Ia versenyre érkezett Budna Lititz grófnő 
j.nyerte. A bogey-versenyben a hölgyek 
!között Kovács Jenöné, Tószegi Richárdné 
íés Pilissy Baba lettek a nyertesek, a férfi-
versenyzők között pedig Sipeki Balázs 
János, Lichtenstein János herceg és Biró 
János győztek. Apropos, február lí-én 
ne felejts eljönni a színésznők izgalmas 
golfversenyére, amelyet szintén a Gellért-
szálló mügyepén fognak megvívni. 

— Estélyek, házibálok? 
— Ezekre tulajdonképpen majd később 

kerül sor, egyelőre Álgya-Papp Sándorék 
rendeztek látogatott estélyt, viszont né-
hány tervezett nagyobb házibál átválto-
zott szerény römi-partivá. Mi lehet az oka 
ennek? 

Q 

l'áy Gitta és Lukács László házasságot kötöttek 
(Seidner felv.) 

Á'4 

Kálmán Lászlóné és Mattyasovszky Teri 
a Páncélos teaestélyen 

— Én tudom. A bálon csak veszteni 
lehet, de a romín nyerni is. Nem? 

— Hát, ha nincs is egészen igy, de vala-
hogy ilyenféleképpen van. Helyesebben 
egy kissé spórolni is illik, mert bizony 
sokba kerül ez a farsang, aztán meg nem 
mindenkit viszi rá a lelke, hogy poste 
restante hajtsa be a báli költségeket. 

— Ezt nem értem. 
— Pedig fél Pest erről beszél. Mosta-

nában nagyon sokan a bálozó publikum 
hölgyei közül levelet kaptak egy X. Y. Z. 
jelzésű úrtól, aki közölte velük, hogy 
ezen és ezen a bálon ezzel és ezzel az 
úrral látta őket igen intim közeliéiben s 
erről a közeliéiről fénykép is készült, 
amely husz pengő beküldése ellenében 
X. Y. Z. jeligére Budapest poste restante, 
rendelkezésre áll lemezzel együtt. Nagyon 
sok husz pengő futott be zárt borítékban 
X. Y. Z. részére, mert hát sok halandó-
nak van vaj a fején, de kél hölgy meg-
botránkozva a rendőrséghez fordult s a 
detektívek rövidesen leleplezték X. y. Z. 
ur kilétét. Egy ismert bálozó gavallér 
volt az illető, ki a forró parkettről most 
a hűvösre került, ahol — s ez a leg-
mulatságosabb — már számosan meg-
látogatták azok közül, akiket megzsarolt. 
Adieu! 



Bálozik a sport 

A Ferencvárosi turisták báljának a legérdekesebb asztala 
Bcrkessy Elemér, Hada, dr. Fazekas Dezső, Bródy Sándor cs Némethy Jenő 

Elnöki asztal az újpesti bálon 
A főhelyen kuktának öltözve Aschner Lipót, az UTE elnöke 
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Elnöki asztal az FTC turisták bálján 
Pick Jenő, Katona Ágota, vitéz János István, Angelis Béla, vitéz Sárossyné, dr. Faze-
kas Dezső, vítéz Sárossy Gyula, Bródy Sándor, Satz Ferenc, Némethy Jenő, Schlosser 

József és Berkessy Elemér 

Három újpesti maszka 
Strock Albi (ördögfióka), Wilhelm II. (ördögfióka) és Hild László melluszóbajnok 

(cowboy) 



• 

Spitz, az újpesti balösszekötő 
az újpesti bajnokságra koccint 

Üild, az UTE incliuszóbainokán remekül 
áll a eowboy-ruha 

A jobbszélső átpasszolja az italt a balhalfnak 
Strock Albi, Lutz Ilonka és Wilhelm II. az UTE bálon 



A válogatott jobbhalt' asztala: 
Szollák Erzsébet, Borsányi Ferenc, Berger Hugó és 

Krausz Mici 
Bcrkessy táncvilágrekordot 

javított az FTC bálon 

A Tungsram Kulturhóz színpada előtt teritették az UTE bálon az elnöki asztalt 
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Kozmetikai készülődés a jelmezbálra 
Hogyan fesse magát bált a a nő? — Milyen legyen 

a patôfta — Szépségtapasz-nyelv 
A farsang kellemesen izgalmas esemé-

nyei között talán legkellemesebbek a jel-
mezestélyek. Tág tere nyilik itt minden 
nőnek arra, hogy egyéniségét érvényre 
juttassa. Megszűnik a divatszabta kény-
szer, csak egy szempont létezik: minél 
szebbnek, minél csinosabbnak, minél öt-
letesebbnek kell lenni. A jelmez termé-
szetes velejárója, az álarc, rendszerint ha-
marosan lekerül s akkor ugyancsak fon-
tos az, hogy az arc is harmonizáljon a 
jelmezzel, mert különben komikusan hat 
s nem nagyon jó bizonyítvánnyal tanús-
kodik viselőjének Ízléséről és fantáziá-
járól. 

Már a jelmez megválasztásánál is gon-
dolni kell arra, hogy az megfeleljen az 
arc karakterének, illetve, hogy a kikészí-
téssel ez a cél elérhető legyen. Gondolni 
kell arra, hogy a kinai és japáni nő 
sárga, az indián vörösbarna, a cigány 
sötétbarna, a néger fekete s csak az vi-

selje az egzotikus nő jelmezét, aki az 
arcát is ilyen jelmezbe öltözteti ez alka-
lommal. A színpadi célokra használt zsí-
ros festékruddal igen könnyű bármilyen 
szint előállítani, de nők mindig gondol-
janak arra, hogy nem elég, ha a jelmez 
tökéletes illúziót ad, mindennél fonto-
sabb, hogy csinos és tetszetős is marad-
jon s a vastagon felkent zsiros festék 
közelről bizony nem nyújt szép látványt. 
Egy kis fáradozással a legtökéletesebb 
arcszin elérhető, ha előzőleg krémmel be-
kent arcbőrbe bőven belemasszirozunk 
megfelelő színű poralaku arcfestéket. A 
kikészítést a legnagyobb körültekintéssel 
kell végezni, nehogy valahol a festésben 
hézagok maradjanak. 

A ruha által szabadon hagyott bőrt 
mindenütt megfestjük, tehát nem feled-
kezünk el például a kézről sem, mert ha 
az fehér marad, leronthatja az egyébként 
tökéletes jelmez hatását. Sokszor meg-

Öfijo^^ 

àlkoz&ttÂéfoyiô'' 

KÖHÖGÉS 
REKEDTSÉG, TOROKFÁJÁS 

ti^MjűXjwrtdla 
Kapható gyógysze r t á rakban is CÔQÂna7TIChin£gÇyÔÇyitotâ 

89 



lepődünk azon, hogy az egzotikus arc-
szín milyen csinossá tud tenni egyébként 
jelentéktelen külsejü nőket is. De azért 
ne törekedjünk túlzott szinhatásokra, 
inert például a magyar nő, ha érdekes 
és mulatságos is, fekete bőrével nem hat 
esztétikusan s ha rövid tréfa kedvéért 
meg is engedhető, egy hosszú báli éjsza-
kán feltétlenül háttérbe szorulna a csino-
sabb, tetszetősebb jelmezü nők mögött. 

Nem szabad megfelejtkezni az egzoti-
kus népeket jellemző egyéb külső sajá-
tosságokról sem. A sárgabőriiek szemöl-
dökét és szemsarkait fekete festékkel fel-
felé rajzoljuk meg. Sötét bőriieknek 
nagy, duzzadt, vörös ajkakat festünk s 
a szemhéjakat, szempillákat és szemöldö-
köket erősen kifestjük, hogy ezáltal a 
sötét szín dominálja az 
arcot. 

Nagyon kedvelt a rokokó-
jelmez, fehér prókával; de 
a legtöbb fantázia-jelmez-
nek is elmaradhatatlan kel-
léke a fehér paróka, ami 
viszont megköveteli az arc 
erős kifestését. Az arcbőrre 
email-krémet és fehér pu-
dert teszünk. Fontos a felső 
szemhéjaknak kék, a szempilláknak, 
szemöldöknek fekete festékkel való ki-
festése. Az alsó szemhéj belső szögletébe 
alkalmazott piros festékpontocska fénye-
sebbé, csillogóbbá teszi a tekintetet. Az 
arcpirosító élénk színű legyen s azt meg-

lehetősen bő-
ven kell ke-
zelni. 

Az arc és 
paróka fehér-
ségét fokozot-
tan érvényre 
juttatja s ezért 
feltétlenül al-
kalmazandó 

egy apro fe-
kete „szépség-

flastrom" 
melynek elhe-
lyezési mód-
jára a fran-
ciák pontos 
szabályokat 

állítottak fel, 
aszerint, hogy 
milyen arcki-
fejezést akar a viselője kifejezésre juttatni 
Eszerint a fekete flastromot a szenvedé-
lyes nő a szemszöglethez teszi; a méltó-
ságteljes a homlok közepére; a pajkos 
a nevetőgödrök szélére; az elegáns az 
arc közepére; a csókra vágyó a száj-
szöglethez; a kihívó az orrára; a kacér a 

felső ajakra; a diszkrét az 
állra. 

Pierette, harlequin stb. jel-
mezeknél az arc fehérségé-
re fektetjük a fősúlyt. Igen 
fontos a szemek nagyítása. 
Az alsó és felső szemhéja-
kat sötétbarnára festjük, 
a szempillákat minél feke-
tébbre; a szemöldök zsiros, 
fekete festékkel rajzolt ma-

yas ivet képezzen. A száj vékony, de nem 
kicsiny, tehát végig festjük. 

Vége-hossza nincs a jelmezkikészités le-
hetőségeinek s az ügyes nők fantáziája 
valóban sokszor meglepő változatosságot 
tud e téren is produkálni. De sose feled-
jük el, hogy a jelmez csak akkor töké-
letes, ha a viselője külsejének és egyéni-
ségének megfelel és azzal teljes harmó-
niában van. 

Mindebből pedig azt láthatjuk, hogy a 
modern moralisták túlságosan elvetik a 
sulykot, amikor a mai arcfestést erkölcs-
telennek deklarálják. A Biedermayer-
dáma és a rokokó-lovag semmivel sem 
használt kevesebb pirosítót, mint a mai 
hölgy. . HARNIK HELÉNA dr. 

RíltCOK, PATTANÁSOK, IÏIITESSEREK, ZSÍROS ARCBŐR, STB. 
R À P I U M O S C E K O L 
A GEKOL a Szent Gellért Gyógyfürdő laboratóriumában készül a világhírű kolop-
rádiumos iszap legnemesebb anyagából. — Ismertetöt dijtalaaul küldünk. — Kap-
ható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszertárban. 
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ç A z Elizabeth Ârden kezelés olyan frissé és 
bájossá teszi az arcot, mint a m il Yen a kert eső 
után. 
Először tisztítás a Cleansing Cream-mel, hogy 
megszabadítsuk a pórusokat a portól és tisztát-
lanságoktól. Utána jó erős bedörzsölés az Ardena 
Skin Toníc-kal, amely színt ad a bőrnek. 
Az Orange Skin Fooddal vagy a finom Velva 
Cream-mel való táplálás kisimítja a redőket és 
ráncokat. Ápolja állandóan ilyen módon az 
arcát otthon. 

Két je Elistabetß Arden könyvét. Készítményeink Buda-
pesten a következő cégeknél kaphatók: 

Parfumerie Kosztelitz: V., Dorottya-utca 12. szám és IV., Váci-utca 18. szám 
Parfumerie Kőszeg: VI., Andrássy-ut 50 és IV., Petőfi Sándor-utca 14-16 

Corvin Áruház: VIII., Blaha Lujza-tér 1 - 3 

E L I Z A B E T H A R D E N 
691 F I F T H A V E N U E N E W Y O R K 

L O N D O N 25 O L D B O N D S T R E E T Wi 
P A R I S B E R L I N M A D R I D R O M A 

{Utánnyomás tilos) 
> * ' ••— • — a. 
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Kozmetikai üzenetek 

01 vn .6 ku toua . Te tová lás t szakorvosi kezelés-
sel el lebet tün te tn i . Az e l j á r á s kevésbé f á j d a l -
mas , mint a te toválás volt. 

T. G. Semmifé le p ú d e r r e l a r c b ő r t gyógyí tani 
nem lehet , sőt ha a p ú d e r á r t a l m a s anyago t 
l a r t a lmaz , az teszi t ö n k r e az a r cbő r t . Részlete-
sebben i r j a le a tüneteket , a k k o r e l l á t j u k kellő 
t anáccsa l . 

Vidétd. F o r d u l j o n orvoshoz, házikezeléssel 
csak á r t h a t . 

L. B., kozmetikus. Nincsen, sem i t t , sem Né-
meto r szágban . 

24 éves l eány . Szíveskedjék eddigi ápolását 
rész le tesebben megírn i , m e r t ebből s emmi re 
sem tudunk következte tni és kér jük , válasz-
bélyeggel e l lá to t tan közöl je c imét . 

Egy romániai. „Zarnesz t i 25" jelige alat t m á r 
régen megválaszo l tuk . Ha nem kap ta volna 
meg, sz íveskedjék kérdése i t megisméte lni . 

Szebeni olvasó. Nemcsak a lkohol izmus okoz 
vörös o r r l . Az ön esetében vérszegénységtől 
e r e d h e t . Ház iorvosá tó l k é r j e n tanácsot . 

Egy fu tba l l i s ta . 1. Egy csepp is veszélyes, 
mert* á r t a vesének. 2. Meleg viz ben mosd jon 
és a lkohol la l h á r o m s z o r n a p o n t a dörzsö l je át . 

Előfizető. 1. Spor t t a l és sé tával . 2. Akinek 
zsiros a h a j a , he t enkén t kétszer mossa kénes 
szappanna l , le törölközés u t á n ae the r és benzin 
együt tes keverékéve l dörzsöl je be. Akinek szá-
raz , két hé tben egyszer mossa s mosás előtt 
r i c inuso la j j a l dörzsö l je be a ha jvégeke t és a 
f e jbő r t . 

Egy vidéki leány 26. 1. Helyesen ápol ja az 
a r cbő ré t , de a h ideg vizzel va ló leöbli tés feles-
leges. Kétszer napon ta késhegyny i élesztőt is 
szed jen . Az alkohol t hígí tsa 70 fokos ra . 2. Se 
nem á r t , se nem haszná l . E r r e a ké rdés r e 
csak levélben vá laszo lha tunk , ha azt megismétli 
és válaszbélyeggel e l lá to t tan c imét közli. 3. 
Szakorvosi kezeléssel lehet s imítani . 4. Egyelőre 
felesleges. 5. Négynaponkén t mossa és másod-
n a p o n t a alkoholozza. 

Lilike. 13%-os hydrogen l iyperoxiddal egy 
hé ten egyszer ken je át az o r r á t . 

Pillangó kisasszony. 1. Nem jó. 2. Nem fo-
gyaszt . 3. Nem töri , nem á r t a l m a s . 4. Nem jó. 
5. Tulzs i rozot t . 6. Minden este lefekvés előt t 
lanol in- és vazel inkenőcsök együt tes keveréké-
vel k e n j e be és h a g y j a r a j t a reggel ig . 7. Nem 
á r t és nem haszná l . 8. F e h é r szőlőzsirt é j je l , 
n a p p a l . 9. Nem m a r a d heg, nagyon szép e red-
ménnye l j á r . 

Molett szépasszony. 1. Nem fogyaszt . IIa 
egészséges és mégis hizik, le fog fogyni, ha a 
t áp lá lékban felvett ka lór iamennyisége t csök-
kent i , a m u n k á t növeli . 2. H a j á t mossa meg 
n é g y n a p o n k é n t jó meleg vízben, bá rmi lyen kát-
r á n y s z a p p a n n a l , le törölközés u t á n a c t h e r r e l dö r -
zsölje be. (Vigyázzon, tűzveszélyes.) 3. Bármely ik 
d r o g é r i á b a n m e g k a p h a t j a . 

ElőfizetC neje. A gyomron és a csípőn lera-
kóodt t z s í r p á r n á k a t legtöbb esetben helyi fo-
gyasz tássa l , nagyon szép e r e d m é n n y e l lehel 
kisebbí teni . 

M. L.. Nyíregyháza. Nem ta r toznak a leg-
megb ízha tóbb kozmet ika i szerek közé. 

AEG UIIIO MAGYAR UILL. RT 
B UD A PEST, V., RUDOLF-TÉR 5 

TELEFON: 112-79 

KÉSZÜLÉK 

i O V Á S Y I T , 
EGÉSZSÉGÉT BIZTOSÍTJA, 
IZMAIT ÉS IDEGEIT ERŐSÍTI! 
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Uarna crepe-satin imprimé-ruha 
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Rövid divatszindarab 
a párizsi divat hatásáról, a legújabb kelmemintákról 

az amerikai 
,tömegruhákról' 

Szereplők: 
Mrs. Adler, A hirlapiró, Suzy, Madame Jél 
(Szin: egyik dunaparti hotel díszes appar-
tementja. A Dunára néző kilátást valóság-
gal elzárják a kofferhegyek. Szekrény-
kofferek, kalap- és cipőkofferek, nessze-
szerek, mind egyforma csikós vászonnal 
bevonva. A szobában nagy rendetlenség, 
szerteszéjjel a fotelokon, az ágyon, a szé-
keken kombinék, selyemharisnyák, nagy 
Tiousseline-zsebkendők, le-
vetett ruhadarabok, kalapok 
hevernek. A toalettasztalon 
a leg raff inált abb szépség-
ápolószerek, parányi kefék, 
ecsetek, nagifitótükör, kré-
mek, púderek, félliteres pa-
lackokban parfőmök, az 
éjjeliszekrényen a leg fris 
sebb newyorki napilapok, 
újságok, könyvek és kábe-
lek hevernek. Ami hely 
még a szobában van, olt 
mindenütt virágarrangemen-
tek, csokrok, kosarak áll-

nak.) 
MRS. ADLER (huszonöt 

éves, feltűnően csinos, kar-
csú, babaarcú hölgy, aki 
most érkezett New York 
bői, ahol férjének, Amèrika 
egyik legnagyobb angro-
dinatház tulajdonosának az 
alkalmazásában áll, mint 
divattervező): Amikor teg 
nap este bemenlem az Ad-
mirál-bárba és öt elegáns 
nő jött be egymásután 
ugyanabban a sötétkék 
csipkeruhában, a többi asz-
szony gúnyosan fölnevetett, 
megbotránkozott, szidta a szabónőt. Ame-
rikában ez nem létezik. Az amerikai 
asszonyt nem zavarja, ha másik asszony-
nak is ugyanolyan ruhája van. Úgyneve-
zett egyes modellek ott nincsenek. Az 
amerikai asszony legtöbbje áruházban 
vásárol, ahol a modelleket ezer és ezer 
példányban kopirozzák. Az amerikai di-
vat nem egyeseknek, hanem típusoknak, 
tömegnek dolgozik. 

MADAME JÉ (markáns, fekete, rend-
kívül ízlésesf szellemes, kevésből is jól 
öltözködő szép asszony, aki azonban 
ruhaötleteit legszívesebben másoktól köl-
csönzi): Mi van a kis varrónőkkel? Házi 
varrónők nincsenek? 

PUy't Ihl Ihl*, h Sêulhfrn fathinu 
dtrfltyt ê nllitkinf tprtt ttlhtlitm 

...s*J tath nimmt A N U I Ú F !h*t dtiu.it 
kaUntt kttwttn the HÍIra-imérl ú»d Ibi 

Hltfu! whuh hét msét «J « / » # « far 

sp.ru clalhti. Sktuhtd: nhill 

JUl c v i l h JtTíty jamfar 

JS-OO. WhUtfth hat lyoc 

DOB BS 
F I F T H A V I N U « » T ( 7 T . Í T « F . E T 

Wktrmr ilylt ,.p/msij mt, À.rt rrurd 
mik.^tilili.mt.miljh./dtj IM*i 

A Uobbs áruház részére ilyen 
ruhákat tervez Mrs. Adler 

MRS. ADLER: Kis varrónők nagyobb-
részt csak a vidéki városokban vannak 
s az a néhány, aki New Yorkban dolgo-
zik, a ruhákat kész szabásminta után ké-
szíti, amit a megrendelő hoz el hozzá. 
Házivarrónőket nem igen tartanak, mert 
azt az egészen olcsó tipusu ruhát sokkul 
ju lányosabban szerezhetik be gyári 
kiállításban, mint kézimunkában. 

HÍRLAPÍRÓ: Hogyan dolgozik egy 
olyan nagy amerikai di-
vatáruház, mint például az 
Adler & Adler cég, amely 
számára Te készíted a 
modelleket. 

MRS. ADLER: New 
Yorkban a Seventh Ave-
nuen, a világ leghatalma-
sabb üzleti utcáján egy-
más mellett vannak a nagy 
divatházaknak (Pesten ta-
lán konfekcióházaknak ne-
veznék őket) sow-roomjai. 
Ezekben a sow-roomokban 
harminc-negyven manne-
quin mutatja be a keres-
kedők, illetve az áruházak 
részére az uj modelleket. A 
bemutatókra az áruházak 
majdnem minden divat-
osztályának a vezetője el-
jön, egyrészt, mert telje-
sen mások azok a model-
lek, amelyeket a junior-
osztály, amelyeket leány-
oszitály, vagy asszonyosz-
láiy vásárol, másrészt pe 
dig, mert a többi divat-
kellékeket is az uj rulia-
modellek után állitjál 
össze. 

HÍRLAPÍRÓ: Hol készülnek a modellek? 
MRS. ADLER: New York környéke, 

Long Island telve van ruhagyárakkal. 
Ezrével és ezrével kopirozzák olt az áru-
ház műtermeiben megrajzolt modelleket. 

SUZY (ismert fekete pesti szépség, aki-
nek ruháit titokban minden nő kopi-
rozza): Hogy ezeknek az amerikai tömeg-
ruháknak Pesten is milyen sikerük van, 
azt bizonyította az én rövidéletű divat-
szalonom. Minden asszony azt a ruhát 
akarta megcsináltatni, amit a húgom ho-
zott New Yorkból, holott ezek a ruhák 
is az amerikai tömeggyártás műhelyéből 
kerültek ki s rendkívül olcsóak, egysze-
rűek s a New Yorkban dolgozó nők és a 
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legszerényebb polgárasszonyok viselik 
őket. Nálam a legdrágább luxusruhákhoz 
szokott asszonyoknak volt rá gusztusuk. 

HÍRLAPÍRÓ: Milyen befolyással van a 
párizsi divat az amerikai divatra? 

MRS. ADLER: Amerikában egészen 
különálló, teljesen más divatot csinálunk, 
mint Párizsban. A párizsi divat csak be-
folyásolja az amerikai divatot, amit azon-
ban az nem kopiroz szolgailag. Az ame-
rikai divatnak alkalmazkodni kell az 
amerikai nő egyéniségéhez, életkörülmé-
nyeihez. Az amerikai nőnek legtöbbször 
csak két tipusu ruhája van. Az úgyneve-
zett sportruha és az estélyiruha. Délutáni 
ruhát alig viselnek, mert a legtöbb nő 
egész nap dolgozik. (Nagyon sok asszonv 
a környékről jár be New Yorkba és na-
ponta legalább három-négy 
órát vonaton tölt, te-
hát szüksége van praktikus 
ruhákira. Az elmúlt szezon 
legnagyobb ruhasikere az 
úgynevezett „Sunday Ewe-
ning dress". Ez a ruha át-
menet a délutáni és az 
estélyiruha között. Azért 
hivják vasárnapesti ruhá-
nak, mert vasárnap a new-
yorki nő sohasem öltözik 
estélyiruhába, nem megy 
nagyobb szórakozóhelyek-
re, hétfő ugyanis a legne-
hezebb munkanap. A Sun-
day Ewening dress-et va-
csorához, moziba, színházba 
viselik, de azért délután is 
járhat benne. Az amerikai 
luxusnő életében is rend-
kívül fontos szerepe van 
az utazásnak. Rengeteget 
utazik Európába, vagy az 
amerikai tengerpartra vona-
ton, hajón, repülőgépen, 
tehát olyan garderobe-ra 
van szüksége, amely ezek-
nek az utazásoknak meg-
felel. 

HÍRLAPÍRÓ: Miért jársz 
mégis évente négyszer Pá-
rizsba és miért vásárolsz » 
olyan rengeteg párizsi mo-
dellt? 

MRS. ADLER: Párizs a 
divat Mekkája. Irányit, ha 
nem is kopirozzuk. Szí 
nekben, vonalakban, leg 
többször mi is azt fogad 
juk el, amit Párizs diktál 

Az amerikai divattervező ötleteinek nagy 
részét Párizsból meriti, de azt mindig 
adaptálja Amerikára. A párizsi divatter-
vezőnek Amerikában és az amerikai di-
vatiparban éppen olyan glóriás neve van, 
mint a világ bármely részén. 

HÍRLAPÍRÓ: Mibe kerül Amerikában 
az a ruha, amelyet például te is viselsz? 

MRS. ADLER: Amerikában csak az 
olcsó ruháknak van tere. Az amerikai nő 
rájött, hogy nem érdemes drága ruhát 
viselni, mert az úgyis hamar kimegy a 
divatból és az alakítás nem sokkal ol-
csóbb, mint az uj ruha. A ruhánál sok-
kal fontosabbnak tartja a tökéletes 
accessoireket, a kifogástalan kalapot, 
cipői, kesztyűt, kézitáskát. Bátran el-
dicsekedhetem, hogy én egyik úttörője 

Mrs. Paul Adler 
(Foto Angeltf) 

Barna jersey-ruha 
(Adler A Adler modell) 

Barna fllckalap 
(Gergely Vilma modellje) 
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HERE ARE SOME O F 

THE IMPORTANT FROCKS 

T o TAKE SOUTH 

Vbet n u i . « the ae*' í r o d ; new'' Bö.: * teili von i s tilt 
jigniScânt collection of report irocl« sow Sein; ihowc — 
our ioutblind Shop here (end st ou-- roor t íhop; i t 
Pelm Beech «ad MieaitV V h u t jeriev — French Uaeni — 
vellow — crocheted n o : — !nei.b flbricc OÍ el' - o n . — 
ï c b u p t r e ! l ; i new di t liitenerr milted of button;— 

i fio<J.; with jedeu—.tr . ;*c;—in the-e term; tike »tor o? 
•be new Souihleod Fuhi t a . t: n ritten A is* '"Btit 
Sutce-;c." tit pictured here-

A legnagyobb newyurki áruház Mrs. Adler 
ruhamodelljeit árusítja 

voltam Amerikában az elsőrangú, úgy-
nevezett haut coutur olcsó kopirozásának. 
Mikor New Yorkba kerültem, olyan 
divatáruházban dolgoztam, ahol száztól 
kétszáz dollárig kerültek a ruhák. Az 
Adler & Adler cég hallatlan érdeme, hogy 
mi a legelsőbbrangu modelleket már tiz 
dolláros árban készítjük a Whole sale-
ben, persze, ezt az áruházak bőséges 
haszonnal harminc-harmincöt dollárért 
adják el. 

MADAME JÉ: Még igy sem érdemes 
kis varrónővel dolgoztatni. 
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MKS. ADLER: Természetes, hogy Ame-
rikában olcsóbb a ruha, mert hiszen nem 
pazarlódik el a tervezés és a munka, ha 
egy ruhából ezer darabot szabnak egy-
szerre. Ami Párizsban, vagy Európában 
luxus, az itt tömegcikk. Például a bő-
szoknyás, virágos pizsamák, amiket Palou 
csinált Párizsban, New Yorkban minden 
utcasarkon kaphatók, mint tömegcikk. 
A ruhákkal ellentétben azonban rend-
kívül drágák New Yorkban a cipők és a 
kalapok; én például rengeteg kalapot 
viszek Pestről haza. 

HÍRLAPÍRÓ: Milyen szerepe van az 
anyagtervezőnek az amerikai divatipar-
ban? 

MRS. ADLER: Ezt a kérdést rendkívül 
fontosnak tartom, mert sokszor ezer és 
ezer ruhának a sorsa függ egy jó anyag-
ötlettől. Rendkívül büszke vagyok, hogy 
ami Whole sale áruházunk az egyetlen, 
akivel a legkiválóbb anyagtervező dolgo-
zik. Leslie Nast-nak, Condé Nast, a világ-
hírű lapkiadó feleségének, rendkívül 
sokat köszönhetek, ö ma Amerikának 
egyik legkiválóbb dekoratőrje és anyag-
tervezője. Kilencvenötmillió dollár va-
gyona dacára már reggel nyolckor bent 
ül kis Ford-kupéjában, vagy saját mo-
nogrammal ellátott kis repülőgépében és 
siet a munkájához. Nemcsak anyagterve-
zéssel, hanem egyéb dekorációs munká-
val is foglalkozik, mint a Contempora 
társaság minden müvésztagja, akik az 
anyagmintáktól kezdve a Zeppelin és a 
Bremen belső dekorációjáig mindenféle 
művészi munkát végeznek. Ennek a tár-
saságnak tagja a magyar származású 
Oryden is, akitől éppen európai utam 
előtt kaptam meg a tavaszi divat egyik 
legnagyobb anyagslágerét. Sötétkék sely-
men keskeny fehér csíkok vannak, ame-
lyeket, ha közelről megnézünk, láthatjuk, 
hogy apró vonatok. 

HÍRLAPÍRÓ: Milyen anyagok lesznek 
Amerikában tavasszal divatosak? 

MRS. ADLER: Rendkívül divatos lesz 
a pepita, a sottis és a csíkos anyag. 
Pettyeket csak a mosóanyagokon látunk, 
amelyekből főleg kerti ruhák fognak 
készülni. 

(FÜGGÖNY) 
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mdELQTn nUEGHlESF 

S— pszihikai, ideg és 
belső kiválasztási za-
varokkal — tárgyal a 
v i l á g h í r ű sexual-
tudós dr. M a g n u s 
Hirschfeld „ N e u e s 
L e b e n " cimii illusz-
trált füzete. A számos 
és rendkívül érdekes 
ábrákkal kisért tudo-
m á D y o s értekezés rá-
mutat m i n d a z o n 
okokra, melyek ugy a 
férfinél, mint a nőnél 
sexualis gyengeségre 
vezetnek. Szétküldés 

P 1.— postabélyeg beküldése elle-
nében, bérmentve, zárt borítékban. 

yy 
G. m. b. B. Berlin-Pankow 425. 

A szépségápolás királynője — Budapesten 
Február 8-án érkezik Budapestre Ame-

rika koronázatlan szépségápolási király-
nője: Miss Barbara Gould. Személyével 
gyarapodik a Budapestre érkező érdekes 
külföldiek listája. Miss Barbara Gould, és 
kísérete számára, — amely a legkiválóbb 
és legszakképzettebb amerikai massző-
zökből és kozmetikus-nőkből áll — apar-
tement-sorozatot foglaltak le a Duna-
palota szállóban. 

Az amerikai nő életében az arcápolás, 
a szépségápolás mindennapi szükséglet és 
ezzel magyarázható az a végtelen nagy 
népszerűség, amelynek a Barbara Gould 
féle beauty parlorok és kozmetikai ké-
szítmények örvendenek. A kiváló kozme-
tikumoknak a híre eljutott Európába is 
és az európai nagy metropolisokban 
egymásután nyiltak meg a leg exkluzívabb 
szépségápoló intézetek, amelyekben Bar-
bara Gould metódusa alapján eszközlik 
a szépségápolást és amelyekben az ő ké-
szítményét árusítják. 

Budapesten alig pár hónapja nyilt meg 
a váciutcai Pessl hölgy fodrász-szalonban 
Barbara Gould fiókintézete és máris a 
legexkluzivabb és leginértékadóbb pesti 
divathölgyek használják a Barbara 
Gould-féle készítményeket és az ő metó-
dusán alapuló arcápolást. 

Barbara Gould európai látogatásának 
célja, hogy ezeket a fiókintézcteket kon-
trollálja. 

Budapesten a Dunapalota nagy étter-
mében február kilencedikén ötórai teára 
hívja meg a pesti társaság ismert tagjait, 
akik számára egy fiatalabb és egy idősebb 
modellen be fogja mutatni a Barbara 
Gould-féle szépségápolást és arckikészi-
tési módszert. 

A7 ötórai teán minden meghívott hölgy 
uzsonnája mellé egy kis coffrettet tog 
kapni, amelyben Barbara Gould-féle 
szépségápolószerek vannak. A teadélután 
meghívottai természetesen mind Barbara 
Gould vendégei lesznek. 

Azok számára, akiket szépségápolásá-
nak módszere érdekel, Barbara Gould a 
Dunapalotában készséggel fog szakszerű 
és praktikus felvilágosítást adni. 

Barbara Gouldnak ezt a teadélutánját 
a budapesti társaságban máris rendkívüli 
érdeklődés előzi meg és a teán való je- ' 
lenlétüket nagyon sokan bejelentették az 
arisztokrata hölgyek, a diplomáciai tes-
tületek tagjainak feleségei, számos jó-
nevű primadonna és pesti társaságbeli 
asszony. 

Fehér i-repe-sultii-bluz 
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Favorit: a szürke szin 
A tavaszi ruhadivat intimitásai 
Milyen lesz a nappali és estólyl ruha? 

Chanel tavaszi kollekciójában rend- végződik, 
kívüli sikert aratott egy kisestélyi A dus gloknis szoknya bokáig ér. 
ruha, amely tökéletesen azt a hatást Chanel egy másik vacsorázó ruhája 
keltette, mintha színaranyból volna. A zöld mousselineból készült, rendkívül 
ruha anyaga nem lamé, hanem puha, érdekes nyitott ujjakkal, amelyek 
flnomesésü satin. Rendkívül érdekes majdnem olyan hosszúak, mint a 
keresztbefutó vonalú dereka és a ruha bokáigérő szoknya. A ruha egyébként 
ujja, amely a könyök fölött szorosan rendkívül egyszerű, a dereka teljesen 
a karhoz simul, majd nyitott fodorban sima, nagy kerek kivágásu és jóval a 

csípő alatt kezdődik a bő 
gloknis szoknya. Egyet-
len disze a ruhának a fi-
nom baguettstrasszokból 
összeállított öv; ugyan-
ilyen keskeny strassz-sza-
lag disziti a mannequin 
fejét is. 

Az uj tavaszi divat* ' 
nak 

egyik rendkívüli előnye, 
hogy minden színárnya-
lat divatos, ami viselőjé-
nek egyéniségéhez illik. 
Természetesen bizonyos 
szinek ezidén is ujabbak, 
favorizáltabbak, mint 
máskor voltak. Különö-
sen kedveltek a követ-
kező színösszeállítások: a 
barna a világoszölddel, a 
barna és a sárga, a na-
rancsszln és a barna, kék-
szin a kukoricasárgávai, 
vagy kék szin a nagyon 
sötét szürkével. Rendkí-
vül érdekes a halvány-
sárga és a világosszürke 
színösszeállítás. A szürke 
általában az idén nagy 
favorit és gyakran olyan 
sötétszürke színeket is 

látunk, amelyek már 
StttéUüld szövet utcai ruha, pecktfüMiiiU «Irai» ék barna . . , , . , , 

djuitéiMi majdnem feketék. 
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Nappalra főleg az 
élénk színek divatosak, 
estére pedig a pasztellek. 

Rendkívül divatosak, 
főleg az estélyi ruháknál 

a kivágást diszitő vi-
rág-girlandok, 

amelyek alkalmat adnak 
a ruha élénkítésére szol-
gáló ujabb színfoltok 
számára. Estére élénk-
szinü virágokat viselnek 
a pasztell, rózsaszín, 
zöld és sárga ruhákhoz, 
pici vérvörös szekfüket 
világoskék estélyi toalet-
tekhez. A virág gyakran 
disziti, sőt helyettesíti az 
övet. 

A nagyestélyi ruha a 
tavaszi kollekcióban 
is a földig ér, a va-

Fekete szOvetkosxtUm, leketc 
breitschwanc usztrakán pré-

inezéssel 
(Patou-modell) 

csorázó-ruha pedig 
a bokáig. 

A tavaszi estélyiruhák-
hoz is divatosak lesznek 
a rövid, gyöngyös cardi-
gan-kabátok, vagy a kis 
bársony keppek, amelyek 
szinben rendszerint el-
iitőek a ruha színétől. 

A legdivatosabb ta-
vaszi estélyiruha-

anyagok 

satin, a mousseline im-
primé és a sima mousse-
line, amelyet rendszerint 
másszinü mousselinnal 
élénkítenek. 

A csipke- és tiillruhák 
újra érdekesek lesznek, 
mert gyöngyökkel, hím-
zéssel teszik változatossá 
őket. 



m a 15 legjobban öltöző nő 
— és férfi a világon ? 

Adolphe Menjou európai tartózkodása 
után Hollywoodban névsort állított ösz-
sze, hogy ki a tizenöt legjobban öltözött 
férfi és ki a tizenöt legjobban öltözött 
hölgy, akivel eddig találkozott. 

A férfiak névsorához hozzáfűzte a meg-
jegyzést, hogy ez teljesen egyéni véle-
ménye és nem tudja, vájjon a Dover 
Streeti szabók egyetértenek-e vele? 

A férfiak listája: a walesi herceg; M. 
Perugia, a hires párizsi multimilliomos 
női cipész, akinek cipőmodelljeit az 

Fekete csipkeruha, strassz masni ürcsattal 

egész világon kopirozzák és aki úgyszól-
ván egyedül irányítja a női cipődivatot; 
Douglas Fairbanks; Mario CarracioUo 
olasz gróf Nápolyból; Frank Elliott a hí-
res író, akinek neve Hollywoodban is jól-
ismert; a newyorki William Rhinelander 
Steward; Clive Brook; a brazíliai Adol-
phe Reingens; John Barrymore; a con-
naugthi herceg; Henri Letellier Párizsból; 
Gene Markey, a hires darab- és novella-
író; a spanyol király; Portago márki és a 
kapar/halai maharadzsa. 

A tizenöt legelegánsabb 
hölgy listájának összeállí-
tásánál, — mint mondja 
— nagy zavarban van, 
mert egész biztosan sokan 
megharagszanak rá, akiket 
a névsorból kihagy. Meg-
jegyzi tehát, hogy nem is 
fogja mind a tizenötöt fel-
sorolni, csak egy párat a 
tizenötből s így azok, akik 
kimaradtak, bátran magu-
kat képzelhetik a hiányzó 
listába. 

A névsort Princess Fau-
cigny Lucinge nyitja meg, 
akinek a képét már ezer és 
ezer toalettben látták a 
külföldi divatlapokat ol-
vasó hölgyek s aki Párizs-
nak egyik legirányadóbb 
és legizlésesebb divathöl-
gyei közé tartozik. Majd 
soron következnek: Lady 
Furness, az amerikai Pier-
son* Morgan leánya, aki-
vel minden télen van al-
kalma találkozni a Rivié-
rát látogató közönségnek. 
Lady Furness a monte-
carlói Sporting Club min-
dennapos vendége a rivie-
rai főszezonban. Feltűnést 
kelt nemcsak. hidegvérű 
baccarat-játékával, hanem 
szemkápráztató briliánsai-
val, két fekete gyöngysorá-
val, szőrméivel és raffinált 
ízlésű, főleg pasztellszínű 
toalettjeivel. 

Eleganciában nem ma-
rad mögötte Mrs. Gloria 
Wanderbilt, Mrs. Reginald 
Fellowes, Mrs. Cecil Pim 
és Miss Gertrude Lawrence. 
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A Budapesten rendezett 
nemzetközi fodrászverse-
nyen rendkívüli sikere volt 
egy olyan estélyi frizurá-
nak, amely a fejtetöt telje-
sen simán, ondolálatlanul 
hagyta és a hullámok csu-
pán a tarkó alatt kezdődtek 
s a halántékig vezetődtek 
előre. 

A divatos estélyi frizurák 
elkészítéséhez úgyszólván 
elengedhetetlen 

a haj tartós ondolálás-
sal való preparálása, 

amely a hajat rugalmassá, 
hullámossá teszi, hogy a 
divatos apró kis gyürük 
könnyen készíthetők legye-
nek. 

olyan fontos szerepe, mint 
ma, amikor 

Amerikában és már 
Európában is ugy vise-
lik a kalapokat, hogy 
azok a női haj szépsé-
gét úgyszólván teljes 
mértékben érvényre 

juttatják. 
A nőnek tehát ma nappal 
is éppen olyan gondot kell 
fordítania a frizurájára, 
mint régente, vagy mint ma 
az estélyi frizurákra. Meg-
szűnt az az ideális állapot, 
amikor a nő fejébe húz-
hatta kis tokjá^ ami telje-
sen eltakarta a haját és 
csupán az estélyi frizurára 
fektetett fősúlyt. 

de eredménytelenül. Sőtl 
A farsangi és a báli szezon 
folyamán olyan határozott 
estélyi frizuradivat alakult 
ki, amely a békeévekre em-
lékeztet. A divatos hajvise-
let a hosszított, válligérő 

— — P — -

Hölgyeim, 
tessék vigyázni a frizurára! 

A női arc karakterét 
rendkívüli módon befolyá-
solja 

a hajviselet. 

A hajviseletnek talán még 
soha nem volt a divatban 

A masamódok az egész 
téli szezon folyamán kísér-
letet folytattak, hogy 

az estélyi kalapot di-
vatba hozzák, 

haj az estélyiruhákhoz. A 
frizura lágyan ondolált 
nagy hullámokból áll, a 
hullámok azonban majd-
nem mindig apró kis gyű-
rűkben végződnek. 

• !.. ;*r m  - — -



Vírágmofívumok 
a f f l T A S f i r t i h a k e l m é k e n 

A párizsi selyemgyárosok 
tavaszi kollekciója már hi-
ven visszatükrözi, hogy 
mik lesznek azok az anya-« 
gok, amelyek tavasszal és 
nyáron a legnagyobb nép-
szerűségre tarthatnak szá-
mot. Már a Riviera kollek-
cióiból láthattuk, hogy 
mennyire kedveltek és nép-
szerűek a sottis-anyngok. 

Fekete crepe billti« es lé l j i ruüa , 
baguette krUtálycuattal 

meglehetősen élénkszinü 
csíkozással, kockákkal. A 
sottis-szövelek pendantja-
képpen megjelentek a sot-
tis-taftok, sottis-mousseli-
nek és crepe-georgettek, 
amelyekből a párizsi nők 
már télen is óriási zseb-
kendőket viseltek. 

Ezek a sportszerű koc-
kás anyagok érdekesen ha-
toltak estélyi ruháknak fel-
dolgozva. Nagyon érdekes 
két taftot láttunk, az egyi-
ket Coudurier, a másikat 
Fructus kollekciójában. 

Az egyik fekete alapon 
piros kockás, a másik vilá-
goskék alapon szafir és fe-
hér kockás. 

A legújabb emprimé-
anyagok rendkívül kismin-
tájuak lesznek, a nappali-
ruhák számára. Az em-
primé-anyagokon gyakran 

« 

ugyanazok a minták ismét-
lődnek meg, amik a gyap-
juanyagokon vannak. A 
minták rendszerint az alap-
tól elütő színűek. Bianchi-
ninek három legnépszerűbb 
crepe-anyagja a következő 
szinösszeállitásu: világos-
szürke alap sötétbordó vi-
rágokkal, a másik sötétkék 
apró kis fehér kockákkal, 
a harmadik rózsaszín kis 
kék virágokkal. 

Általában a virágmotivu-
mok a tavaszi selyemanya-

À ruha hala 

(l 'atou-modell) 

gokon rendkívül népsze-
rűek lesznek. Ugyancsak 
Bianchininál nagy sikere 
van egy sötétzöld- és fehér-
mintáju crepe-anyagnak és 
egy másik egyszerűbb 
anyagnak, amelynél a fe-
kete alapon apró mezei-
virágok vannak szétszórva. 

Ducharme selyeincrcpe 
anyagjai az 1850-es éveket 
idézik fel. A fekele ala-
pot csaknem eltakar-
ják a rózsaszínű virágok. 
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ÉÊMI 

A vidéki Missek t iszte le iére a 
Royai -é t teremben vacsorát ren-

deztek 

Vacsora az Astóriában, középen 
Karinthy Fr igyes 

Miss Magyarország l»» l és ud-
varhölgye i a Löwy-c lp6áruhaz-
ban (Museum-körut S i . ) , amely 

c ipőiket szál l í totta 
(László (e lvéte le i ) 

l m ü s s e * 

A vidéki Missek ebédelnek az 
F.rdélvi Borozóban 

Budapesten 



„VAROM A TAVASZT." 1. A trera-h-coat nem 
divatdarab, hanem szükséges , cé lszerű felöltő 
esős időre . Ná lunk nagyon lejárt s d iszt ingvál t 
hölgy nem igen hordja , mert az eredet i . Unom 
és e legáns trench-coat -ok mel let t o lyan o lcsó 
minőségek is forgalomba kerültek a fent i fazon-
ban és a fenti név alatt , hogy egyik napról a 
más ikra a legközönségesebb holmik egyike le t t . 
Dacára ennek a valódi angol , finom trench-
coat-ot most i s lehet v ise lni , azonban kizárólag 
esős időben. 2. Arra ne is gondo l jon , h o g y 
derült időben hordhat ja . 

„MATYÓ BABA." Î. Karakter-babdt matyó-
ruhába öltöztetni nem nagyon stílusos, de kíván-
ságára mégis közöljük, hogy egy ilyen baba 
öltözete nagyon bö, fehér mousseline-szoknyából, 
ugyanilyen ingvállból, fekete bársonypruszlikból 
és széles, dúsan hímzett, rojtos kötényből áll. 
Lehet még nagyvirágos, elől keresztben vezetett 
s hátul megkötött nagyvirágos selyemkendőt is 
ráadni. .1 matyó-baba legjellegzetesebb tartozéka 
a pompás, dúsan hímzett, gyöngyözött fejdísz, 
ezüst, vagy arany buzakalászokkal. Az ilyesmit 
leírás után nehezen lehel elkészíteni. Talán 
tudna szerezni egy ilyen képet valahol. 2. A 
piros ruha problémáját csak akkor tudnánk ha-
tái ozottan megoldani, ha azl tudnánk, hogy 
mire van inkább szüksége. Esti, vagy délutáni 
ruhára. Ezt ugyanis elfelejtette megírni. Azf 
szintén nem irta meg, hogy többi ruhái milyen 
jellegűek. A piros mindenesetre exponált szín 
s nem lehet tulgyakran viselni, ezért azt hisszük, 
hogy ezt megcsináltathatná a tervezett csipke-
tükörrésszel s a boleróval. Így volna az idén 
alkalmi ruhája s jövőre alakíttathatná, vagy 
esetleg át is festethetné. 3. .4 fekete selyem-
köpeny az idén is divatos lesz, de azért nem 
árt még ezzel várni. i. Nem tudjuk, miért írja. 
hogy a sötétkék köpenye „sajnos" angol fazonú. 
Miért sajnos ez? Az angolos holmi mindig elegáns 
és divatos, különösen, ha az anyaga finom. Föl-
tesszük, hgy jó kézből is került ki. Ha a kő-
fényt kizárólag a sötétkék ruhához viseli, le-

vágathat a hosszából, hogy a gallér átalakításá-
hoz kelmét nyerjen, de mi ezt nem találjuk 
okvetlen szükségesnek, hiszen a kompiéhoz vagy 
rókát, vagy selyemkendőt viselnek s így a puszta 
gallér ritkán látszik. 

„ D U N A N T U L I . " 1. A leirt ut i - toalett jó. 2. A 
tervezett esküvői ruha számára nem ajánljuk a 
ta f t se lymet . Először azért nem, mert mint l eve -
lében irja, alakja n a g y o n molett s alig van 
se lyemfaj ta , amely annyira vas tag i tana , mint 
éppen a taft . Ha pedig cé lszerűségi szemponto-
kat is f igye lembe óhaj t venni , akkor meg igazán 
nem értjük, hogy miért éppen a taftra esett a 
vá lasztása , mikor ez az anyag annyira törik, 
akár sokat v ise l i , akár a szekrényben tartja. 
E l lenben e legáns , d ivatos és finom esésénél 
fogva rendkívül e lőnyös s jóminőségü georget te , 
v a g y marocca ine . Ez utóbbi különösen há lás . 
Ezt ajánljuk. Az ujjakra vonatkozó megjegyzése 
sem elég v i lágos . Egyszer azt irja, hogy nem 
szereti az ujjakat, mert kénye lmet lenek , később 
pedig azt irja, hogy az ujjatlan ruhát nem 
szeret i . Ped ig ha e legáns a lkalmi komplé t akar 
cs inál tatni , vagy a ruhának kell ujjat lannak 
lenni s a kabátnak ujjasnak, v a g y pedig , ha a 
ruhának hosszú ujja van, a kabát helyett ujjat-
lan, á tvetőszerü fe löltőt kell cs inál tatnia . De ha 
azt tervezi , h o g y ezt az öltözetet később dél-
utánonként is fogja viselni , akkor cs inál tasson 
ujjas ruhát . Egyébként minden attól függ, hogy 
m i l y e n je l legű lesz az esküvő . Ha a többi részt-
v e v ő nagy toalet tben jelenik meg , akkor a 
kegyed ruhája is ujjat lan l egyen . A ruha disze 
fekete , vagy e le fántcsontsz ínű cs ipke l egyen . A 
kabát h á r o m n e g y e d h o s s z u legyen. Molett a lakok 
számára ez a lege lőnyösebb. 3. Szó sincs róla . 
h o g y ápri l isban a sza lmakalap korai vo lna . Hi -
szen február v é g é n már kezdik viselni a sza lma-
ka lapokat . Szé leskar imáju , finom, fekete sza lma-
kalapot tessék cs inál tatni . 4. Alka lmi toalet thez 
nem illik a regatta c ipő. Spangl isat , v a g y m é -
lyen k ivágot t fazont tessék venni . 5. Lege legán-
sabb a s truccto l l - l egyező . 6. Berakot t szoknya 
csak ango los ö l töze tekhez való, bár az idén lát-
tunk n é h á n y külön leges e s té ly iruha-mode l l t is 
berakva. A ráncolt szoknya molett a lakoknak 
nem való . Legszebb volna egy szépszabásu 
harangal j , mely cs ipővonalban szorosan az alak-
hoz s imul s csak jóval a cs ipőrész alatt kezd 
bővülni . 

,,UJ LAKÁS." 1. Nagyon okosan tette, hogy 
így megreformálta az otthonát s a szekrények 
kihelyezésével s a kombinált ágyak beszerzésével 
teljesen nappali szoba jelleget ad a banális háló-
nak. Csináltasson tehát ágyneműtartós, dupla 
kerevetet s azt borítsa le nehéz, önmagában 

Bankett-terem a Bri-
tannia-szállóban, Bu-
dapesten. — A szálló-
ban minden modern 
kényelem. — Polgári 

árak. 

104 



nunlùs .töteI selyembrokát takaróval. Fejhez, 
vagy falhoz sok szép, modern divánpárnát esi-
iidljon. A székeket csikós butorripsszel vonassa 
be, melynek alaptónusa harmóniában legyen a 
kerevet takarójával. A négy kis szék bizony ke-
vés és n e m kényelmes ülőalkalmatosság egy 
logadószobdba s ha helye van hozzá, jó lenne 
még kél karosszéket, külön kis asztalkával venni. 
A karosszékek bevonata ne legyen ugyanolyan, 
mint a székeké, csak ne üssön cl azoktól bán-
tóan. 2. Ar Íróasztal- és toaletl-kombináció jó, 
föltéve, hogy helye van hozzá. Ellenkező esetben 
be kell érnie a commode fölött elhelyezett tükör-
rel, csak arra ügyeljen, hogy a tükörkeret 
stílusa megegyezzék a commode stílusával. 3. 
Ha vendégeit ebben a szobában fogadja, akkor 
valószínűleg gyakran lesz rá esel, hogy nem 
teríttet az ebédlőben, hanem egy-két személy 
részére ill szervíroz teát, vagy más apróságot. 
Ezért pár kis asztalkára okvetlen szüksége lesz. 
E kis asztalkákat használhatja éjjeliasztalkák 
gyanánt is. i. Modern szobák falát rendesen 
mezőnyökre osztják. Az egyes mezőnyök kerete 
mindig sima, belső részük néha mintás, de sok-
szor az is sima, csak színben üt el — még pedig 
diszkréten — u keretektől. Igen szép a fehér 
keret, csontszínü belsőrésszel. A határvonalakat 
aranylécek, vagy festett aranycsikok alkotják. 
•>. Igen szépek, modernek s nem drágák a 
nyersszinü csipkekelméből készült függönyök, 
ugyanolyan sz ínű mosótültből készült középfüg-

Kit lát vendégül a Színházi Élet 
a CONTINENTAL szállóban 

Ezen a h é t e n dr. Sternberg Mór, Abaujszántó, 
e lőf ize tőnke t i n v i t á l j u k h á r o m n a p r a B u d a p e s t r e 
és f e l k é r j ü k , h o g y m e g é r k e z é s é n e k p o n t o s ide-
j é r ő l a C o n t i n e n t a l - s z á l l o d á t (VI I . , D o h á n y - u . 
42—44.) é r t e s í t e n i s z í v e s k e d j é k . 

gönyökkel. A középiüggönyökel nem okvetlen 
kell hímezni. Széles, befoglalt csipke és betét 
nagyon elegáns. A tiszlilása is egyszerűbb, mint 
a kézimunkáé. 6. A zongorát — ha helye van 
hozzá — mindenesetre a fogadószobába állítsa. 

„ H A T Á R S Z É L I 22 . " 1, A p i r o s r u h á t n a g y o n 
jó l át l e h e t n e a l a k í t a n i o l y a n f o r m á n , hogy a 
d e r é k r é s z t p o n t o s a n u g y a n o l y a n sz inü g e o r g e t t e -
ból k e l l e n e m e g c s i n á l n i , a c r e p e d e C h i n e -
u j j a k k a l s c r e p e d e C h i n c - d i s s z e l — ese t l eg ga l -
l é r r a l , v a g y p á n t o k k a l — szóval ugy , h o g y az 
n e ke l t s e egy k ü l ö n g e o r g e t t e - b ő l készü l t d e r é k 
b e n y o m á s á t , h a n e m csak egy k o m b i n á l t f e l ső -
r é sz l egyen . A b lúzból n y e r t k e l m é b ő l p e d i g 
o l y a n szé les c s ipő ré sz t kel l c s i n á l t a t n i a s z o k -
n y á h o z , a m i l y e n c sak te l ik be lő le , i l le tve , h o g y 
a s z o k n y a ke l l ő h o s s z ú s á g ú l egyen . E h h e z a 
c s i p ó r é s z h e z ke l l a z t á n a ké t p l i s s z i rozo t t f o d r o t 
t o l d a n i . A f o d r o k k i v a s a l á s á t a z é r t n e m a j á n l -
j u k , m e r t az r i t k á n s i k e r ü l t e l j e sen s h a az 
a n y a g n e m egészen p r i m a , k i s em b i r j a az e r ő s 
v a s a l á s t , a z o n k í v ü l p e d i g s e m m i s zükség n i n c s e n 
r á , m e r t a f o d o r d i v a t o s a b b , m i n t v a l a h a . 2. 
Ango los u t i -ö l t öze thez c s a k i s a n g o l o s c ipő i l l ik . 
Min t l eve lében i r j a , s z e r e t i az a n g o l o s h o l m i k a t . 
M i é r t tesz h á t é p p e n a c i p ő k k e l k i v é t e l t ? Az 
a n t i l o p - c i p ő m o s t n a g y o n d i v a t o s . S ö t é t b a r n a 
a n t i l o p - c i p ő h ö z v a g y u g y a n o l y a n , v a g y p e d i g 
n é h á n y á r n y a l a t t a l v i l á g o s a b b b a r n a h a r i s n y a 
i l l ik . 3. A művész i b ő r m u n k a m i n d e n e s e t r e é r -
t ékesebb , m i n t a g y á r i l a g készü l t r e t i k ü l , d e a 
b ő r r e t i k ü l , a k á r m i l y e n szép és finom is, c s a k i s 
d é l e l ő t t r e , vagy a n g o l o s h o l m i h o z v a l ó . D é l u t á n 
b o r i t é k a l a k u a n t i l o p - v a g y s e l y e m r e t i k ü l a leg-
szebb, e s t é r e p e d i g h i m z e t t , g y ö n g y , v a g y ezüs t 
t a r s o l y va ló . 4. A l a k j a a r á n y o s . N e m m a g a s , d e 
n e m is a l ac sony s t e s t sú lya t e l j e s en m e g f e l e l 
m a g a s s á g á n a k . 

„KIS SZORGALMAS." A legkisebb mennyiségű 
gyapjúfonalat is fel lehet valamilyen kézimunká-
hoz használni, csak arra ügyeljen, hogy a mara-
dékfonalakat rendben lartsa. Minden szint külön 
gombolyitson fel, vagy ha szálakra van felvágva, 
kis motringokat csináljon belőle. A Színházi 
Elet kézimunkaivén gyakran talál olyan modelle-
ket. melyeket tarka gyapjufonálból készíthet el. 
A kinomó-himzéshez ne vegyen müselymet, mert 
az nem is nagyon elegáns s azonkívül borzoló-
dik. Tompafényü mosóselymet ajánlunk. Ezzel 
hímezni is kellemesebb, csak valamivel szapo-
rátlanabb. 

1931 a szemkultusz esztendeje 
Y E S S O - H E N N A 
a szempillákat kétszer 

oly hosszúnak 
t ü n t e t i , s e l y m e s f é n y e s -
n e k m u t a t j a , m é l y t ü z ü 
s z e m e k e t ad . Abszolú t 
á r t a l m a t l a n . Viz és 
k ö n n y á l l ó . M i n d e n ü t t 

k&phaló . 1 üveg á r a b é r m e n t v e 4 p e n g ő 25 f i l lér . 
Ha valahol nem volna, fordul jon a T u d o m á n y o s 
T a l á l m á n y o k L a b o r a t ó r i u m a (LABORATORY OF 
SCIENTIFIC I N V E N T I O N S ) m a g y a r o r s z á g i fiók-

j á h o z , B u d a p e s t 72. P o s t a f i ó k 15. 

R E N D E L Ö S Z E L V É N Y I 
K é r e m k ü l d j ö n a z o n n a l b é r m e n t v e P 4.25-ért 

feketét 
1 üveg YESSO-HENNAT " " 

b a r n á t 
Név : • •• 
Helység: 
U t c a ós h á z s z á m : 

Sze lvény t l e v á g n i és l e v e l e z ő l a p r a r a g a s z t v a , v a g y 
b o r í t é k b a n b e k ü l d e n i l 
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X MESEMONDÓK AZ AUTOMOBILIZ-
MUS SZOLGÁLATÁBAN. Kínában is 
szükségét látták, hogy a forgalom emel-
kedése miatt a közönséget az u j köz-
lekedési rendre kioktassák, aminek egé-
szen eredeti és romantikus módját vá-
lasztották. Mesemondók járják be a nagy 
városokat, akik az utcán, az iskolákban 
és a teaházakban tanulságos meséket 
regélnek, amelyeknek poénja mindig az, 
hogy vigyázni kell az utcán, nehogy a 
sárkány (amely ezúttal automobil ké-
pébe rejtőzik) megölje a gyalogosokat. 

-r- A BERLINI AUTÓK1ÁLLITÁS — 
amelyről eredeti, sok képnél tarkított 
tudósítást fog hozni lapunk — február 
19-én nyílik meg a Kaiserdammon. Az 
igen nagyszabásúnak ígérkező és mére-
tekben s fontosságban a párizsi Salonhoz 
hasonlító kiállításon, amelyet több, mint 
kétéves szünet után rendeznek meg, Né-
metország nagy autóiparán klvtil részt 

vesz Ausztria, Svájc, Belgium, Anglia, 
Franciaország, Olaszország, Amerika és 
— last not least — Svédország autóipara 
is. A berlini autókiállitáson egyébként 
430 cég állit ki, köztük 31 belföldi (10 
személy- és 15 teherautógyár) és 41 kül-
földi (32 személy- és 9 teherautógyár) 
autómárka. Külön csoportja lesz a kiál-
lításon a Díe«W-motoros teherautóknak, 
a kiskocsiknak és az elsőkerékmeghaj-
tásu jármüveknek. Természetesen a ko-
csikon kívül kiállítják az összes felsze-
relési cikkeket, alkatrészeket is. 

+ MEGJELENT az első magyar itiné-
raire, vagyis útvonalhálózat-sorozat a 
KMAC kiadásában, hazánk 1-től 12-ig 
számozott főútvonalának pontos távol-
ságadataival és egyéb fontos tudnivalói-
val. A sorozat, amelyhez havonta, szin-
tén számozott utvonalakkal készülő, 
többszínű utállapot-térkép járul és ami-
lyet egyébként díjtalanul bocsátanak az 
érdeklődők rendelkezésére, az első sike-
rült magyar autóstérkép, amelynek segít-
ségével a külföldi autós is — különösen 
ha magukat a főútvonalakat is ellátják 
majd az elágazásoknál számokkal — 
könnyen tájékozódhat majd. 

„Tócalémll" 
• • I r o c A s 

„Marchai" 
.Robblalj 

f é n y s z ó r ó 

ál 
VV< Flamtox' 

« n a o l l ó - k é M U l é k 

VfDeuta-otaa 

T a t h o m » t o r 
I C „Thermyx1 

b v n s l n k á l y h a 

AUTOmOBIUA, Budapatt. Liszt Ferenc-tör a 

SZC&U.<iSZT\' 
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vezetett be Franciaország-
ban a Técalémit-gy&r, 
amely Párizsban és vidé- \ 
kén számtalan service-ál-
•omást állított fel és az 

rvezetők kocsijainak he 
• énként bármelyik állomá-
son leendő lezsirozásárn 
jogosító bérletet rendszere-
sített, ezáltal még. jobban 
népszerűsítve az igen be-
vált márkát. 

o IGEN NAGY AZ ÉR-
DEKLŐDÉS a február 
9-iki lillafüredi téli sport-
héttel kapcsolatban a 
KMAC és a BEMAC által 
rendezendő téli csillagtura és a motoros 
sijöring-versenyek iránt. 

= AZ AUTÓS- ÉS MOTOROS-HÉT 
végleges programja elkészült. A Műcsar-
nokban megtartandó kiállítás március 
28-tól április 9-ig lesz nyitva. A nemzet-
közi és nemzeti csillagtúrák befutási 
napja: április 3. A motorkerékpár Grand 
Prix-1 április 6-án futják le, míg az auto 
Grand Prix megrendezésétől eláll az 

Jachson repülőgépgyáros, Gertrud Kinyon fllmszinésziiő és Kál-
mán János az amerikai Itacineban hazatérnek egy repülő-

kirándulásról 

autóklub. A Concours d'Élégance 6-án 
délelőtt fog lezajlani,, míg a 9-ei táti re-
kordnap lezárja a motoros-hetet. A 
Kontz belügyminiszteri tanácsos szer-
kesztésében megjelenő Közlekedés cimii 
szaklap az autós-hét tartama alatt gya-
korlati közlekedési (fékezési, gyorsulási) 
próbákat rendez, amelyeknek eredmé-
nyei nagy értéket jelentenek majd köz-
lekedésrendészeti szempontból. 

Angol Dunlop 
Angot gyártóm/ 
Angol minőségi Arainkat 
2a százalőKKai leszaiiitoituK 
Ajánlatot és technikai ismer-
tetést készséggel küld a 

DunlOD R u b b e r C o . L td . 
London s. w. i 
vezérképviselete : 

A l i a s , 
G e p K e r e s h e a e i m i á 
R é s z v é n y t á r s a s á g < 
Budapest V. Szabadság-tér 18 
(főzsdepalota). Telefon 149-38 
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A KONYHA 
RECEPTEK 

RÁNTOTT OLAJOS SZARDÍNIA 
Hát ez nagyon jó. Csak vigyázni kell 

két dologra. Az egyik, hogy az olaj ki-
fogástalan minőségű legyen, a másik, 
hogy a szardiniát össze ne törjük, mialatt 
dolgozunk vele. Egy doboz jóminőségü 
szardiniát veszünk. Kinyitva a dobozt, a 
halakat egyenként kiszedjük, villát téve 
alája és egy mély tányér szélére rakjuk 
körbe, farkával lefelé, hogy az olaj le-
folyjon róla. Cukornélküli palacsinta-
tésztát készitünk (valamivel sűrűbbet, 
mint a rendes), a szardiniákat egyenként 
megforgatjuk benne és friss, forró olaj-
ban — esetleg vajban vagy zsirban — 
pirosra sütjük őket, miközben egyszer 
megfordítjuk, de vigyázva, hogy el ne 
törjenek. Azon frissiben tálaljuk, tartár-
vagy remoulard-mártással. 

KOLBÁSZ SÜTÉSI MÓDJA 
Próbálják meg igy, kérem, és meglát-

ják, hogy ez a legjobb módja, mert igy 
benne marad minden iz. Én sohase fő-
zöm a füstölt- és sohasem sütöm ki zsir-
ban a friss kolbászt. Egy akkora edény-
ben, aminek a fenekét majdnem bebo-
rítja a karikába gömbölyített kolbász 
(akár friss, akár füstölt), annyi vizet 

Étlap egy hétre 
SZOMBAT. Ebéd: Burgonya leves , ránlot i 

ser téskaraj sárgarépafőze l ékke l , d iósmeté l i 
Vacsora: Sonkáspa lacs in ta reszelt sajt tal , 
uborka, vani l iás -percc . 

VASÁRNAP. Ebéd: Karf io l leves , töltött 
gomba bcsamel le l l eöntve , l ibahátul ja sülve 
párolt gesz tenyés vereskáposz táva l , Sacher-
torta tejsz ínhabbal . Vacsora : Hideg l ibamáj 
aszpikkal , l ibatepertő , befőtt , cakes . 

HÉTFŐ. Ebéd: Jul ien- leves , pácol t l ibamel l 
vadasan m a k a r ó n i v a l , f orgács fánk . Vacsora: 
Töltött l ibanyak l encsepüréve l , gesztenye , 
méz. 

K E D D . Ebéd: P a r a d i c s o m l e v e s , ludaskása , 
l ekvárosbukta . Vacsora: Pir í tott m á j burgo-
nyával és cék láva l , a lma , sajt . 

SZERDA. Ebéd: T á r k o n y o s bárányfe j , son-
káskocka . Vacsora: Rántot t ve lő tartár-
szósszal , narancssa lá ta . 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Gombaleves , töltött-
káposzta bcnneíőt t d a g a d ó v a l , a lmásré tes . Va-
csora: Karf io lpuding, b ir sa lmasaj t . 

P É N T E K . Ebéd: Ha lpapr ikás , tepertős 
turóscsusza. Vacsora: Tö l tö t t tojás , grat iniro-
zott ke lb imbó, habkoch . 

ESTOR ÉTELÍZESÍTŐ HUSKIUOÎIAT 
A kész ételhez elegendő néhány csepp 
Gyártja Herceg Esterházy húsárugyár 

MŰVÉSZETE 
öntök, hogy csak éppen ellepje. Ha olyan 
kicsi, hogy a lábas fenekét nem bo-
rilja be egészen, ugy annyi vizet öntök 
hozzá, hogy félig lepje el. Fedő 
alatt addig párolom, mig a vizet tel-
jesen elforrja és csak a kolbászból 
kisült zsir van alatta. Ekkor leveszem 
róla a fedőt és a füstöltkolbászt azonnal 
kiveszem, amint elforrta a vizét, a friss 
kolbászt azonban, fedő nélkül, mindkét 
oldalán hirtelen pirosra sütöm a saját 
zsírjában. Ismétlem: hirtelen, mert kü-
lönben kiszárad. 

ÜZENETEK 
Sttltkrumpli . Az összeál l i tás ki tűnő, a sült 

krumpl i ideája nagyszerű , mindössze megto lda-
n á m egy hajnal i bablevessel , amibe füstö l tkolbász 
karikákat főznék. Ami a kedvességet i l leti , n incs 
szüksége tanácsra , mert abban tanár l ehe lne , 
amint leve le bizonyítja . 

W . I .-né. Egy ike i sem cs inál tam még, m á r p«>-
dig én csak kipróbált recepteket közlők. 

T. N . F o g a l m a m sincs , mi lehet az oka. N e k e m 
még mindig s ikerült . Ta lán nem keverte ki e léggé 
az indianer tésztáját , a krémet pedig b izonyosan 
meleg he lyen tartotta. Más oka nem lehet . 

Lujzika. Vi l lásreggel i : Hideg vagdal t l ibamelL 
l ibatepertő , l ibamáj , h ideg kolbász , pogácsa , 
apró s ü t e m é n y , tormásvirs t l i , , torma, k e m é n y 
tojás, uborka, ecetcspaprika , sör , bor, k isüs lön 
főtt pál inka. IIa vendégei hosszabb kocsiút u t á o 
érkeznek, fogadhat ja őket i lyen hidegben egy 
pohár forral t borral , vagy egy csésze forró 
val . Déle lőt t nem szokás feketekávét adni. 

Ágnes . Minden részvétem a Magáé, k i s lányom, 
édes jó anyja e lvesz téséér t . Értem, hogy nag» 
gond i lyen fiatalon egy nagy csa lád háztartásának 
a vezetése . Bármikor sz ívesen segí tem, csak fo» 
dúljon hozzám biza lommal . Meglátja, h a m a r 
tanul. Isten segítse! 

Cil iké. Hogv milyen „itókdkat" ajánlok fiatal-
lány-zsurra? Habos kávét , csokoládét , teát. tejet, 
málnaszörpöt . Vagy nem ezt várt? P e d i g fiatal 
lányoknak nem tudok mást ajártiLanii. Lehet , hagy 
d é m o d é e vagyok . 

Loll . 1. 3 tojásból untig e l ég annyinak. 2. 
I .assu, egyen le tes tűznél, mig pirosra sül. Köz-
ben .szalonnabőrrel és sósvizbe mártot t kenő-
tóllal kell f e lvá l tva kenegetni , hogy ropogós 
l egyen . Jól tenné, ha m a j o r a n n á v a l k ikenné a 
belsejét . A száját fadarabbal p e c k e l j e fel és 
mikor már megsül t , egy c i tromot tegyen a fa-
darabka he lyére . 3. Ez a divat rovatába tar-
tozik. Tessék oda forduln i kérdéséve l . 

Dr . m e d . unlv . Köszönöm mindkét e l i smeré-
sét. A rákrecepteket majd annak idején. Jó? 
Vagy hozassa m e g k iadónk utján az 1930. évi 
20., 21. és 22. számokat , azokban találhat bőven. 

Kató asszony . 1 ki ló fartő, Vs. ki ló zöldség. 
Vi ki ló v i lágos m a r h a c s o n t , V-l ki lós ve lóskonc , 
1 f e j v ö r ö s h a g y m a egészben, 15—20 szem <gész 
bors, k é s h e g y n y i paprika , néhány szem szárí-
tott gomba. 3 l i ter v íz , izlés szerinti só. Lassú 
forrással , 2Va—3 óráig főzni , mig a hus puha 
lesz. — Köszönöm és sz ívesen. 

Pir i . Rakot t kenyér (3. szám). töltött zsúr-
kenyér , kolbász burokban (12. s zám) , l ibamáj-
p á s t é t o m (42. szám) , nyulpás té tom (42. szám), 
l ibamáj (46. s zám) , húspás té tom (48. szám), 
hcr ingsa lá ta (14. s zám) , májas töltött tojás (19. 
s zám) , borjú ve lő h idegen (31. szám) . Ezeket 
mind adhatja teához. Az összes számok az 
1930-as é v f o l y a m b ó l valók. 

Sziszi . Gratulálok! Az el jegyzési asztalt rózsa-
sz ínnel d isz i tsék, az esküvői t fehérre l , a v irág-
tartókon f e h é r tül lcsokorral . 
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S Re j t e t t bine/1 

Három jóvágású magyar flu, akik mint ipari 
munkások dolgoznak kint Amerikában, már 
amerikai ál lampolgárok, nősülési szándékból 
hazakészülnek látogatóba. Addig is leveleznének 
intel.igens, csinos, szerény, vigkedélyü, otthont 
kedvelő leányokkal, 16—26 cvig. Bélyegköllséget 
űzetjük, szegénység nem akadály. Lányok, ne 
ábrándozzatok csoda gazdagságról, a helyzet itt 
se könnyű, de jólétetek, saját modern v. l látok, 
autótok les/., liár meglehet, hogy munkától kissé 

Mint már a mult számunkban megírtuk, „Rejtett kincs" cimti rovatunk feltételei-
ben kényszerű változás állt be. A rovat akkora adminisztrációt igényel és ennek 
következtében annyira költséges, hogy kénytelenek voltunk ingyenes jellegét beszün-
tetni és egy bizonyos méltányos adót kivetni azokra, akik a Rejtett kincset továbbra 
is igénybe óhajtják venni. 

Ez a dij nyomtatott soronként 50 fillért tesz ki. A sorterjedelem harminckét 
betiiből áll, tehát mindenki kiszámíthatja az általa megjelentetni kivánt közlemény 
diját. Ezt akár levélbélyegbcn, akár postautalványon tehet beküldeni, hivatkozva a 
külön beküldött közlemény jeligéjére. 

Természetest, hogy ez a díjazás esak a január 28-a után feladott Rejtett kincs 
közleményeket terheli. Mindazok a közlemények, amelyek január 28-a előtt futottak 
be, a régi feltételek «lapján, tehát teljesen díjtalanul jelennek meg. Megnyugtathat-
juk az olvasókat, hogy minden a jelzett dátumig beküldött levél sorra kerül. 

A betudzsisztánl tíwadarban élek, foglalkozá-
somra nézve hidravion aero-konstruktőr vagyok, 
önmagamról ennyit: 41ataL fess, atlétatermetfi 
allround sportsman, tout europé ir . jóképű flu. Az 
a hölgy , akit házasság céljából keresek, legyen 
kedves, házias, jóalaku. reprezentatív, muzikális 
és fiatal. Egyszóval olyan, akit ideálul elképzel-
tem itt az arab 4enger partján. Itt minden ké-
nyelmet megkap. Lehetőleg teljes alakról készített 
fényképes válaszleveleket kérek a Színházi Élet-
hez „Keleti mesevi lág" jeligére. 

• 
ÜIAGASRÁNGÜ MÉRNÖK, FÖLDBIRTOKOS, 

MAGAS FÈàS, REFORMÁTUS, HARMINCAS 
JÚLSZITUALT, IDEÁLIS LAKÁSSAL STB., KE-
RESI HÁZASSÁG CÉLJÁBÓL EGY FELTŰNŐ 
SZÉP, IMPOZÁNS MEGJELENÉSŰ, ZENÉT, 
UTAZÁST KEDVELŐ, ELŐKELŐ, MÉLYÉRZÉSÜ 
KERESZTÉNY ÚRHÖLGY ISMERETSÉGÉT. LE-
VELEKET KIS AMATÖRKÉPPEL „GONDTALAN 
BOLDOG OTTHON" JELIGÉRE KÉREK. 

• 

Hölgyeim, 32 éves, izr. kitűnő táncos sportem-
ber vagyok. Vagyonom körülbelül húszezer 
pengő, amely üzlet és készpénzben van elhelyezve 
i t biztos megélhetést nyújt kettőnknek Is. Igé-
nyem, hogy az illető hölgy legalább annyi va-
gyonnal rendelkezzék, mint én. 22 évesnél lehető-
leg ne legyen idősebb, vallás mellékes, fontos és 
elkerülhetetlen kellék az, hogy házias, csinos le-
gyen. Lehetőleg teljes elmü fényképes válaszokat 
kérek „Orgona" jeligére. 

• 
REJTETT KINCSEM IGAZI, DRÁGA KINCS 

OLYAN KOMOLY ÚRIEMBER RÉSZÉRE, AKI 
NYUGODT, BÉKÉS OTTHONT ÉS GONDOi 
ALKALMAZKODÓ. CSAK FÉRJÉNEK ÉLŐ J ó 
KDS FELESÉGET KERES. ROMLATLAN. VÉG-
TELENÜL FINOMLELKÜ, INTELLIGENS. KO-
MOLY GONDOLKODÁSÚ, DE VIGKEDÉLYÜ 2!) 
ÉVES DE 24-NEK LATSZIK, JÓALAKU. FOR-
MÁS TEREMTÉS A GYERMEKET NAGYON 
SZERETI. ÁRVA JÓ ANYÁT TALÁLNA BENNE. 
ÉRETTSÉGIZETT, NYUGDÍJAS ÁLLÁSA ÉS 
KÉTSZOBÁS LAKÁSA VAN. LEVELEKET 
„BARÁTNŐ" JELIGÉRE KÉREK. 

Uom és izületi fájdalmadat 
és a fejfájást csillapítják és megszüntetik a 
Togal-tabletták. Kérdezze meg orvosátl Min-
den gyógyszertárban kapható. Ára: P. 1.80. 

Ferenczy Mnrianne, 
a Király Szinház tagja játssza a debreceni 

„Csodabár"-ban Titkos Ilona szerepét 
(Ruzieskai felv.) 
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fáradtan, p iszkosan haza iérő férje leket kell 
várnotok o t thon . A harmadikunk egy ö t v e n é v e s 
v i lágcsavargó, aki már beérkezet t . Saját üzlete, 
kis aranybánya, évi 30—40.000 dol lár jövede lem-
mel . Hozzái l lő üzleti szel lemű, v igkedélyf i , l ehe -
tőleg több nye lven beszélő hölgy Ismeretségét 
keres i házasság céljából . Természetes , hogy az 
i l letőnek még körülbelül hat -nyo lc é ^ g m e g 
kell osztani az üzlettel járó fáradságos szel-
l emi és fizikai munkát . Válaszokat kérünk „P . 
J. Mellon jr. Evans Street Liberty Hote l Bet le -
hem P . A. 

• 
U n o k a n ő v é r e m számára keresek hozzái l lő , ko-

moly , inte l l igens , Jó keresettel bíró, 46—90 éves 
Izr. urat férjül , aki őt szeretetéve l , finomságával 
kárpótolná az élet sok szenvedéséér t . Korán ár-
vaságra Jutott s az utóbbi években magas tár-
sadalmi á l lásban l evő fivérei egymásután e lhal-
tak. Egyedül él , n a g y o n szépen berendezett la-
ki.sa. t iz-t lzenkétezer pengő hozomunyu is van. 
3« éves . korát meghazudto ló , k imondot tan s í é p 
külsőve l . Aki ke l l emes me leg o t thonra vágy ik , 
ír jon „Mole t t" Jeligére. 

* 
Közeli r o k o n o m n a k , aki n a g y o n kedves , szőke , 

nyúlánk, f lnonilelkü 35 éves ur i lcány, keresek 
hozzái l lő korrekt é let társat . N e m néz ki több-
nek 25 évesné l . A háztartás vezetésében te l jesen 
jártas , amelyet édesanyja halá la óta te l jesen 
egyedül vezet . Mivel a g y e r m e k e k e t n a g y o n sze-
ret i , özvegyek is é r d e k l ő d h e t n e k iránta . Szép 
ke lengyét és h á r o m s z o b á s komplet t berendezést 
kap, vagy eset leg a berendezés e l l enértékét . Akit 
e sorok érdeke lnek , ir jon „ N e m fog csalódni 25" 
je l igére . 

Kincskereső, müve i t . Jómódú és 25—35 évnél 
nem idősebb urak flgyeln.ébe a jánlom kis unolia-

Karrzag György 
(Franc tieorgius) 26-én tartotta meg tánc- és 
daies té lyét a Z e n e a k a d é m i a k i s tern .ében , nagy 

s ikerre l 

húgomat , II éves , i U c m . fe l tűnően karcsú, 
Tlz lánhaju , s t a r k e mandulavágásu szemtt Izr. 
ur i lcány. D ip lomás sz ínésznő, Jelenleg egy fővá-
rosi magánsz ínház tagja . Igen érdekes egyén i ség , 
kissé zárkózott . N e m tud bele i l leszkedni a színházi 
v i lág levegőjébe . Ez az oka, h o g y o lyan egyedül 
érzi magát . R e m é l e m , hogy ezen az u t ó n sike-
rül Igazi, hozzáül« férjet találni számára . Csokis 
finomlelktt, m i n d e n Információt kibíró úriembe-
rek, lehetCleg l ényképpe l el látott rész letes vá.a-
szál k é r e m „ V i r á g e m b e r " Jeligére. 

• 
18 ÉVES, MAGAS, FEKETEHAJÚ. K R E O L 

U h l L E A N Y VAGYOK. HADIÁRVA, KÉT ES FEL 
EVE JÁROK IRODÁBA, SZERÉNY ANYAGI 
VLsZONYOK KOZT ÉLEK ÖZVEGY ÉDES-
ANYAMMAL ÉS BÁTYÁMMAL S MIATTUK 
INKÁBB, MINT MAGAM MIATT VÁGYOM EGY 
SfcEBB ÉLETRE. F E L T É T L E N Ü L JÔMEGJELE-
NÉSÜ, JÓMÓDÚ IZR. ÚRIEMBER VÁLASZÁT 
KÉREM 25-TÖL 30 ÉVIG „UJ ÉV, UJ ÉLET" 
JELIGÉRE. 

• 
Rejlet t kincse szeretnék lenni egy 28—33 é v e s 

íér l lnak. 18 éves , v igkedélyf i , cs inos , barnuhaju, 
f eketeszemű romániai m a g j a r leány vagyok. Hi-
vata lba járok. Előre m e g m o n d o m h o z o m á n y o m 
nem sok, de van szép ke lengyém és jó á l lásom. 
Áltól sem riadok vissza , hogy do lgozzam, ha 
o lyan férlit szeretek meg , aki mellett é r d e m e s 
ezt m e g t e n n e m . Leve leke l „Szere lnék szeretn i" 
je l igére kérek. 

• 
Az élettel kemény harcé t v ívok, de egyedül 

már m e g u n t a m a dolgot — páromat keresem, kőz-' 
h írré tétetik — zs idó vagy keresztény Joggal pá-
lyázhat ta . Művel tség , kul tura . lelki nemesség , 
ékes í tse egyén i ségé i . Tudjon zenélni , tudjon 
nye lveket , de mindenekfö lö t t keresni kenyeret , 
l egyen bátor és erényes , h o z o m á n y r a nem éhes , 
k o m o l y , kedé lyes negyvenes , egyedülá l ló gyer-
mekte len özvegy , vagy bus agg legény , nekem az 
m i n d e g y . P u h a fészekbe tudja vinni párját , é s 
te l jes í tse minden k ívánságát . Jel ige „ N y á r u t ó 
d iszkréc ió , becsüle tszó" . 

* 
KI S Z E R E T N E VIDÉKI, KATOLIKUS, 27 

ÉVES, GONDOS, SZERÉN Y I G É N Y 0 , TISZTA-
L E L K 0 U R I L E Á N Y T MEGISMERNI? NYUGDÍJ-
JOGOSULT TISZTVISELŐK. AKílK B O U X ) G 
CSALÁDI ÉLET U T Á N VÁGYNAK, VAGY ÖZVE-
GYEK, AKIKNEK KIS GYERMEKÜK VAN ÉS 
IGAZI A N Y Á T KERESNEK HOZZÁ. VÁLASZOL-
JANAK „ARANYSZÍV" JELIGÉRE. 

• 
L e i e n n é m az özvegyi fátyolt , ha találnék egy 

é l t é k e s , jó, hozzám hasonló , ideál i san gondol-
kodó. középkorú úriembert , aki egy nagyon kel-
l emes és cs inos , gyermekte l en özvegy uriasz-
szonnyal vágyna az e lv i se lhe te t l en egyedül létet 
egy derűs o t thonban megosztani . Gyönyörűen 
berendezett lakásom, némi v a g y o n o m , blz los jó-
l lzclésü fő l i sz lv i se lőnői ál lásom van . Jel igém 
„Sz iv a hó a lat t" . 

28 éves, magas, barna, rám. kai. vallású érett-
ségizett, magyarul, németül, olaszul és horvátul 
beszélő fiatalember vagyok, akinek egy na-
gyobbszubásu üzlet megnyitásához körülbelül 
líuszczer pengőre lenne szüksége. Keresem egy 
olyan fiatal, hdiiasan nevelt leány ismeretségét, 
akinek kelengyén kivül a jelzett összeg rendel-
kezésére áll, hogy a családi boldogság elnye-
rése mellett a közös jövő elérésén is munkálkod-
hasson. Leveleket „Érzem, hogy boldogok le-
szünk" Jeligére kérem. ^ 

URAM! MIÉRT AJÁNLJAK ÖNNEK KINCSET, 
HISZEN NEM TUDHATOM, IlOGY MIT TART 
ANNAK. MÉGIS HA KEDVE VAN, PRÓBÁLJA 
MEG. HÁTHA ÉN LESZEK AZ, AKIRE VAU I.S 
ÍRJON „ T I Z E N K I L E N C - H A R M I N C " JELIGÉRE. " 
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« K W F O B K C 1 Y Y . N V. 

Miután nem rendéikezem olyan protektorral, 
tiki engem, mint Rejtett kincset ajánlana, kény-
telen vagyok magam felhivni magamra ideálista, 
harmincas, nősülendők ügyeimét. Állítólag jó-
képű, 25 évos, fekete izr. leány vagyok. Vlgke-
délyü, középtermetű, háziasan nevelt, társaság-
beli, minden információt kibiró leány, aki ugy 
irodában, mint üzletben megállja a helyét. Igé-
nyem egészséges, káros szenvedélyektől mentes, 
kellemes otthonra vágyó, önálló férfiú, aki köl-
csönös rokonszenv esetén megelégszik butor, la-
kás, kelengyével. Ha akad ilyen, irjon „Egy-
másra találtunk" jeligére. 

• 
OLYAN 2 5 - 3 0 ÉV KÖRÜLI FÖLDBIRTOKOS 

VAGY JOBB IPAROSFIU FIGYELMÉBE AJÁN-
LOM MAGAMAT, AKINEK ANYAGI VISZONYAI 
MEGENGEDIK, HOGY EGY HOZOMANYNÉL-
KÜLI LEÁNYT FELESÉGÜL VEGYEN. IIA 
AKAD ILYEN, IRJON ..BÖZSI 18" JELIGÉRE. * 

Húszéves, középmagas, csinos, kifogástalan 
mcgjelenésÚ, hivatalba járó urlleány vagyok. 
Keresem azt a harmincas komoly, feltétlen úri-
embert, akinek hiányzik egy melegen érző szív, 
amely a szürke hétköznapokat Is ünnepnapokká 
varázsolná. Aki ezt keresi, Írjon , ,Kaláris"-nak. 

• 

Legjobb barátnőmnek ke-
resem azt. akit eddig hiába 
várt. Huszonnyolcéves fe 
ketehuju és szemű, határo-
zott jellemű, megértő, er-
délyi leány. Szép kelen-
gyéje és hozománya van. 
Mindent szeret és óhajt, 
amit az étet adni tudna, 
ideális gondolkodású, de 
mégis erős férfit, gondtalan 
családi életet, társaságot, 
de otthont is. Amit keres, 
azt nyújtani is tudja. Aki 
e levélre felfigyel, irjon 
„Mindent mindenért" jel-
igére. 

Ilejtell kincsem .10 éve» jóesn-
U\dból való keresztény uriflu. 
J(( állása és jó jövedelme van. 
Intelligens, komoly ember, akii 
t'lwiW megbecsülnek jó kedé« 
lue cx szimpatikus lénye miatt 
a társaságban, mini a hivatalá-
ban. Szolid életű, szenvedély* 
mentes, anyagi ügyei és minden 
más dolgai rendben vannak, ké-
pességeit sokra becsülik, minden 
gesztusa úriemberre vall. Meg-
jelenése nagyon jó. Magas, barna 
fin, mindig soigniert, kedvesmo-
doiu. Élettársul lehetőleg ma-
llas, karcsú, csinos, feltétlenül 
intelligens, lehetőleg zeneértő, 
kisportolt modern leányt keres, 
aki amellett finomérzésü terein-
lés legyen. Elve az, hogy miután 
il maga is jól jövedelmező állás-
ban van, a feleségének is legyen 
vagyona. Jelige: „Barna flu." * 

En Is ezúton próbálok sze-
rencsét. Ki volna hajlandó egy 
rsinos, házias, 26 éves urileányt 
feleségül venni? Hozományom 
nincs, de van két dolgos kezem. 

Minden vágyam boldog, meghitt családi életet 
élni, olyan férfi oldalán, akivel megszeretnénk 
egymást . Középmagas, biztos állású, keresztény 
fiatalemberek Írjanak „Minden vágyam férjhez-
inennl" Jeligére, 

• 
Az én Rejtett kincsem kis húgom, 25 éves 

leány, kissé molett, fekete. Igazi jó gazdasszony, 
mindenhez ért, sfit-fóz, jelenleg is házvezetőnő, 
árva és igy kénytelen volt állást vállalni. Sze-
retném, ha ezen a réven találnék egy olyan 
úriembert, aki megbecsülni tudná. Az illető lehet 
jobb, szerény, izr. iparos, 28—35 éves. Hugóm 
egy szoba és konyha bútort és kelengyét kap. 
Csak komoly férfiak Írjanak „Ideális élettárs" 
jeligére. 

„MINDIG JOBB KETTŐNEK, MINT EGYNEK. 
MERT IIA AZ EGYIK ELESIK, A MÁSIK FEL-
EMELI AZ 0 TÁRSAT. JAJ PEDIG AZ EGYE-
DÜLVALÓNAK. MERT HA ő ELESIK. NINCS 
AKI FELEM KLJE." MINDEN INFORMÁCIÓT 
KIBÍRÓ, Ï I -LJESEN ÁRVA URiLEANY VA-
GYOK. ANYAGILAG FÜGGETLEN. KERESEK 
FÉRJÜL 45 ÉV KORÜLI MEGÉRTŐ JC>B ARA-
TÓT. JELIGÉM „MIELŐTT ALKONYODIK". 

A Berzsenyi Daniel reálgimnázium amatörfénykép Kiállításán 
dijat nyert kép 

Csendélet 
, (Mayer György felvétele. 
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Belényes i Varady János dijat nyert fe lvéte le a Berzsenyi Dánie l 
r eá lg imnáz ium amatőr kiá l l í tásán 

Vidékről jöt tem tel szerencsét próbálni és si-
került is szerény egzisztenciát k iverekednem. 
Azonban ez az e lhe lyezkedés nein a végcé lom, 
h a n e m őszintén k i m o n d o m : a mielőbbi férjhez-
m e n é s . Ezt az üzenetemet o lyan talpig becsületes , 
35—10 éves izr. urakhoz adresszá lom, akik meg-
engedhet ik maguknak azt a luxust , hogy hozo-
mány nélkül nősüljenek és beérik azzal, h o g y 
egy tiszta, v idámle lkü url leány két do lgos ke-
zet, jó szivet , szeretetet , odaadás t visz a csa ládi 
életbe. Egye lőre csak annyi t , h o g y tempera-
m e n t u m o s , magas , barna , úgynevezet t „ h e l y e s " 
leány vagyok . Je l igém „ D e c e n s " . 

• 
Királynője , s zo lgá ló lánya , paj lása , baj társa , 

m i n d e n e tudnék lenni annak az igazi izr. úri-
embernek , 35—11 évig, aki h a m u p i p ő k é i szere-
pemből mie lőbb fe leséggé avanzs irozta tna . Ma 
van Magyarországon , (de lehet más á l l amban is) , 
o l yan férti, aki házasságát n e m csupán anya-
giakra bazirozza, h a n e m súlyt he lyez arra is, 
h o g y fe leségében mindazt fe l ta lá l ja , amit a há-
zasélet megk íván , az az ur csak nekem irjon, 
mert amint fent kezdtem, éppúgy tudnék király-
nője lenni , mint e n g e d e l m e s szo lgá ló leánya , jó-
ban, rosszban társa. Je l igém . . H a m u p i p ő k e " . 

• 
TI álló! Kincskereső urak! Minden vá auam az, 

hogu Észak-Amerikába menjek. Én is megpró-
bálkozom a Rejlett kincs utján, hátha e vágnám 
sikerül. Tizenkilencéves, szép, barna, hullámos-
haju. feketeszemű, csinos alakú, széptábu, izr. 
urileáini vagyok. Jólsziluált úriember, aki hosz-
s zabli levelezés után eljönne értem és e/vinne 
feleségnek Amerikába, nem bánná meg. Aki 
ezektől nem riad vissza. írjon ,,Észak-Amerika" 
jeligére. 

szony . Hű élettárs, Hátha si-
kerül , Háromszáz gyöngyv irág , 
32 éves , Ideál i s fe leség . Jó 
anya , hü fe leség , Juri , Jó paj-
tás 30, Jó tündér , Jön a tavasz, 
Kereskedő leánya. Igazi k incs 
37, Kövirózsa, Kastély, Keresni 
kell a boldogságot , Kékszemű 
aradi lány, Kar inthy Fr igyes , 
Kitty, Keresett kincs, Kreola 
Jugosz láv ia , Kreola T e m e s v á r , 
Komoly húszezer . Komoly , Ko-
moly és őszinte . Kis sógornőm, 
P . Józsefnek Gáspatakitól , Li-
l iomszál , Lady, Marica, Mirakel, 
Mélyen rejtett kincs, Mátyás-
föld, Mindent a gyermekér t , 
Margitka, Mindenben megfe le lő . 
Május 22, N e m rejtett k incs , 
Nagy érték. Napsugár , N e g y v e n -
ezer, N e k e m is van, neked is 
van, Omnia vincit Amor, Örök 
vágyódás , ö n z e t l e n érzések, N u r 
du, P. X., Per l e de T r a n s y l -
vanie, P . Margit Kunhegyes , 
Pára t lan , R. R. K., Románia i 
rózsa, Rajongó hitves . Rejtett 
k incsek , ltejtett ibolya, Rea 
Sylv ia , Románia i orvos , Sziget 
idegenben Szeretnék szeretni , 

Szeresd fe lebarátodat , mint t enmagadat . Szebb 
élet r eményében . Szeretet tanyája , Száz szál 
piros rósza , Sem tegnapi , s em mai lány. 
Sz impát ia , Szeretném boldognak látni, Szere lmi 
házasság , Szere tem a c igányzenét , Szebb jövő, 
T izenki l encéves , Tes tvérek , Ti toktartó , Töké le tes 
boldogság , Tetőtől talpig úriember, T e m e s v á r i 
ur i leány. Talán megta lá lom. U n o k a h ú g o m , 
Uruguaya , Vojvodina , Választhat , Vita, Vidéki 
k is lány, Zwei Brünet ten , Zwei Herzen im % 
Takt . Zins 28. 

A REJTETT KINCS POSTÁJA: 
„Reál i s" je l igére poste-restante l evé l van. 
Levele van: Azt h iszem, maga lesz az igazi , 

Aki mer , az nyer , Ahol a láb fontos , Al inak, 
Aranybika, Aranka, Annuska, Árvácska, Bo ldog 
házastárs , Brig i t te He lm, Boldogság , Boldogok 
leszünk, Compagnons , Csehsz lovákia 20, Csak ha 
a szive szabad, Csak magas , Családi é let , 
Csipkerózsika, Do lgozó leány, Deutsch , D r e i -
v ierte l Takt , Express , Élni m é g i s jó. Elég volt 
a rosszból . Együtt keresünk , Ezerki lencszáz-
tizenöt, Érdemes élni , Fekete rózsa, légy az 
enyém, Falu nem hátrány , Fátum, For- ever , 
Gáspataki , Gondos gyám, Good night , G. M., 
Gyöngyvirág B. , Házias fe leség , Ház ias asz-

Máday Béla dicséretet nyert képe 
,Lolz Károly művésze t i kör" kiállításait 
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I R . T A : E R . D Ö S R E N É E 
(8. folytatás) 

A dobos a közönség felé fordult és átható hangon, aminek kifejezése 
gúnyos és szinte sértő volt, ezt mondta: 

— Mélyen tisztelt közönség! A szegény özvegy meg van hatva és 
sir, hogy önök ilyen nagylelkűek voltak hozzá. A szegény özvegy és 
kisleánya köszönik az önök nagylelkűségét és engedelmet kérnek Lontay 
Katalin kisasszonytól, a nagy művésznőtől, aki nem sajnálta drága 
karkötőjét áldozatul hozni a nyomor oltárán, hogy megcsókolhassák 
a kezét. 

— Nem, nem! — tiltakozott Lontalin és föl akart állni, hogy ki-
meneküljön a teremből. De már- késő volt. Az özvegy és a kislány oda-
mentek hozzá, elfogták a kezét és erőszakkal megcsókolták. 

Lontalin ugy érezte, hogy közel van az ájuláshoz. 
— Hosszul érzem magam', — mondta Ágnes néninek — mire mind-

hárman fölkeltek és sietve elhagyták a termet. 
A dobos tekintete utána kúszott, mint egy nyirkos fekete kigyó és 

Lontalin, amint ment érezte, hogy fut végig a gerincén, a tarkóján, 
a fején. 

A kabinjába érve, rögtön lefeküdt és állig beburkolódzott a taka-
rókba. A körülötte aggodalmaskodó Ágnes néninek azt mondta, hogy 
fáradt és álmos és csak aludni szeretne. Mire az magárahagyta. 

— Cukorbaba! Kócbaba — gondolta magában, mikor egyedül ma-
radt. — Miért gyűlöl ugy engem ez az ember? Azt hittem, az ékszer meg-
engeszteli őt. De nem. Tovább is gyűlöl. Miért? Mi oka lehet arra, hogy 
gyűlöljön? Még sohasem találkoztam senkivel, aki gyűlölt volna. Engem 
mindenki csak szeretett eddig. De ha ez az idegen ember gyűlöl engem, 
akkor bizonyosan oka van reá. És ezt az okot ismernem kell. Meg kell 
tudnom, mi az, ami bántja őt, hogy sértő szavakat mond nekem. Meg 
kell tudnom és ha igaza van, akkor meg kell érte követnem és ki kell 
engesztelnem. Nem akarom, hogy miattam valaki szenvedjen. Én jó 
akarok lenni mindenkihez. És ha talán irigykednek reám, azért, mert én 
hires vagyok és ünnepelnek: megmondom neki, hogy ebben nekem nem 
telik olyan túlságos nagy örömöm, mint talán hiszi. Én csak a játékot 
szeretem. Engem csak a játék tesz boldoggá. S ez őt is boldoggá teszi, 
léhát ezen a ponton egyformák vagyunk. Ezt fogom neki mondani 
és akkor talán megbocsát nekem — miért? Istenem, miért? Én nem 
tudom. De meg fogom kérdezni tőle . . . 

XVII. 
A hajó, a gazdagok tündérpalotája, künn úszott a végtelen Óceánon, 

mely sima volt és békés és mint egy végtelen parkett terült el alatta. 
Lontalin az ágyban maradt egészen addig, mig a lunch ideje el nem 



érkezett. Akkor fölkelt, felöltözött és Agnes nénivel együtt bement az 
étterembe, ahol Kaunitz már várta őket. 

— Nos, jobban érzi már magát? — kérdezte az óriás és lenézett a 
kissé sápadt Lontalinra. 

— Oh, egészen jól. Tegnap egy kissé kimerült voltam. Ma már sem-
mit sem érzek. 

Lunch után bementek a játékszobába és leültek bridgezni. Lontalin 
szórakozott volt. 

— Ma nem megy jól a játék, — mondta John Wachmann nevetve 
— a tegnapi koncert egy kissé az idegeire ment, ugy látom. Nos, mit szól 
ahhoz a doboshoz, művésznő? Piszkos kis figura, mi? Ein polizeiwidri-
ges Gefriss! Hanem, hallotta hogyan játszotta azt a Bach-fugát? Igy akad 
néha a szemétben egy-egy gyöngyszem. 

— Ismeri azt az embert? Tudja kicsoda? — kérdezte Lontalin, nagy 
nyugalmat erőltetve a hangjára. 

— Ismerem, igen, eltalálta, művésznő. Magyar származású és a tár-
sai néha kapitány urnák szólítják. 

— Kapitány? — kérdezte Kaunitz és a homlokát ráncolta. 
— Lehet, hogy ez a csufneve — mondta Wachmann. — Ezek minden-

féle neveket adnak egymásnak maguk között. Különben, Isten tudja 
honnan verődtek együvé a világ minden részéből! Egyik sem érdeklődik 
a másik múltja iránt s erre többnyire meg van a maguk oka. 

— Lehet, hogy csakugyan kapitány volt a háborúban, — mondta 
Kaunitz — ez nem olyan lehetetlen. 

— Sehogy sem tudom elképzelni, mint hőst — mondta Wachmann. 
— De van benne valami a lezüllött úrból és bizonyos Galgenhumor. 
Ahogy azt a beszédet tartotta. 

— Reám nagyon rosszul hatott — mondta Ágnes néni. — Bár szépen 
játszott a csellón, van a lényében valami nagyon gyanús. 

— A művésznőre nem hatott rosszul, — mondta Wachmann — 
különben nem adta volna oda neki azt a gyönyörű karperecetl 

— Nagypapa születésnapi ajándéka volt, — mondta Ágnes néni 
szelid szemrehányással — mit fogsz mondaili neki, ha kérdezi, hová 
tetted. 

— Azt fogja mondani, — vágott közbe Kaunitz mosolyogva — 
hogy benn van a kazettájában. 

— Hogy-hogy? — kérdezte Ágnes néni. 
— Már visszaváltottam a karperecet — mondta Kaunitz. — Ma reggel 

az volt az első dolgom, hogy beszéltem az özveggyel és visszavettem tőle, 
méltányos árért, ami őt teljesen kielégitette. Itt van. 

Ezzel a zsebébe nyúlt és előhúzta Lontalin karperecét. 
Lontalin idegenkedve nézett az ékszerre és nem nyúlt hozzá. 
— Ezt rosszul tette, Oscar — mondta lehangoltan. 
— New Yorkba érve úgyis csak eladta volna és bizonyosan sokkal 

olcsóbban, mint ahogy én megvettem tőle — mondta Kaunitz nevetve. — 
Miért tettem rosszul? 

Ágnes néni fölvette az ékszert és beletette a retiküljébe. ő meg volt 
elégedve Kaunitz-cal. 

Abbahagyták a játékot és Lontalin kiment sétálni a födélzetre és 
fáradhatatlanul járt föl s alá egészen addig, mig a tea ideje el nem 
érkezett. 

ín 



Akkor már izgatótt volt. A teánál u zenekar játszott s arra gondolt, 
hogy ínegint látni fogja azt az embert. Ês lia megint szól neki valamit, 
akkor ő egyenesen hozzálép és kérdőre vonja. Oh, nem ijed meg tőle 
többéi Most már mondhatja neki: cukorbaba, kócbaba — és amit akar. 
ö most már mégis tudja róla, hogy nem egyéb, mint egy szomorú művész, 
akit elkeserít a saját sorsa, az, hogy nem ismerik, nem méltányolják és 
nincs az őt megillető helyen. Világos, hogy innen származik az iránta 
való gyűlölete is. Ezt meg fogja mondani neki és megmagyarázza majd, 
hogy ennek nincs semmi értelme. És hogy gyönyörű volt az a Bach-fuga, 
amit játszott és utána a Chanson triste és kár, hogy a hajón elpocsékolja 
művészi tehetségét és nem akar-e megismerkedni Wachmannal, az ő 
impreSzáriójával, az talán tehetne az érdekében valamit. Elszerződtetné 
valami jó helyre, New Yorkba, vagy Németországba valahova. Igen, ezeket 
fogja heki mondani. 

De legnagyobb meglepetésére, mikor a terembe lépett, a dobost nem 
találta helyén, helyette más ült a doboknál. 

— Nézze — mondta Wachmannak — a mi dobosunk nincs itt. 
— Tudom. Meg is kérdeztem őket hova lett, azt mondták: beteg. 

Nyilván megviselte őt a tegnapi szokatlan szereplése. Belebetegedett. 
Lbntalin nem szólt semmit. Megitta a teáját, aztán bucsut vett a töb-

biektől. Azt mondta, a kabinjába megy és gyakorol egy-két órát, most 
éppen kedvet érez hozzá. 

Föhnen ve a fedélzetre, egy Stewart szaladt el elölte, egy tálcával a 
kezében, amin whiskyt vitt valahova. 

— Mondja csak, — szólitotta meg Lontalin — lenne szives rneg-
magyarázni nekem, hol lakik az a zenész — az a dobos — a zenekarból? 

— Hogyne kérem, nagyon szivesen — mondta a Stewart szolgálat-
készei! és rohant Lontalin előtt a tálcával és egy kis föl és le, jobbra és 
balra való szaladgálás után, megállapodott egy ajtónál. 

— Kihívjam? — kérdezte szolgálatkészen. 
— Dehogy I hiszen beteg, — mondta Lontalin — én akarom meg-

látogatni. 
Kopogott az ajtón és a Stewart tovább szaladt. 
— Szabad — hangzott belülről. 
Lontalin lenyomta a kilincset és belépett. 
Az az ember ott tilt a lámpa alatt, egy karosszékben, egy nagy barna 

plaidbe burkolva, kék selyem házikabátban, fején egy fehér selycm-
turbárinal és egy könyvet tartott a kezében. 

Lontalin habozva állt meg az ajtó előtt. 
— Jó estét, — mondta félénk mosollyal — zavarom talán? 
Az ember csak nézett rá és meg sem mozdult. Csak a könyvet eresz-

tette le lassan a kezéből és fektette az ölébe. 
— Hallottam, hogy beteg — mondta Lontalin — és ezért azt gon-

doltam, meglátogatom. 
— Nagyon kegyes — hallatszott a gúnyos hang s a két fekete szem 

ellenségesen tűzött a szemébe. 
— Kérem, csak maradjon — mondta Lontalin, mikor látta, hogy a 

másik most elkezdi kicsavarni magát a plaidből. — Nem sokáig fogom 
háborgatni. Csak meg akartam kérdezni, hogy érzi magát — és igen — 
gratulálni akartam a tegnapi szerepléséhez. Nagyon szépen játszott. 
Mindenki el volt tőle ragadtatva. 

115 



— Mindönki? — kérdezte az ember és eszébe sem volt, hogy hellyel 
kinálja meg a látogatót. Vissza ült a karosszékbe és nyugodtan nézett 
Lontalinra. — És ön azért jött ide, hogy ezt elmondja nekem? 

— Nemcsak ezért — mondta Lontalin és elpirult. — Még azért is 
jöttem, hogy megkérdezzem: miért haragszik reám? Mit vétettem én 
önnek, hogy haragszik rám? 

Az ember durván fölkacagott . 
— Hogy mit vétett? És miért érdekli ez önt, kisasszony? Mii érde-

kelheti önt, hogy én, a jazz-dobos, mit gondolok ön felől. 
— Itt nem a jazz-dobosról van szó, — mondta Lontalin — az mel-

lékes. Nekem fáj, hogy valaki haragszik reám, akinek én tudtommal 
nem vétettem semmit. 

— Nem vétett semmit? — mondta az ember az előbbi nevetéssel. — 
Tudtával nem vétett? Hát az, hogy a világon van: az nem vétek? 

— Hogy én a világon vagyok? — kérdezte Lontalin ijedten. — De 
uram, nem értem miért mondja ezt! Szeretném, ha megmagyarázná. 
Megengedi, hogy leüljek ide erre a székre? 

Ezzel leült ott, ahol volt, az ajtó közelében és egy percre körül 
is nézett. 

A gyér lámpavilágban egy állványt látott, rajta sok könyvet és 
kevés hangjegyeket. Egy öreg és egy fiatal nő arcképét a falon. Egypár 
apró szőnyeget és kinai selymeket, néhány szines vánkost jobbra-balra 
dobálva. De ami legjobban feszélyezte őt és csaknem fájdalmasan 
hatott az idegeire, az a furcsa illat volt, amit érzett, valami maró, külö-
nös vegyüléke orvosságnak és keserű angol parfőmnek s ami csaknem 
a fulladásig megülte a mellét. 

— Hogy megmagyarázzam? Nincs mit magyaráznom rajta. Nincs 
kedvem hozzá. Ha néha gondolkozni szokott volna, magától is meg-
értené, minden magyarázat nélkül megértené az okot, amiért nekem és 
mindazoknak, akik hasonlók hozzám, gyülölnünk kell magát. Mit 
magyarázzak ezen? 

— Nézze uram, — mondta Lontalin szelíden és most csodálatos 
bátorság szállta meg — ön most beteg és bizonyára azért oly ingerlé-
keny. Nem akarom terhelni a kérdéseimmel. De igazságtalan hozzám, 
ha azt hiszi, hogy én sohasem gondolkozom. Vagy hogy mindig csak 
szép és vidám dolgokra gondolok, ö n az én életemet bizonyára nagyon 
tökéletesnek és boldognak tudja? Hát nem hallott róla, hogy már kis-
gyerekkoromban elvesztettem az anyámat? És hogy nem rég halt meg 
az apám, az a nagy művész, akit én imádtam? Hát nem hallott róla? 

Az ember kényelmetlenül mozdult meg a karosszékében és egy 
pillanatra lesütötte szemét az angyali tiszta és szomorú tekintet előtt. 

— Az apját ismertem — mondta az ember. -— Sok éjszakán át 
beszélgettem vele, itt a hajón, mikor ezzel a Wachmannal ment New 
Yorkba és mikor visszajött. Igen, éjszakákon át együtt voltam vele és 
beszéltünk késő hajnalig. 

Lontalin felugrott a székről. 
— Az apámmal beszélt! — mondta izgatottan. — Oh, Istenem, az 

apámmal beszélt! És miről beszéltek egymással? 
— Hogy miről beszéltünk? Gondolja, hogy a maga fülének való, 

amiről mi beszéltünk? 
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— Az én apám nem mondhatott olyat, amit én ne hallhatnék meg 
s amit meg ne értenék! 

— Nem önről volt szó, kisasszony! Megnyugtathatom, hogy nem 
önről volt szó — mondta az ember. — Csak a huszadik pohár whisky után, 
mikor már nagyon elérzékenyült: mondta egyszer. „És nekem a bankár-
apósom házában van egy leányom, aki ezüst bölcsőben alszik és ugy 
hegedül, ahogy ma senki sem tud". Ez volt az egész, amit önről mondott. 

Lontalin izgatottan lélegzett. 
— Az én apám nagyon szerencsétlen volt — mondta és visszaült 

a helyére és elővette a zsebkendőjét, hogy a könnyeit letörülje vele. 
— Az volt — mondta az ember közömbös hangon és feltartott lej-

jel a lámpába nézett. — Mindnyájan nagyon szerencsétlenek vagyunk, 
emberek, akik élünk és tudunk valamit és szivünk van. Magának jó! 
Maga sohasem fog delirium tremensben elpusztulni! Magából sohasem 
lesz morfinista. Maga sohasem fog ugy szeretni senkit, mint ahogy ő 
szerette azt a másik kócbabát. 

— Az anyámról beszél igy? — kérdezte Lontalin rémülten — az 
én anyámról? 

— Róla, természetesen, — mondta a dobos és most nevetett — ne 
féljen, ő nem igy beszélt róla. ö azt mondta: az a szent, az az áldott, 
az a tökéletes angyal! Igen, ezek maguk! szentek és angyalok és maguk 
visznek a romlásba és a sirba bennünket, ha véletlenül ránk akadnak 
és kedvük szottyan arra, hogy magukhoz emeljenek bennünket. Igy lesz 
belőlünk, akik félistenek voltunk, züllött dobos, beteg patkány és része-
ges csavargó. És még azt kérdezi: miért gyűlölöm? llát ezért, ha éppen 
tudni akarja. 

Kissé szinésziesen beszélt és ezért Lontalin inkább csodálkozva, 
mint ijedten nézett rá. Amit most mondott, nem hatott rá ugy, mint az 
előbbi beszéde. Figyelmesen nézte. 

— Ön azelőtt szinész volt? — kérdezte azután. 
Az ember megmozdult a helyén és mélyen elpirult. 
— Szinész nem voltam, — mondta most monoton hangon, átcsapva 

a másik végletbe — de ha az ember ilyeneket kénytelen mondani* akkor 
nem tud megszabadulni a nevetséges pátosztól. On előtt természetesen 
ugy hangzik ez a beszéd, mintha színpadról hallaná. Annyira messze 
van attól, ami az igazi élet. 

— Ezt ön nem tudhatja, — mondta Lontalin szelíden — az igazi 
élet nem pusztán a szenvedés, amint azt ön gondolja, aki bizonyára 
sokat szenvedett már és ezért elfogult azokkal szemben, akikről azt 
hiszi, hogy még nem szenvedtek eleget. De mit gondol: hiszen én még 
fiatal vagyok? Csak tizenhétéves. Időm sem volt ahhoz, hogy sokat 
szenvedjek. Miért akar ezért haragudni rám? 

Az ember most ránézett, furcsa, kutató tekintettel, mint valami 
tárgyra, amire egyszerre kíváncsi lett. S hogy ott látta ülni a szeken, 
sima fekete ruhájában, kissé előrehajolva s a kis csipkekendőjét gön-
gyölgetve, amit a kezében tartott, hirtelen elkapta róla a tekintetét 
és szólt: 

— Azt hiszem erre fölösleges bármit is felelnem Köszönöm, hogy 
oly szives volt és meglátogatott. Nagy kitüntetés volt rámnézve. 

— El akar küldeni? — kérdezte Lontalin és most fölállt a székről 
és közelebb ment hozzá. — Azt hiszi talán, hogy szeszélyből vagy 
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kíváncsiságból jöttem ide? Ne gondoljon ilyet rólam! Nekem azt mond-
ták, hogy ön beteg és én gondoltam, megkérdezem, nincs-e szüksége 
valamire? Nem segithetnék-e rajta? És aztán azért is jöttem, hogy meg-
kérjem: ne legyen elfogult velem szemben és ne tegyen rám máskor 
olyan sértő megjegyzéseket. Higyje el, nem érdemlem meg, mert én 
még soha, senkinek sem tettem tudva semmi rosszat és nem is akarok 
tenni soha. Én . . . én azért jöttem, hogy megkináljam önt a barátsá-
gommal. Hogy mint két művész, fogjunk egymással kezet. Nem akarja? 

És felényujtotta kezét és várt. 
A dobos ránézett Lontalin kezére és röviden szólt: 
— Nem. 
—- De miért? — kérdezte Lontálin mélyen elpirulva erre a sértésre. 

— Nincs semmi értelme! Függessze fel az ellenségeskedést, legalább 
arra az időre, inig jobban megismer engem. Mig egyszer játszani hallott! 
Lássa, én azt hiszem, ha egyszer játszani hallott, akkor nem fog többé 
rám haragudni és elnézi nekem azt, amit bennem ellenszenvesnek tart. 

Hirtelen eszébe jutott valami és örömmel csapott a homlokára. 
— Tudja mit? Most mindjárt megyek és elhozom a hegedűmet. 

Itt játszom valamit és ez önt szórakoztatni fogja! Minden beteget szó-
rakoztat a zene. Igen, igen, ezt fogom tenni. Várjon, mindjárt jövök! 

Ezzel kirohant az ajtón és ment a kabinjába, hogy elhozza a 
hegedűjét. 

Alig hogy az ajtó bezárult mögötte, a dobos felállt a karosszékéből, 
odafutott az ajtóhoz, gyorsan bereteszelte és ott állva, nekivetette 
a hátát. 

— Szent Isten! — mondta rémülten és lecsüggesztett karokkal föl-
felé nézett a semmibe. — Ezt teszed velem! Még ezt is? így megalázol 
engem Istenem, Istenem. így arculversz engem? Hogy ez idejöjjön és 
nekem játsszon? És kijátssza belőlem a züllött roncsot, aki belül va-
gyok? Hogy kijátssza belőlem a rothadt lelket, ebből a rothadt testből? 
Hogy idejöjjön és itt üljön előtteirt és beszívja a levegőt, amit én ki-
lehelek magamból? Hogy itt üljön és rámnézzen azokkal a szemekkel? 
Te Isten, milyen szemeket tudsz teremteni a földre! Nem, nem! Inkább 
az oroszlánok ketrecébe! Inkább akárhová, csak ezt ne lássam! És 
ezt ne halljam! ö n színész volt azelőtt? Neki szinész az, aki az élet 
fájdalmairól beszél. Neki szinész az, aki mást mond, mint ami hozzá 
illik. Ide ne jöjjön! Ide ne! Inkább beleugrom a tengerbe. 

Visszament a karosszékéhez és újból beleburkolódzott a plédjébe. 
Lehunyta a szemét és várt. 
— Tegnap hallottam, amint a nagynénje utána szólt: Lontalin! 

Micsoda név ez is: Lontalin? Még a neve is, ha rágondol az ember, 
olyan, mint valami halálos méreg. És most játszani akar itt, hogy ne gyű-
löljem őt. Holott ez olyan jó — gyűlölni őt — csúfolni: kócbaba, cukor-
baba! Vájjon meghallotta tegnap azt a rondaságot, amit mondtam? 
Talán meghallotta, de nem értette meg. És ha megértette, talán engem 
sajnál érte, amiért kimondtam. Ez a tisztaság és szépség? Ki fogja ezt 
egyszer magölelni? Miféle bankár, herceg vagy király? Kinek a karjai-
ban fog ez aludni, mint asszony? Legyen átkozott az az ember! Óh 
Istenem, tedd, hogy ne jöjjön vissza! Tedd, hogy elsüllyedjen a hajói 
Akármit, de nem akarom látni. 

Az ajtón kopogtak. 
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— — 
Az ember összeszorította a fogait és hallgatott. 
Másodszor is kopogtak. 
Lehunyta a szemét és nem felelt. 
Ekkor hallotta, hogy egy kéz puhán, óvatosan lenyomja a kilincset, 

ami visszapattan. Egy percig csönd volt. Aztán hallotta a finom léptek 
alig érzékelhető neszét a szőnyegen. 

— Elment, — gondolta magában. — No hála Istennek, elment! 
És ekkor két sápadt, sovány kezét fölemelte az arcához és némán 

belesirt. 
XVIII. 

Másnap már megint ott rángatódzott egész teste a dobok mögött 
és ingatta és rázta a fejét a tangó vagy az one step ütemére. Ott ült 
és nyitott szájjal nevetett a társaira és a mellette ülő muzsikusnak 
trágár dolgokat suttogott a fülébe. 

Ott ült, kékes-fekete hajával, ami csillogott a finom koponyáján, 
sovány, csontos ujjaival, amikkel feldobta és elkapta a dobverőt. Néha 
beledalolt a zenébe, valami puha és csaknem nőies tenorhângon. 
Jobbra-balra riszálta a derekát, mozgatta a csípőit, lakkcipős lábai 
táncoltak a szék alatt. Mindenki nevetett rajta, még Kaunitz is azt 
mondta: 

— Ez a fickó tisztára olyan, mint egy gumi-majom! 
— Ugyan kérem, — mondta Lontalin — hogy lehet ilyen meg-

jegyzést tenni egy emberre? 
— Ez ember? — kérdezte Kaunitz csodálkozva. — Nem is jutott 

eszembe. 
— Ugyan Oscar, ne legyen olyan kegyetlen! Nem hallotta, liogy 

játszotta tegnap azt a fugát? 
— Hát Istenem, játszotta. De nézze, mit csinál ma. Hát nem 

mulatságos? Még nekem is kedvem támad a táncra, ha sokáig nézem 
ezt a vitustáncot. 

— No, azt szeretném, — mondta Lontalin — magát egyszer tán-
colni látni. 

— Pedig tudok, — mondta Kaunitz — csak nem itt Európában. 
— Hiszen nemsokára Amerikában leszünk, ott majd meglátom. 
— Ott sem fogja meglátni. 
— Hát hova kellene mennem, hogy meglássam? 
— Velem kellene hogy jöjjön az Andesekbe. Ott van az én 

táncosnőm. 
— Ki az? — kérdezte Lontalin. 
— Egy indiánlány, az Aymoreok törzséből. 
— Hogy hívják? — kérdezte Lontalin izgatottan. 
— Irrasema. 
— Szép? 
— Szép mint a hold és teste olyan tökéletes, mint a bronzba öntött 

cirenei Vénuszé. 
— Meséljen róla — kérte Lontalin mohón. 
— Itt nem. Most nem. Majd egyszer! 
— Miért nem? Talán megígérte neki, hogy nem beszél róla? 
— Nem ígértem meg. De ha róla mesélnék, ez hiúságnak tűnne 
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maga előtt. Irrasemál csak akkor mondanám el, ha az a vakmerő és 
merőben balgatag ötletem támadna, hogy meghódítsam magát. 

Lontalin elhallgatott és zavart lett. 
— És miért volna vakmerő és balgatag ötlet az, ha engem meg 

akarna hódítani? — kérdezte aztán. 
— Istenem, ezt még kérdezni is lehet? — mondta Kaunitz moso-

lyogva és ránézett a leányra. — Azok után a lovaglások után a hercegi 
parkban? 

Lontalin ránézett. 
— Maga tud erről? — kérdezte meglepetten. 
— Hogyne, — mondta Kaunitz kedves kötekedéssel — én voltam 

a maga láthatatlan és titkos testőre. Arról az autózásról is tudok az 
esőben . . . Az volt az utolsó! 

— Azt is tudja, ki volt ott a hercegi parkban? — kérdezte tovább 
Lontalin. 

Kaunitz némán bólintott. 
— És miért nem beszélt erről soha egy szót sem, ha tudta? 
— Miért beszéltem volna? Tudtam, hogy előbb-utóbb vége szakad 

ennek az idyllnek. Meg akartam hagyni magát abban a boldog hitében, 
hogy ezeket a találkozásokat, kettőjükön kivül nem tudja senki. 

Lontalin lehajtotta a fejét. 
— Nagypapának sem szólt róla soha? 
— Hova gondol? Mit tartozik ez a nagypapára? Hát csak ilyen 

lovagias embernek tart maga engem? 
Lontalin eltűnődve nézett Kaunitz arcába. 
— Milyen furcsa magal — mondta. — Tulajdonképpen én nem is 

értem magát. Nem értem. Nem tudom kicsoda. 
— A maga hűséges alattvalója vagyok, semmi több. — De szabad 

azért egy kérdést intéznem magához? Csak egy egész kicsi kérdést? 
Ha nem akar, nem kell rá válaszolni. Vége már a szerelemnek? 

— A szerelemnek? Kivel? 
— Azzal, akivel ott volt a hercegi parkban. Vége már? 
— Én nem tudom: szerelem volt-e, — mondta Lontalin tűnődve. 

— Én nem értek ehhez. 
— Nem gondol rá többé? — kérdezte Kaunitz. 
— De igen. Nagyon gyakran gondolok rá. De már egyre ritkábban 

irunk egymásnak. 
— óh, hát leveleztek is? Lássa, ezt nem tudtam. 
— Az utolsó levelét elutazásunk előtt kaptam. Megírtam neki, hogy 

Amerikába megyek. 
— És nem kérte, hogy oda írjon magának? 
— Nem kértem. Nem is gondoltam rá. Talán meg se tette volna. 

Hiszen annyira vigyáznak rá! 
Valaki most elment mellettük. Lontalin felnézett. 
A dobos volt. Túlzott alázattal hajolt meg és az ajkán egy kis 

gúnyos mosoly ült. 

(Folytatjuk) 
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Szinrekerült a VÍGSZÍNHÁZBAN 
Elnök Törzs Jenő 
Curtiusné . . . . . . Mészáros Giza 
Hona , . Fóthy Erzsébet 
Egon . . . . . . . . Somló István 
Gáborka Bányai Ferenc 

Bogdán . . . v . 

I. felvonás 
(A Curtius-villa hallja. Hátul nagy nyitott 
üvegajtó a verandára. A veranda mögött — 
a kerten tul — az égbolt, amelybe, mint egy 
felkiáltójel nyúlik bele egy nagy gyári kürtő, 
a lágymányosi Curtius-müveké. Járás közé-

pen, jobbra és balra. Tavaszi délután.) 

1. JELENET 
Tanár, Gáborka 

GÁBORKA (15 éves, álmos és szórakozott, 
áhítattal figyel, illetve nem figyel. Előtte 
nyitott könyv). 

TANÁR (25 éves fiatalember, Gáborkával 
szemben ül a kis asztalnál, mechanikus lel-
kesedéssel magyarázza): A görög város, a 
polisz központja a piac volt, az agóra, ami-
ből később a latin fórum lett. A görög és 
jelesül az athéni agóra központja volt a 
város állam minden vallási, művészi és po-
litikai megnyilatkozásának. Gáborka, figyel 
maga? 

GÁBORKA (önkéntelenül): Nem. (össze-
szedi magát.) Azaz, hogy figyelek . . . Figye-
lek, tanár ur. 

TANÁR: Gáborka legyen komoly. Három 
hét múlva vizsga. 

GÁBORKA: Úgyis meg fogok bukni. Ta-
nár ur, ne komédiázzunk, mi mind a ketten 
tudjuk, hogy meg fogok bukni. 

TANÁR: De ehhez nincs joga, érti? A 
pólisz központja az agóra volt, (Kifakad.) 
Megbukni? Ez kegyetlen tréfa volna. 

GÁBORKA: Hogy érti ezt, tanár ur? 
TANÁR: Ugy h o g y . . . Magát vizsga után 

elviszik Svájcba, hogy kipihenje a bukás 
fáradalmait. Azok között a gyönyörű hegy-
óriások között, amelyeken eddig csak két 
zseniális hadvezér merészelt átvonulni. Az 
egyik volt Hannibál. 

GÁBORKA: A másik nem érdekel. 
TANÁR: Elég szomorú. A másik az Napo-

a következő szereposztásban: 
Vértes s Lajos 
Makiáru Zoltán 
Gárdonyi Lajos 
Mátray József 
Ladomerszky Maryi 

Kapitány 
Tanár . 
Oppel . 
Koncsek 
Juci . . 

. . Szegő Endre 
leon volt. Napoleon I És maga ott fog lakni 
egy Palace Hotelben az Engadinban, mig 
én . . . én . . . 

GÁBORKA: Ne féljen, tanár ur. Ha nem 
is jövök át a hatodikon, magát azért nem 
fogják kidobni. Szép is volna. Mert én buta 
vagyok, azért maga veszítse el az állását. 
Szólni fogok a mamának. Vagy még jobb, 
az Ilonának. Akarja? 

TANÁR: Nagyon szépen köszönöm. Hát... 
IIa az édesanyjának szólna . . . 

GÁBORKA: Okosabb, ha Ilonának. 
TANÁR (élénken): Nem. Ilona kisasszony-

nak nem. 
GÁBORKA: De miért nem? A mama sze-

gény nem sokat számit. Minálunk az Ilona 
parancsol. Azt mondják, ő örökölte a bol-
dogult papa energiáját. 

TANÁR (m. f.): Köszönöm. Ne tessék en-
gem Ilona őnagyságánál protezsálni. 

GÁBORKA: De miért ne, tanár ur? 
TANÁR: Mer t . . . (Nagyot lélegzik.) A 

görög város, a pól isz . . . (Hirtelen.) Tudja 
Gáborka, mi a baj? Az, hogy én egy hitvány 
kutya vagyok. 

GÁBORKA (őszinte jóakarattal): Na nem, 
tanár ur. Hitvány kutya — talán mégis túl-
zás. 

TANÁR: De. Megszoktam maguknál a té-
len ezt a jó életet és most félek attól a kis 
nyári koplalástól. 

GÁBORKA: Na de tanár ur . . . 
TANÁR: Házitanító vagyok. Az én ko-

romban és az én tudásommal. Házitanító! 
Házikutya! 

GÁBORKA: Ne busuljon Balog tanár ur. 
ígérem, hogy el fogok készülni holnapra. 
Egész éjszaka magolni fogok," mint egy 
ökör. 

TANÁR: Igazán? Megtenné! 
GÁBORKA: De csak a maga kedvéért. 

kozmetikus legmodernebb szépségápoló intézete. Hajszálak kiirtása 
arcról, karról. Szemölcsirtás. Hámlasztások Bérletrendszerü arcápo-
lás. Esti kikészítés. Díjtalan tanácsadás: Andrássy-ut 38., I. em. 

Párisival szemben. Kérjen prospektust! 
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(őszintén.) Szeretem magát tanár ur. Hogy 
mit szeretek magán, azt ugyan nem tudom. 
De szeretem. 

2. JELENET 
Voltak, Juci 

JUCI (balról jön, tálcán két csésze kávét 
hoz, két kaláccsal): Tessék az ozsonna. 

GÁBORKA: Kérem Juci, hozzon még egy 
harmadik kalácsot a tanár urnák és ja-
met is. I . 

TANÁR: Nemi Köszönöm Gáborka, nem. 
GÁBORKA: De. A tanár ur szereti a 

j a m e t . . . 
TANÁR: Nem, köszönöm, én igazán nem... 
JUCI: Ugyan ne szégyelje már tanár ur. 

Falni nem szégyen. Különösen, hogy jó szív-
vel adjuk. 

TANÁR: Nem. Nagyon köszönöm, jamet 
nem. 

JUCI: Dehogyis nem. Hozok az almásból. 
Jó lesz? 

TANÁR: Nem lesz jó Juci kérem. Hanem 
ha volna olyan szives, az eperjamből, An-
nak van egy kesernyés mellékize, amit sze-
retek. 

JUCI: Fiatalember létére keserűt szeret... 
No jó, nem bánom> legyen meg a m»ga 
kedve. (Balra el.) 

3. JELENET 
Tanár, Gáborká 

TANÁR: Maga az oka mindennek. Most 
fölkeltette bennem a vágyat 

GÁBORKA: Na de kérem, hát érdemes egy 
kanál jamért. Igazán tanár ur, miért olyan 
szerény? 

TANÁR: Nem szerénység kérem: okosság. 
Nem jó nekem megszokni a jólétet és a 
jamet. Trenírozom magam arra az időre, 
amikor államilag képesített helyettes tanár 
leszek. (Kint gyári kürtő búg.) 

GÁBORKA: Hat óra. Csukják a gyárat. 
Mennek haza a munkások. 

TANÁR: Holnap reggelig szünet. Holnap 
reggel hat óráig a lágymányosi Curtius-
gyárban nem gyártanak egyetlen vég mü-
selymet sem. (Esznek.) Szép gyár, nagy 
gyár, textilgyár. 

GÁBORKA: Szegény boldogult papa hagyta 
ránk. Egy gyárat hatszáz munkással. 

TANÁR: Es egy házitanitóval. 

GÁBORKA: Miért számítja magát oda, ta 
nár ur? Mert végzi a gyár francia levelezé 
s é t ? . . . (Esznek.) És a szegény papa hagyat 
ránk ezt a villát is itt a gyár tövében. 

TANÁR: Közel akart lenni a gyárhoz. Sz«-
gény megboldogult nagyon szorgalmas volt. 

GÁBORKA: Igen, de ez kihalt vele. Már 
ugy értem a szorgalom íiágon. Egon bá-
tyám és én két lusta disznó vagyunk. Egop 
még nagyobb, mint én. Nem parancsol a ka-
lácsra vajat? 

TANÁR: Köszönöm, nem. 
GÁBORKA: Az Ilona az már inkább. \z 

Ilona az tehetséges. De minek a lánynak a 
tehetség? Nem igaz? 

TANÁR: Hát i s tenem. . . Tulajdonképpen 
szeretem a vajat. 

GÁBORKA: Igen? . . . A k k o r . . . (Csöngetpi 
akar). 

TANÁR (lefogja a kezét): Nem! Nemi Nem 
szabad megszokni. 

GÁBORKA: És aztán tudja, az se jó beosz-
tás, hogy az Ilona idősebb, mint én. Lány, 
az legyen mindig a legfiatalabb. 

TANÁR (mohón): Hány éves az Ilona kis-
asszony? 

GÁBORKA: Ő se tagadja, hát megmond-
hatom: huszonhárom. 

TANÁR (spontán): Lehetetlenl Csak ilyen 
kis korkülönbség van köztünkI 

GÁBORKA; Miért lehetetlen. És miért 
méri az Ilona korát a magáéhoz. 

TANÁR: M e r t . . . Ez a Juci is hozhatpá 
már a jamet. 

GÁBORKA: Fél, hogy előbb fogy el a ka-
lács? Tanár ur maga egy nagy gyerek. 

4. JELENET 
Voltak, Curtiusné 

CURTIUSNÉ (jobbról jön). 
GÁBORKA: Kézit csókolom mama. 
TANÁR (gyorsan és teli szájjal): A görög 

város, a pólisz központja az agóra v o l t . . . 
CURTIUSNÉ: Hagyja tanár ur. Miért fá-

rasztja a gyerekeket. Vagy nem látja, hogy 
eszik? 

TANÁR: Bocsánat nagyságos asszonyom, 
látom; (Ijedten, alázatosan eszik). 

6. JELENET 
Voltak, Juci. 

JUCf (balról jön, jamet hoz): Tessék a 
keserű lekvár. Az, amelyiket ugy szeret, 

TANÁR: Bocsánat nagyságos asszonyqm-
igazán nem én kértem. Az úrfi kínálta. Va-
lósággal rám tukmálta. 

CURTIUSNÉ: Csak egyen tanár ur. 
tunit, az egyen. Tanítás is munka. Vagy nepi? 

TANÁR: De igen, nagyságos asszonyom 
Tanítás is munka. (Gyáván jamet ken a ka-
lácsra). 

CURTIUSNÉ: Juci. 
JUCI (már indult, megáll): Tessék páran-
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esolni, nagyságos asszonyom, 
CURTIUSNÉ: A kisasszony már megjött* 
JUCI: Nem kérem szépen. A kisasszony 

még ebéd után autóba szállt az elnök úrral 
és azóta nem jött meg. (Pillanatig további 
parancsot vár, azután balra el), 

6. JELENET 
Tanár, Gáborka, Curtiusné. 

TANÁR (sokáig nem meri kérdezni, azután 
mégis): Ha nem vagyok indiszkré', meddig 
marad még itt nálunk az e lnök . . . akarom 
mondani Stolze-Treviso báró ur? 

CURTIUSNÉ: A jövő hétig mindenesetre, 
fiam akkor lesz huszonnégy éves. És akkor 
beiktatjuk őt a vezérigazgatói székbe, 3 bol-
dogult apja helyébe. 

GÁBORKA: Na h iszen . . . Egon vezér-
igazgató ur. Jó kis butaság, mondhatom. 

CURTIUSNÉ: Hallgass! A báró itt akar 
lenni azon a napon. Mint a részvénytársa-
ság elnöke. És ő is szegény megboldogultam 
hagyatéka. 

TANÁR: A báró ur a néhai vezérigazgató 
u ur hagyatéka? 

CURTIUSNÉ: Igen. Amikor divatba jött 
ez a dolog a müselyemmel, szegény uram 
mindenáron akart egy finom nevet az áru-
nak. Egy nagy nevet. Ugy mint Keglevich-
cognac. 

GÁBORKA: Vagy Henckell-Donnersmarck-
; pezsgő. 

CURTIUSNÉ: Gáborka! . . . És akkor meg-
v választatta . . . 

GÁBORKA:... az erté elnökévé báró 
Stolze-Trevisot, hogy a müselymet el lehes-
sen nevezni Treviso-selyemnek. 

CURTIUSNÉ: Zseniális gondolat. Nem? 
TANÁR: Istenem, természetesen nem me-

rem a szegény vezérigazgató ur intencióit 
kritizálni, de ha szabad egy megjegyzést 
kockáztatnom, igy is jól hangzott volna, 
Curtius-selyem. Ahogyan jól hangzik . . . 
•csak példának merem mondani: Curtius 
Egon, vagy Curtius Ilona. (Lehunyja a sze 

•nmét.) Curtius Ilona. 
CURTIUSNÉ: Lehet. D e . . . Minden ugy 

van jól, ahogy szegény uram rendelte. 
TANÁR: Természetesen kérem. Ezt mon-

iidom én is . . . 
CURTIUSNÉ: A márka ma be vart vezetve. 

,A Treviso-selyem ma világcikk. 
TANÁR: Hála Istennek. 
CURTIUSNÉ: És a báró nem pénzért tette. 
TANÁR: Persze, hogy nem pénzért. 
CURTIUiSNÉ: Gazdag ember, nincs rászo-

nrulva. 
TANÁR: Ez természetes kérem. Egy gaz-

jdag ember sosincs rászorulva. 
CURTIUSNÉ: De nagyon jó barátja volt 

líian uramnak. Sokat ültek együtt . . . 
TANÁR (rémülten): Tessék? 
CURTIUSNÉ: . . . különféle igazgatósá-

g o k b a n . 
TANÁR (megkönnyebbülten): Vagy ugy. 

Hála Istennek. 
CORTIUiSNÉ: És megtette az uramnak ba-

rátságból. Mert annyit ültek együtt. (Uzson-
nára.) Tanár ur már végzett? 

TANÁR: Azonnal . . . (Gyorsan bekap egy 
utolsó falatot.) Igenis nagyságos asszonyom, 
már végeztem. 

CURTIUSNÉ: Akkor csöngessen kérem a 
lánynak. 

TANÁR: Igenis nagyságos asszonyom. 
Csöngetek. (Csönget.) 

CURTIUSNÉ: És aztán vigye kérem a 
gyereket a levegőre. Szegényke éppen eleget 
ült ma a szobában. 

7. JELENET 
Voltak, Juci 

JUCI (balról jön): Leszedhetek kérem? 
TANÁR: Igen kérem. Szíveskedjék az asz-

talt leszedni. 
CURTIUSNÉ (Gáborkához): És ha ma 

este jól viselkedsz, holnap reggel kilova-
golhatsz a kapitánnyal. Van kedved? 

GÁBORKA (tapsol): De mennyire! Lova-
golni a kapitánnyal! Remek lesz. Fölkelni 
reggel ötkor. És aztán kettesben leTétényig, 
Tanár ur, magának persze nincs érzéke az 
ilyesmi iránt. 

TANÁR: Honnan volna? Én és egy hátasló 
kérem szépen. (Nem meri kimondani, de 
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aztán mégis muszáj neki.) Csak attól tar-
t o k . . . 

GÁBORKA: Mitől? Hogy kitöröm a nyaka-
mat? 

CORTIUSNÉ: De Gáborka! Micsoda vicc 
ez. (Szivéhez kap). 

TANÁR: Nem kérem szépen. Tudom, hogy 
az úrfi remekül lovagol. Csak attól tartok... 
(Jucira néz, nem folytatja). 

JUCI (balra el). 
8. JELENET 

Tanár, Gáborka, Curtiusné 
TANÁR: Attól tartok, nem kettesben fog-

nak lovagolni. Ilona kisasszony is velük 
lesz. 

CuRTIUlSNÉ: Ugyan. A lányom? Amióta 
rákapott a sofirozásra. . . Az idén még nem 
is szállt lóra. 

TANÁR: Tévedés nagyságos asszonyom. 
Ilona kisasszony minden reggel szá l l . . . 
Tudniillik méltóztatik tudni, hajnalban ke-
lek a szigorlatom miatt és . . . Ilona kisasz-
szony minden reggel a kapi tánnyal . . . már 
április óta . . . kilovagolnak kérem szépen. 
Ketten lovagolnak . . . Két lovon lovagolnak. 

CURTIUSNÉ: Ugy? Ezt nem is tudtam. 
Nem téved maga tanár ur? 

TANÁR: Nem, nagyságos asszonyom. Lá-
tom ő k e t , . . Minden reggel látom ő k e t . . . 

CURTIUSNÉ: Igen a kapitány . . . Tulaj-
donképpen Kortner kapitány is a boldogult 
uram hagyatéka. Az Umsturz után Ausztriá-
ból jött ide és most ő vezeti a gazdaságun-
kat. 

TANÁR: Értem, a kapitány ur most olyan 
jószágkormányzó-féle. 

GÁBORKA: Na jószág? Pár hold az egész. 
Esterházyéknak több van. 

CURTIUSNÉ: Igen, pár holdacska, itt 
mingyárt a gyár mögött. És a kapitány ezért 
is lakik ilyen közel mihozzánk. (Kimutat.) 
Ismeri azt a kis házat. Azt is szegény meg-
boldogultam építtette neki. 

9. JELENET 
Voltak, Oppel 

OPPEL (középről jön aktatáskával): I zé -
Balog tanár ur . . . (Csak most veszi észre 
Curtiusékat. Hirtelen egész más hangon.) 
Alázatos jóestét. Bocsánat . . . Ha tudtam 
volna, nem mertem volna zavarni. A francia 
levelezést hoztam át a tanár urnák. 

CURTIUSNÉ: Nem zavar, Oppel ur. Egy 
pohár konyakot Oppel ur? 

OPPEL: Hálásan köszönöm, de nem szok-
tam inni. 

CURTIUSNÉ: Egy cigarettát? 
OPPEL: Hálásan köszönöm, de nem szok-

tam dohányozni. 
CURTIUSNÉ: Akkor legalább üljön le 

Oppel ur. 
OPPEL: Hálásan köszönöm, d e . . . De 

igen, ülni azt szoktam. Hálásan köszönöm. 
(Leül). 

m 
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CURTIUSNÉ: Maga derék ember Oppel 
ur. Szegény uram nagyon szerette magát. 

OPPEL: Igen kérem szépen. Nem akarok 
dicsekedni, de szegény megboldogultnak a 
gyöngéje voltam. Egyenesen a gyöngéje. 
Még a halálos ágyán nevezett ki cégvezető-
nek. (Megtörli a szemét). 

CURTIUSNÉ: Igen, szegény uram nagyon 
ragaszkodott magához. 

OPPEL: Csoda kérem? Hiszen gyerek-
korom óta szolgáltam őt. Másnap, hogy a 
negyedik reálból kicsaplak, beléptem hozzá 
mint praktikáns. Akkor még jutában és 
kenderben csináltunk üzletet és az iroda a 
Nádor-utcában volt. 

CURTIUSNÉ: Az első emeleten a lakás. 
Egon és Ilona ott jöttek a világra. 

OPPEL: Szép idők voltak. Az volt a Lipót-
város fénykora. A CityI Az a sok szolid gaz-
dagság, az a sok szolid szolvens cég. A cég 
még az öreg Kornfelddel dolgozott és Hatvany 
Sándorral és nekem tiz forint volt a havi 
fizetésem. (Rajong.) Havi tiz forint. Mondom 
azok szép idők voltak. Azlán kijöttünk ide, 
a Lágymányosra, ötven munkással kezdlünk, 
most van hatszáz. De mondok valamit a 
nagyságos asszonynak. Szivesen cserélnék 
vissza 

CURTIUSNÉ: Én is. 
OPPEL (kis szünet, fölényes hangon): Hál 

jöjjön ide Balog. (Curtiusnéhoz alázatosan.) 
Meg tetszik bocsátani. (Tanárhoz fölényesen. 
Írásokat atf neki.) Ezek mennek Párisba, 
ezek Lyonba, ezek Genfbe. De nehogy össze-
tévessze őket. 

TANÁR: Bocsánat cégvezető ur, tévesztet-
tem én a mai napig egyszer is? 

OPPEL: Éppen annál többet téveszthet a 
mai naptól kezdve. Sose lehet t u d n i . . . Fogjál 
Dolga úgyse lesz a levelekkel. 

TANÁR: Tudom kérem. Csak éppen le 
kell őket fordítanom franciára. 

OPPEL: Na és? Az is valami? Franciául 
tudni? Kalkulálni barátom. Strazzát vezetni 
Az, igen. Franciául mindenki megtanulhat. 
De a kereskedelem! Azt nem lehet megtanulni. 
Kereskedelemre születni kell. 

TANÁR: Igaza van cégvezető ur, én nem 
születtem. Én csak éppen a világra jöttem. 
Nem tudja véletlenül, hogy miért? 

OPPEL: Engem kérdez? . . . Hiszen elvégez-
hetnék ezt a levelezést odaát a gyárban is. 
De legyen magának egy kis mellékkeresete. 
Ez töltünk tulajdonképpen egy nagylelkűség, 
tanár ur. (Curtiusnéhoz alázatosan.) Bocsá-
nat. 

GÁBORKA (kicsit élesen): Hogy van a fele-
sége, Oppel báosi? 

OPPEL: Köszönöm, fiatal ur. Csak s o . . . 
so . . . (Curtiusnénak.) Még a boldogult vezér 
engedélyével nősültem, öt év előtt. Itt la-
kunk kérem a szomszédban. A tisztviselőház-
ban. 

CURTIUSNÉ: Tudom. A lányom szokta 
dicsérni a feleségét. 
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OPPEL: És ki nem, nagyságos asszonyom? 
Az Elluci egy drága. Egy jó feleség kérem és 
milyen szőke. 

10. JELENET 
Tanár, Gáborka, Curtiusné, Oppel, Egon 
EGON (középről jön): Kezicsókolom mama. 

(Kézcsók, körülnéz.) Szervusz Oppelka. 
OPPEL (zavarban): Alázatos szolgád, vezér-

igazgató ur. (Mélyen hajlong.) Legalázatosabb 
szolgád, vezérigazgató ur. 

EGON: Mit keresel te itt minálunk, 
Oppelka? 

OPPEL: A francia levelezést hoztam át a 
tanár urnák. Telefonált, hogy ma nem tud 
átjönni a gyárba. (Általánosságban.) Bocsá-
nat. Nem akartam zavarni. Máskor nem fog 
előfordulni. (Indul.) Legalázatosabb szolgá-
juk. 

CURTIUSNÉ: Isten vele, Oppel ur. 
OPPEL (visszafordul, meghajol): Legalá-

zatosabb kézcsókomat. 
EGON: Na mi az? Kezel se adsz Oppelka? 

(Kezet nyújt neki.) 
OPPEL: Bocsánat, nem vellem észre. (Meg-

fogja Egon kezét.) Legalázatosabb szolgád. 
(Zavartan.) Szervusz vezérigazgató ur. (Közé-
pen el gyorsan.) 

11. JELENET 
Tanár, Gáborka, Curtiusné, Egon 

CURTIUSNÉ (a középajtóhoz megy, nézi, 
hogy Oppel elment-e már. Visszajön.) Egon! 
Mióta tegeződöl te a személyzettel? 

EGON (zavartan): Tessék? Oppel nem sze-
mélyzet. 

CURTIUSNÉ: Hát mi? 
EGON; Nem tudom. A z . . . izé . . . A munka-

társam, A jobbkezem. 
CURTIUSNÉ: Igen? Hát mióta tegeződől 

te a jobbkezeddel? 
GÁBORKA: Amióta elcsábította a feleségét. 
CURTIUSNÉ: Mi? 
GÁBORKA: Elluci az Egon szeretője. 
EGON: Te . . . Te taknyos te . . . (Neki akar 

menni.) 
CURTIUSNÉ: Csend! (Nagy csend.) Tanár 

ur, vezesse ki Gáborkát. 
TANÁR: Kérem, Gáborka . . . 
GÁBORKA: De nem! Most menjek, amikor 

kezd érdekes lenni? Ez a hála azért, hogy 
megmondtam, hogy az Egon egy erkölcstelen 
lény? Egy aranyifjúság. 

CURTIUSNÉ: Takarodj! 
TANÁR: De igazán Gáborka, tessék jönni. 

(Megfogja Gáborka kezét, közép felé indul-
nak.) 

CURTIUSNÉ: És aztán magához is lesz egy 
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szavam, tanár ur. Mindenről maga lehel. 
TANÁR: De engedelmet, nagyságos asszo-

nyom, én tehetek arról, hogy Egon ur és 
Elliuci... 

CURTIUSNÉ: Maga tehet arról, hogy 
Gáborka észrevette. Egy tizenhat éves flu! Hát 
szabad egy ilyen gyereknek meglátni. Egy-
általában tudni azt, hogy mit jelent az: férfi 
és nő. Na menjenek, menjenekl 

TANÁR: Kérem nagyságos asszonyom, 
tessék nekem megboosájtani. ígérem, hogy 
az úrfi a jövőben nem fogja tudni, hogy mit 
jelent az: férfi és nő. 

GÁBORKA (halkan): Jöjjön tanár ur, 
jöjjön. Majd később beszélek az érdekében. 
(Tanárral együtt középen el.) 

12. JELENET 
Curtiusné, Egon 

CURTIUSNÉ: Szógyeid magad! A boldogult 
papa ezt sose merte volna megtenni velem. 

EGON: Hogy a boldogult papa sosem?. . . 
GURTIUSNÉ: De nem a személyzettel. És 

ne merd kritizálni a boldogult papát, ö úri-
ember volt. (Szünet.) Ilyet, ahol nagy lány 
van a házban. Mondd, nem gondoltál akkor 
Ilonára?! 

EGON: Bocsáss meg mama, de azt hiszem, 
tartozom a húgomnak annyi tisztelettel, hogy 
éppen akkor ne őrá gondoljak, 

CURTIUSNÉ: Hallgass! Most mit csináljak? 
Dobjam ki Oppel urat? Egy ilyen hasznos 
embert. Tudja az összes üzleti titkainkat, 
még képes és átmegy a konkurrenciához, 

EGON: De édes mama, micsoda túlzás, 
kidobni Oppel u r a t ! . . , 

CURTIUSNÉ; Hát hogy fogsz szabadulni 
attól a nőtől? 

EGON: Sehogy. 
CURTIUSNÉ: Mi! Talán el akarod venni 

feleségül Oppelnét? 
EGON: Na édes mama! Egyik túlzásból a 

másikba. Miért dobnád te ki Oppel urat. És 
mért venném el Oppelnét? 

CURTIUSNÉ: Isten őrizz. Elvenni egy sze 
mélyzetnét. . . De hát mi lesz itt! >Mi lesz itt! 

EGON: Semmi. Ami volt. Ami van. Gon-
dold, hogy nem tudsz róla. 

CURTIUSNÉ: Szereted azt az asszonyt? 
EGON: Tetszik nekem. 
CURTIUSNÉ: Rendet fogok csinálni. Sze-

rencsére itt van az elnök, majd ő segit, 
EGON: Mi? B« akarod avatni a bárót. Jó. 

hogy nem mingyárt igazgatósági ülést hivsz 
egybe Elluciért. 

"v CURTIUSNÉ: Vagy szólok a kapitánynak. 
EGON: No de kérlek szépen. Különben is 

(súllyal) a kapi tány . . . mert őt most éppen 
ez tudná érdekelni. 

CURTIUSNÉ: Mért ne tudná érdekelni? 
EGON: M e r t . . . ö most más dolgokkal 

van elfoglalva. 
CURTIUSNÉ: A kapitány. Mivel? Semmi 

dolga. Már kora hajnalban kilovagol Iloná-
val. 

EGON (hazudik): Ugy? Ezt nefn is tud 
t a m . . . 

CURTIUSNÉ: Mondd: lehet egy férjes 
asszonynak végkielégítést adni? 

EGON: Nem tudom. Én nőtlen vagyok. 
Erről a férjek tudnának információt adni. 

CURTIUSNÉ: Legalább igérd .meg, hogy 
szakitani fogtok. 

EGON: Szakitani? örökké persze semmi 
sem tart. (Kirobban.) Mama, huszonnégy 
éves vagyok. Mit akarsz tőlem. Nősülni még 
nem nősülhetek . . . 

CURTIUSNÉ: Nem! Előbb Ilonának kell 
férjhezmenni. Első a lány. 
4 EGON: Kokottokat pedig nem birpk. Nna . . . 
Valamit csak kell tenni. Ne félj mama. Itt 
nem lesz baj. 0 olyan okos és szerény és . . . 
(Hirtelen,) Hány órakor vacsorázunk? Nyolc-
kor? Kezicsókolom, mama. A viszontlátásra. 
(Gyorsan jobbra el.) 

13. JELENET 
Curtiusné,, Tanár 

TANÁR (középről jön, meglátja Curtiusnét. 
Megrezzen): Bocsánat. 

CURTIUSNÉ: Mi? Maga itt? Nfég merész-
kedik . . . Hallja, nehogy a lányost előtt be-
szélni merjen. Neki nem szabad ludni erről 
a botrányról. 

TANÁR: Kérem, nagyságos asszonyom. 
CURTIUSNÉ: Egy szót sem! Hallgatni! És 

ha Gáborka ki meri nyitni a szájál, a k k o r . . . 
TANÁR (tátott szájjal): Akkor? 
CURTIUSNÉ: Akkor megnézheti magát 

tanár ur. (Jobbra el.) 
TANÁR (sóhajt, leül, előveszi qz írásokat, 

töltőtollat vesz elő, jegyez.) 

14. JELENET 
Tanár, Kapitány 

KAPITÁNY (35 éves, persze civilben van, 
de lovaglócsizmában és lovagló pálcával. Kissé 
németes kiejtéssel beszél, de ez nála nem 
kómikus, csak még markánsabbá teszi): Jó-
estét, tanár ur, 

TANÁR (fölkel): Alázatos szolgája, kapi-
tány ur. 

KAPITÁNY: Csak tessék ülve maradni. 
Csak tessék tovább dolgozni. 

TANÁR: Köszönöm szépen. (Leül, de nem 
tudja, mi az udvariasabb, ha topább dolgo-
zik, vagy ha a kapitányt szórakoztatja. 
Egyelőre maga elé bámul.) 

KAPITÁNY (rágyújt. Tanárt nem kinálja): 
Az uraságok itthon vannak? 

TANÁR: A nagyságos asszony itthon van. 
Azt hiszem Egon ur is. (Szünet.) Ilona kis-
asszony még nem jött meg. 

KAPITÁNY: Hát elment? 
TANÁR (alattomosan, hogy a kapitányt kí-

nozza): Ilona kisasszony autózni pnent az el-
nök úrral. Már ebéd után elmentek. Mingyárt 
ebéd után. 
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KAPITÁNY: Ugy! Mingyárt ebéd után. 
(Ajkába harap. Az írások fölé hajol.) Francia? 
A gyárnak? (Hirtelen.) A soffőr velük ment? 

TANÁR {teszi a butát): Kikkel kérem? 
KAPITÁNY: Kikkel? Ilonával és a . . . az 

elnökkel. 
TANÁR (alattomos): Ezzel nem szolgál-

hatok kapitány ur. Ilona kisasszony nem 
szokta velem közölni, hogy magával viszi-e 
a soffőrt, ha kikocsizik az elnök úrral. (Hir-
telen belemélyed az írásba.) 

KAPITÁNY (zavarban van): I g e n . . . Hát 
akkor . . . (Indul.) Jóestét, tanár ur, 

TANÁR: Kapitány ur már megy? A nagy-
ságos asszony itthon van Egon ur is. 

KAPITÁNY (morog): Igen. 
TANÁR: Mondjak valamit az Ilona kis-

asszonynak? Hogy tetszett keresni. 
KAPITÁNY: Danke. (Pálcát suhogtatja.) 

'Nicht nötig. (Középen el.) 
TANÁR (utánaszól): Respekt Herr Ritt-

meister. 

15. JELENET 
Tanár, Gáborka 

GÁBORKA (középről jön): Mit szól ehhez 
a murihoz, tanár ur? Hogy mi ketten tehe-
tünk arról, hogy ők ke t ten . . . Furcsák tud-
nak lenni a mamák. Mi? 

TANÁR: Nagyon kérem Gáborka. Először 
is beszéljen több tisztelettel az édesanyjáról. 
És azután ne említse többé ezt a dplgot. 

GÁBORKA (leül, ceruzával rajzolni kezd): 
t/Miért? Magát talán nem érdekli? Magának 
rvtalán nincs érzéke nők iránt? 

TANÁR (dolgozik, közben); De k é r e m . . . 
GÁBORKA: Tanár ur, ne haragudjon, de 

nekem az a gyanúm, hogy maga egy kis 
''cHltüTR U 8ZÎ 

TANÁR (felforr): Na d e ! . . . 
GÁBORKÁ: Magát még sosem kaptam rajta. 

Már mindenkit rajtakaptam a házban. Az 
Egont, az Ellucit, a soffőrt. a szobalányt. 
Hsak éppen magát nem. 

TANÁR: Engem nem is fog az unfi rajta-
kapni sohasem. Én kérem idealista fiatal-

embe r vagyok. 
GÁBORKA: Idealista? Maga tanár ur egy 

Hriptogám lény, egy titkon nősző, mint azt a 
> ermészetrajzban tanultuk. 

TANÁR: Elég volt kérem. Mi ez ma? Más-
kor mi sosem szoktunk ilyen dolgokról be-
. izélni. 

GÁBORKA: De rájuk gondolni annál többet, 
i Na vallja be maga is tanár ur., Nekem kü-

önben már jogom van hozzá. Az qrvos azt 
H nondja, hogy már erősen benne vagyok a 
joubertásban. 

TANÁR: Ez nem ok arra, hogy ne visel-
kedjék illedelmesen. 

GÁBORKA: Én attól tartok, hogy nem-
it okára magamat is rajtakapom, (Sóhajt.) Bár 
ijinár ott tartanék. 
' TANÁR: Na de igazán, ez m á r ! . . . 
• GÁBORKA: Közöttünk maradjon tanár ur. 

ebbe a dologba már beleköpött nekem a 
soffőr. 

TANÁR: Mi?! 
GÁBORKA: A Juci minden éjjel beereszti 

magához a soffőrt, a Bogdánt. És nem azért.. 
Én nem vagyok büszke, de ez, hogy liaisonja 
van a soff őrrel, valahogyan elveszi a gusz-
tusomat. 

TANÁR: Elég kérem. Elég! 
Gáborka: Jó. Legyen elég. (Szünet.) 
TANÁR (ír.) 
GÁBORKA (rajzol): Dolgozik, tanár ur? 
TANÁR: És maga? (Fölkel.) A holnapi lec-

két csinálja? 
GÁBORKA: Azt éppen nem. 
TANÁR: Hanem. . . (Megnézi.) Hallja! 

Miket rajzol ide maga . . . Hiszen ez két mez-, 
telen ember. Egy meztelen f é r f i . . . 

GÁBORKA: És egy meztelen nő. 
TANÁR: Ide adja tüstént, (Kap utána.) 
GÁBORKA: Soha! (Fölkapja a rajzot, kör--

beszalad vele.) 
TANÁR (kergeti): Tüstént ideadja! 
GÁBORKA: Soha! (Kergetik egymást, elejti 

a rajzot.) 
TANÁR (lehajol érte.) 
GÁBORKA: Tanár ur. Maga nem úriember, 

ha felad engem a mamáná l . . . (Kint autó-
tülkölés. Ijedten.) A nővérem! Tanár ur el-
dugni. Tanár ur nem föladni! Tanár ur 
úriembernek lenni. (Gyorsan balra el.) 

TANÁR (fölemeli a rajzot, zsebre akarja 
dugni.) 

16. JELENET 
Tanár, Ilona, Elnök, Soffőr 

ILONA (porköpenyben,, autószemüveggel 
középről jön): Jóestét. 

TANÁR: Kezeit csókolom. (Ijedtében az 
egyik asztalra ejti a rajzot.) 

ELNÖK (ugyancsak porköpenyben, autó-
szemüveggel középről jön, mögötte a soffőr.) 

TANÁR: Alázatos szolgája, báró ur. 
ELNÖK (ledobja magáról a porköpenyt, 

odadobja a soffőrnek): Vigye ezt fipm. (Csak 
most int kezével a tanárnak.) Jóestét pro-
fesszorkám. 

SOFFŐR: A kisasszony köpenyét nem sza-
bad kivinnem? 

ILONA: De. Kérem az enyémet is. (Le 
akarja vetni a köpenyt.) 

Csúnya hónalj szűröket 
e g y p i l l a n a t a l a t t e l t á v o l í t j a 

Duimin Kreml 
M l a d e n l l t t k a p h a t ó 
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Központ: Nllllily Ottó gyógy úrunagykeres-
kedése, Bpest, VI., Podmaniczky-u, 43. 

/ 27 



TAN AR: Méltóztatik megengedni? (Szolgá-
latkészen odaugrik.) 

ELNÖK (Ilonához lép): Szabad? 
TANÁR (hátrál.) 
ELNÖK (lesegíti Ilona köpenyét, soff őr-

nek adja): Tessék. 
ILONA (leveszi pápaszemét): És ezt is 

kérem. 
ELNÖK: Ja persze. És az enyémet is. (Le-

veszi a pápaszemét, a soffőrnek adja.) 
SOFŐR: Alásan köszönöm. (Holmikkal 

balra el.) 
17. JELENET 

Tanár, Ilona, Elnök 
ELNÖK (szeméhez kap.) 
ILONA: Mi az? Csak nem ment valami a 

szemébe? 
ELNÖK: A nap. Valahányszor leveszem ezt 

a zöld pápaszemet, az első pillanatban való-
sággal megver a napfény. Maga ezt persze 
nem érzi. A maga szeme még fiatal. 

TANÁR (oldalt áll): Bocsánat, hogy közbe-
szólok, elnök ur, de ez éppen olvan, m i n t . . . 
(Elakad.) 

ELNÖK: Na kérem, ki vele. 
TANÁR: Most elfelejtettem, hogy mit 

akartam mondani. (Hirtelen.) Már megvan. 
Ez éppen olyan, mint amikor az ember vi-
lágra jön. Azt mondják, a csecsemők az első 
pár napon nem is látnak. Tudniillik amig a 
relina megszokja, hogy . . . 

ELNÖK: Lehet. Már nem emlékszem rá. 
Utoljára több mint negyven év előtt voltam 
csecsemő. 

TANÁR (zavartan, bután): Igazán meg se 
látszik a méltóságos uron, hogy már ilyen 
régen tetszel t . . . izé . . . csecsemőnek lenni. 
Bocsánat . . . Megkeresem az úrfit és . . . (Bal 
ajtónál.) Alázatos szolgájuk. 

ILONA: Nem haragszik, tanár ur, ha meg-
kérem, hogy . . . 

TANÁR: O, méltóztassék parancsolni. 
ILONA: . . . ugyan, szóljon kint a személy-

zetnek, hogy hozzanak be kél frappirozolt 
csésze teái. (Elnökhöz.) Szabad ugye magái 
is megkínálni? 

ELNÖK: Nagyon köszönöm. 
ILONA: És ugy-e nem haragszik, hogy ma-

gát terhelem ezzel, tanár ur. 
TANÁR: De kérem szépen, nekem megtisz-

teltetés . . . Igazán megtisz . . . Két csésze 
frappirozott teát kérem szépen. (Bal ajtón 
kibotlik.) 

18. JELENET 
Ilona, Elnök 

ILONA (tanár után néz): Mégis megbántot-
tam. Sajnálom. Nem volna szabad egy embert 
azért, mert alattunk áll . . . És nem is áll 
alattunk. 

ELNÖK (megcsókolja a kezét): Drága. 
Olyan szép ma. És éppen ma. Milyen k;'ir. 
Hogy gyűlölöm ezért, hogy éppen ma ilyen 
szép. (Megint megcsókolja a kezét.) 

ILONA (másik kezével a kézcsók helyét 
mutatja): Most mire volt ez? Vagy már el-
felejtette, hogy mit igért a kocsiban? Okos 
lesz é s . . . (Keres még egy szót, nem talál.) 
Okos. 

ELNÖK (csöpp szomorúsággal mosolyog): 
Legalább annyit engedjen meg, hogy még ma 
fájjon. Legalább addig, amig lefekszem. Úgyis 
az utolsó fájdalom életemben. Már ugy ér-
tem: szép, jó fájdalom. Engedje, hogy még 
becézzem ezt a (szivére mutat) valamit ilt ezt 
a szenvedést, ezt a fájást, ezt a kis sebet ma-
gától. 

ILONA: Hallja Ferenc, hogy maga milyen 
kacér! Sose hittem volna. 

ELNÖK (mosolyog): Én se. (Hirtelen ko-
molyan.) Mért nem akar a feleségem lenni? 
Jó, már tul vagyunk rajta. De mégis, utoljára 
kérdem, miért nem akar? Megjegyzem, nem 
kell, hogy megmondja az igazat. 

ILONÁ: De én megmondom. Nem leszek 
a felesége, m e r t . . . 

19. JELENET 
Ilona, Elnök, Juci 

JUCI (balról jön, teát szervíroz): Méltóz-
tassék parancsolni. Ez kérem a kisasszonyé, 
cukor nélkül. A méltóságos báró úréban . . . 
most nem tudom, jól tettem-e, keltő van. 

ELNÖK: De, nagyon jól van, fiam. Köszö-
nöm. 

JUCI: Tej, konyak, cilrom. Méltóztatnak? 
ILONA: Köszönöm, Juci, majd ellátjuk 

magunkat. 
JUCI: Parancsára. (Balra el.) 

20. JELENET 
Ilona, Elnök 

ELNÖK: Szóval? 
ILONA: Szóval . . . 
ELNÖK: Az igazság? 
ILONA: Most már nem ludom megmon-

dani. Ez olyan b u t a . . . az előbb tudtam volna 
és most nem tiudom. 

ELNÖK: Hát akkor megmondom én. Mást 
szeret. 

ILONA (élénken): Nem igaz! Nem szerelek 
mást. (Teáznak.) Micsoda ízléstelenség! (Meg-
fog egy párnát, mutatja.) Képzelje, a mama 
párnákat csináltatott abból a müselyemből, 
amit mi gyáriunk. Hát ez igazán. . . 

ELNÖK: Talán a korkülönbség a baj? 
ILONA: Korkülönbség? 
EINÖK: Kortkülönbség az, hogy én már 

negyvenöléves vagyok. 
ILONA: Én augusztusban leszek huszonöt. 
ELNÖK: Huszonhárom. Ne kacérkodjon, 

csak huszonhárom. 
ILONA: Hát huszonhárom. (A szomszéd 

asztalra, ahol a levelezés fekszik.) Á! Maison 
Lafayelte, Páris. Gratulálok elnököm, a Tre-
viso-selyem bejutott a párisi Lafayettehez. 
(Hirtelen.) Miből gondolja, hogy mást* sze-
retek? 
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ELNÖK: Most már nem gondolom. Most 

nár tudom. 
ILONA: Miből? 
ELNÖK: Abból, hogy újra szóbahozta. 

Most is rágondol. Muszáj róla beszélnie... 
Szép? Fiatal? Tehetséges? Mulatságos? ösme-
rem? 

ILONA: Nem mindegy magának? 
ELNÖK: Tulajdonképpen nem. Az ember 

ilyenkor mindent akar tudni. 
ILONA: Hiúságból? 
ELNÖK: Okosságból is. 
ILONA: Okosságból? 
ELNÖK: Na igén. Meri amíg nem tudom, 

kinozni fog ez, hogy nem tudom. . . Nős em-
ber? 

ILOiNA: Nem. (Lehajtja fejét.) De nem 
nagyon intelligens. Nem egy kitűnő ember. 
Nem egy dicsőség . . . (Szívből.) Nagyon szé-
pen kérem, ne beszéljünk róla. 

ELNÖK: Ahogy parancsolja. (Cigarettát 
kínál.) 

ILONA: Köszönöm. (Nem vesz.) 
ELNÖK (rágyujt): Még valamit szeretnék 

kérdezni. 
ILONA (szenved): Még mindig. 
FLNÖK: Ez egy brutális kérdés lesz. Ha a 

menyasszonyom volna, nem merném megkér-
dezni. De így . . . 

ILONA: Lány vagyok. Akár hiszi, akár 
nem: lány vagyok. Már napok óta ezt kérdezi 
a szemével. Ott lóg az ajkán kimondatlanul 
ez a szemtelen, ez a kíváncsi kérdés, ez a . . . 

ELNÖK: Nem szemtelenség volt. Még csak 
kíváncsiság sem. 

ILONA: Hanem? 
ELNÖK: Hanem. . . Tudniillik meg akar-

tam mondani, hogy ez nem lett volna aka-
dály. (Fölkel.) Tudja mi ez, ha én mondom. 
Én, aki még a régi világból való vagyok tető-
től talpig. És mégis . . . Most láthatja, hogy 
mennyire szeretem. 

ILONA: Igen. Ez nagyon szép. Ez nagyon 
intelligens. És én most roppant szeretnék 
ezért hálás lenni magának. 

ELNÖK (kis fájdalmas mosollyal): Hála? 
Azért, hogy az ember valakit szeret, nem jár 
hála . . . Hozzá fog menni? 

ILONA (spontán): Soha! 
ELNÖK: Szóval mégis nős? 
ILONA (nagyon ideges): Nem! De nem 

való hozzám. Az nem lehet, hogy én az ö fe-
lesége legyek. 

ELNÖK: De h á t . . . Mit akar maga akkor? 
Mire gondol? 

ILONA: Hallgasson! Ha tudná, hogy har-
colok magammal. És féléik. 

ELNÖK: Mitől? 
ILONA: Mindentől. Ezektől a tavaszi es-

téktől, a májusi esőtől. Ablakom alatt hársfa 
nyílik, néha azt hiszem, megbolondulok a 
szagától. És ha este kijönnek a gyárból a 
munkáslányok és rájuk lesnek a legények a 

környékből. Nem merek egy verset elolvasni, 
egy szerelmi regényt. Nna! Most láthatja, 
hogyan állok. 

ELNÖK: E z t . . . Ezt nem tudtam. Bocsás-
son meg, nem hittem. (Pici szünet.) De hi-
szen ő elvenné magát. Nem? 

ILONA: De. Biztosan. Csakhogy... 
ELNÖK: Csakhogy? 
ILONA: Vele lenni egy életen á t . . . (Meg-

rázkódik.) Nem mintha . . . Hiszen derék em-
ber. De nem az én emberem. Nincs egy kö-
zös gondolatunk. Miről beszéljek vele egy 
félév u t án? . . . És gyereket szülni neki! (Meg-
rázkódik.) 

ELNÖK: Nem értem. Ilyen tisztán látja a 
dolgokat és mégis . . . 

ILONA: Szeretem. Ennek dacára, vagy 
éppen ezért, de: szeretem. Talán nem is én 
szeretem, hanem egy másik nő, aki bennem 
lakik. (Szívből.) Hiszen ha tudnék mást. Ked-
veset, jót, okosat. Nekem valót. 

ELNÖK: Például engem. 
ILONA: Tudja mit, nem is olyan vicc. De 

magát szeretni l (őszintén.) Nincs nekem 
olyan szerencsém! 

ELNÖK: Köszönöm. (Pici szünet.) Ezt ta-
lán úgyis lehetne mondani, hogy kettőt sze-
ret. Nem? 

ILONA: Nem. Ez más. Ez a z . . . Hogy is 
mondjam csak, az ember (erősen elnök sze-
mébe néz) szeretne valakit szeretni. 

ELNÖK (megremeg): És nem tudja? 
ILONA: Még nem tudja. Mert a másik . . . 

felejtse el, hogy ezt egy úrilány mondja ma-
gának . . . a másik a bőrében van, az idegei-
ben és nem hagyja, nem engedi, nem tud tőle 
szabadulni, amig csak . . . 

ELNÖK: Nem lesz az övé . . , (Szünet.) 
Igen? (Szünet.) Nem fele l? . . . Most már 
annál inkább akarom tudni a nevét. Nézze, 
előbb utóbb úgyis meg fogom tudni. Szóval.. 
Háromig számolok. Egy, kettő, há . . . 

^-Vigyázat!-
Csak 1, 4 és 10 darabos 

eredeti csomagolásban t'o^adja e 

hashajtót, minden csomagon 
P A R M O L F E L Í R Á S S A L 

I Utánzatokat 
- és más csomagolást 

I utasitson vissza! 
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21. JELENET 
Ilona, Elnök, Kapitány 

KAPITÁNY (középről jön): Jó estél. 
ILONA: Jó estét, Kortner. 
ELNÖK (int): Szervusz 
ILONA: Hogv van, Kortner? Egy csésze 

teát? 
KAPITÁNY: Köszönöm, nem. Pici szünet 

ii/án.) Szép utuk volt? 
ILONA: Tessék? Honnan tudja, hogy? . . . 
KAPITÁNY: Tudom. 
ILONA: Szép ul volt. Lent voltunk Ercsiig. 

(Zavartan.) Velünk vacsorázik, Kortner? Meg-
engedi, hogy meghivassam a mamával? Csak 
ugy en famille leszünk a báróval. 

ELNÖK (udvarias meghajlás): Köszönöm. 
ILONA: Csak mi leszünk az asztalnál. Na 

és persze a tanár ur. 
KAPITÁNY: Az a Milye? 
ILONA: Téved. A tanár kitűnő ember. 
KAPITÁNY (gúnyosan kacag). 
ILONA: De. Ha mondom. Ez egy tehetsé-

ges ember. 
ELNÖK: Örülök, hogy ezt mondja. Tudni-

illik én is egészen kitűnő embernek tartom 
ezt a kis tanárt. Még a félszegségében is van 
valami a félrecsúszott tehetségéből. 

KAPITÁNY (vállat von): Tehetség? A ta-
nár egy félkegyelmű. (Pici szünet.) Nagyon 
sajnálom, de nem vacsorázhatok magukkal. 
Holnap korán kell kelnem. Dolgom van a vá-
rosban. (Súllyal.) Reggel nem is fogok ráérni, 
hogy lovagoljak. 

ILONA (elfehéredik): Nem akar lovagolni? 
KAPITÁNY: Mondtam kérem: nem érek rá. 
ILONA (ajkába harap): Kár. 
ELNÖK: Szoktak együtt lovagolni? 
ILONA: Olykor. 
ELNÖK: Maga szeret lovagolni? 
ILONA: Nem. De a kapitány néha érteni 

jön. 
KAPITÁNY: Holnap nem. 
ELNÖK: Holnap? Azt hiszem, holnap nem 

is lehet lovagolni. (A veranda felé megy.) 
Nyugat felől csúnya felhők gyűlnek. (A kü-
szöbön van, háttal a szobának, az eget nézi.) 
Fekete viharfelhők. 

ILONA (szorosan a kapitány mellett): Mit 
jelentsen ez'? Mert vele autóztam? Büntetni 
akar? 

KAPITÁNY (nagy, fehér fogaival szemte-
lenül rámosolyog Ilonára): Nem tetszik? 

ILONA: Maga! Maga. . . 
ELNÖK (megfordul). 
ILONA (elhallgat). 
KAPITÁNY (száján még ott a szemtelen 

mosoly). 
ELNÖK (most mindent észrevett. Erősen 

ránéz Ilonára. Gyűlöli is, sajnálja is a lányt). 
ILONA (tudja, hogy az elnök most már 

niindent tud. Kicsit kihívóan): Nos? 
ELNÖK (zavartan): Tessék? 

1 ILONA: Azt hittem, akart valamit mon 
dani. 

ELNÖK: Én? Semmit. Az egei néztem 
Ugylálszik, éjszakára esőt kapunk. Ezt akar-
tam mondani. (Jobbra indul.) 

ILONA: Hova megy? 
ELNÖK: I z é . . . Szeretnék kicsit kezet-

mosni. (Elmenőben a kapitánynak csende-
sen): Szervusz, kapitány ur. 

KAPITÁNY: Szervusz, báró ur. 
ELNÖK {jobbra el). 

22. JELENET 
Ilona, Kapitány 

ILONA: Most azért ment k i . . . Ez az in-
diszkrét diszkréció . . . (Jobbra indul.) 

KAPITÁNY: Hová? 
ILONA: Meg akarom neki mondani, hogy 

ez sértés volt, hogy egyedül hagyott minket 
KAPITÁNY: Gyerekség. Ezzel csak gya 

nussá teszi ma^át 
ILONA: Mindegy. (Kétségbeesve.) Éppen 

rua kellett neki megtudni. . . Éppen ma. 
KAPITÁNY: Mi az. hogy éppen ma? Ezl 

nem ériem. 
ILONA: Nem is fontos, hogv értse. (Indul.) 
KAPITÁNY: De. Most már" azért is. Aka 

rom tudni. Maradni! 
ILONA: Hogy mondta: maradni! Ú kedve-

sein, itt még nem tartunk. Kommandirozni 
nem hagyok magamnak. Legalább egyelőre 
még nem. (Keze a kilincsen.) Lesz holnap 
reggel lovaglás? Igen vagy nem? 

KAPITÁNY: Csakhogy velem nem lehel 
alkudni. Tessék bemenni a báróhoz. Eins-
zwei. bemenni. 

ILONA: Ó maga! Maga! (Jobbra el.) 
23. JELENET 

Kapitány, Tanár 
TANÁR (balról jön, megáll a kapitány 

e.lött, sokáig nézi, előbb nem meri megmon-
dani, aztán halkan, fontoskodva): Velük 
volt. Veliik volt a sofőr. 

KAPITÁNY: Hallja, maga! Kérdeztem én 
magát? Mi!? (Végignéz rajta, középen el.) 

TANÁR (leül, dolgozik). 

24. JELENET 
Tanár, Ilona 

ILONA (jobbról jön): Nem látta kérem a 
bárót? Az előbb (jobbra) erre ment é s . . . 
Furcsa. Nem lehet megtalálni. 

TANÁR (feláll): Nem kérem. Nem láttam 
az elnök urat. (Pici szünet.) És a kapitány 
ur is elment. 

ILONA: Igen? . . . Nem üzent semmit? 
TANÁR: Nem kérem. Legalább én velem 

semmit. (Leül.) Meg tetszik engedni? A fran-
cia levelezés. 

ILONA: Csak tessék. Ne zavartassa magái 
TA;NÁR: 'Köszönöm szépen. (ír.) 
ILONA: Láttam, hogy Lafayelle irt. Tudja. 
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;>ogy ez siker, hogy he tudtunk jutni La-
"ayettehez? 
" TANÁR (föláll): Igenis kérem, ez siker, 

ILONA: De kérem, maradjon ülve. Ha 
maga minden szóra felugrik, akkor nem lehet 

ismagáva! beszélni, tanár ur. 
TANÁR: Köszönöm szépen. (Leül ír. Köz-

ben.) Igazán ugy méltóztatik látni, hogy ez 
magy dolog a Lafayeltél? 

ILONA: Na hallja, ilyen vevőt kapni! 
TANÁR: Természetesen. De mégis ugv 

gondol lain, hogy . . . (Elakad.) 
ILONA: Tessék? Mii akart mondani? 
TANÁR: Azt, hogy . . . Most elfelejtettem... 

Már megvan. Azt akartain mondani, hogy 
ugy gondolom, hogy aki ilyen magasan áil 
mini ön. az tulajdonképpen más dolognak 
kellene, hogy értéket tulajdonítson. Nem 
annak, hogy a Treviso-selyem eljutott 
Parisba. 

ILONA: Hogv érti azt, hogy magasan 
állok? 

TANÁR: Elsősorban persze lelkileg. A no-
bilitása kérem, a kulturája. 

ILONA: És a gyár. Vallja be, arra gondolt» 
hogy részes vagyok a Curtius gyárban. 

TANÁR: Ha jól tudom, egy negyedrész ere-
jéig. Hatszáz munkás közül százötven önnek 
dolgozik. Nem lényegtelen kérem, lelkileg 
sem. 

ILONA: Kz nekem tulmagas. Mi köze a 
szózölven munkásnak az én lelkemhez? 

TANÁR: Az, hogy felszabadítják önt. Csak 
az lud igazán a lelkiekkel foglalkozni, aki 
anyagilag függellen. Például a báró ur meg-
engedheti magának, hogy lelkileg rosszul 
menjen neki. En viszont nem. 

ILONA: Tudja mii, tanár ur: örüljön neki, 
örüljön neki, hogy nem engedheti meg ma-
gának. 

TANÁR: Csakhogy kérem ez az: az embert 
nem kérdezik. Éu nem engedhelem meg ma-
g.unnak, mégis rosszul megy nekem, Már 
ugy ériem: lelkileg is. {Sóhajt.) Nagyon rosz-
szul megy nekem, Ilona kisasszony. 

ILONA (csodálkozik): Igazán? (Szünet.) 
i Hát ha egyszer mind a ketten nagyon rá-

érünk és meg akar tisztelni a bizalmával, 
akkor el fogja nekem mondani, bogy méri 
megy magának rosszul, tanár ur. 

TANÁR: Nagyon köszönöm, csakhogy én 
ezl a kisasszonynak sosem fogom elmondani. 

ILONA: Ahogy leiszik. Nem lehel dolgokat 
erőszakolni. 

TANÁR: Ez az kérem: nem lehet dolgokat 
erőszakolni. (Ír.) 

ILONA: Gratulálok, tanár ur! Nem is tud 
lam, bogy magában művészi fanlázia van 
H o g y rajzolni szokolt ilyeneket. Pfuj! 

TANÁR: Bocsánat, hogy é n . . . csak nem 
méltóztatik meggyanúsítani azzal, hogy én 
meztelen hölgyeket. . . Ez az ocsmányság a 

í növendékem műve. 

ILONA: Mi? Az én kisöesém . . . ez leWfeleí 
len. 

TANÁR: Méri volna lehetetlen, kérem szé-
pen ? Az úrfi már tizenhatéves. És aztán, ké-
rem az Egon ur is . . . 

ILONA: Mi? Mi van Egonnal? Talán az is 
ilyen buta rajzokat? . . . 

TANÁR: Nem kérem szépen, Egon ur 
reálisabb természet. A fiatal vezérigazgató 
ur . . . bocsánatot kérek . . . elcsábította a cég-
vezetőnél. Az Oppel Ellucit. Bocsánatot 
kévéik. 

ÎLONA: Tudom. Már hetek óla találkoz-
nak. Éjszaka a kertészházban. Az én ablrv 
kom alatt. 

TANÁR: Ugyan! Méltóztatik tudni és 
mégis? . . . 

ILONA: Hát mit tehetek. Én nem bírok 
Egonnal és most már ugyláIszik ezzel a tacs-
kóval sem. 

TANÁR: Igen, hát a fiatal urakból hiány-
zik kérem az ideálizmus. Tessék elhinni, ne-
kem jobban fáj min! önnek, hogy a fiatal 
urak ilyenek. Én kérem, a magam részéről, 
tessék elhinni, nem szerelem az ilyen dol 
gokal. 

ILONA: Én persze rajongok -értük, 
25. JELENET 

Tanár, Ilona, ('urliusné 
CURTIUSNÉ (jobbról jön). 
ILONA: Tessék. Hadd gyönyörködj benne 

te is. (Átadja u rajzot.) 
CURTIUSNÉ: Mi ez? 
ILONA: Ez kérlek, ifjabbik fiad remeke. 
CURTIUSNÉ: Mi! iNahát e z . . . Tanár ur! 

Most legalább tudom, mikre tanilja maga az 
én ártatlan gyermekeimet. 

U.ONA: Ártatlan! {Kiszakítja anyja kezé-
ből a rajzot, darabokra tépi.) Ártatlan! 

TANÁR: Nagyságos asszonyom! Föl tetszik 
rólam tenni, hogy én tankoltam rá az urfü. 
Bocsánatot kérek, de ez rám megalázó. Mái 
a föltevés is. 

CURTIUSNÉ: Elég kérem. És ha nem is 
maga tanította, a maga kötelessége lelt volna, 
hoav vigyázzon rá. hogy . . . 
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ILONA (halkan): Ne mama. Ne. 
CURTIUSNÉ (ajkába harap): Hát jó. Most 

elmehet, tanár ur. Adjon fel a gyereknek va-
lami büntetési feladatot. 

TANÁR: Parancsára. 
GURTIUSNÉ: De ne nehezet. Ezért ne eről-

tesse meg szegénykét. 
TANÁR: Kérem szépen, nagyságos asszony. 

(Indul. Megáll.) És tessék szívesen megbo-
csájtani. Máskor nem fog megtörténni. Job-
ban fogok ügyelni. Tessék kérem megbocsáj-
tani mindkettőnknek. Az úrfinak is, nekem 
is. (Balra el.) 

26. JELENET 
Ilona Curtiusné 

CURTIUSNÉ: Hát ehhez mit szólsz? 
ILONA: Mit szóljak? Sikerült fiu mind a 

kettő. Gáborka, ezzel a finom kis rajzzal és 
Egon azzal a finom kis Oppelnéval. Büszke 
vagyok a fivéreimre. 

CURTIUSNÉ: De nem. Ez nem igaz, hogy 
Egon és Oppelné . . . (Kitör.) Ki árulta el 
neked? Biztosan a tanár. 

ILONA: Nem. Nem ő . . . Én magam. Ész-
revettem. Már régen. 

CURTIUSNÉ: Hát ha te is észrevetted, az 
más. (Sóhajt.) A szegény papa is éppen ak-
kor hagyott itt, amikor legjobban kellene 
vigyázni a két fiúra. Én nein birok velük. 
Mai gyerekek. Én gyönge vagyok hozzájuk. 

ILONA: De édes mama, hisz ez nem olyan 
tragikus. Végre is Egon felnőtt ember. A 
jövő héten nagykorú. 

CURTIUSlNÉ: És ha ezerszer nagykorú, 
azért tekintettel lehetne rád. 

ILONA: Én rám? 
CURTIUSNÉ: Ugy van. Tisztességes fiatal-

ember megbecsüli magát, ha nagy lány van 
a házban. Az gondol a nővérére. Szegény 
kis l ányom. . . És a papa is a három gye 
rek közül téged szeretett legjobban. Te vol 
tál a Liebling. 

ILONA: Nem. A papa a fiukat is szerette 
Mind a három gyereket egyformán. 

CURTIUSNÉ: De bizd csak rám. Ha saj 
nos, egyedül vagyok is, azért tudom, mivel 
tartozom neked. Ne félj, el fogom intézni 
ezt az Egon-dolgot. Már persze, nem én. 

ILONA: Tessék? Be akarsz vonni ebbe a 
dologva egy idegent? 
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Kor és nem kOzlését kérjük. 

CURTIUSNÉ: A kapitányt. 
ILONA (rémülten): Mii Mama, ez egy 

rossz vicc! Te beavatnád családi dolgokba 
a kapitányt? 

CURTIUSNÉ: Inkább hagyjam, hogy 
tönkretegye a fiamat az a Madame Oppel? 

ILONA: No de édes mamal Mi köze ehhez 
a kapitánynak? 

CURTIUSNÉ: Az a köze, hogy rábízom. 
A barátunk, energikus ember, sőt brutális 
és ért a nőkhöz. Nem hiszed? A kapitány ért 
a nőkhöz. És a lovakhoz. Csak ehhez ért: 
a nőkhöz és a lovakhoz. 

ILONA: Az lehet, d e . . . (Kifakad): És te 
azt hiszed, hogy a kapitány szóbaáll egy 
Oppelnéval? 

CURTIUSNÉ: Ha megkér jük . . . 
ILONA: Na d e . . . És ha m o n d j u k . . . Ha 

ez az Oppelné véletlenül rajtaragad. 
CURTIUSNÉ: Ragadjon. Még mindig jobb, 

mintha az én fiamon ragad. És ne féltsd te 
a kapitányt. Az a nő még nem született meg, 
akit az ne rázna le három nap alatt. 

ILONA (reszket): Honnan tudod? 
CURTIUSNÉ: Tudom. Hiszen csak rá 

kell nézni. Itt spekuláljon aztán az Oppelné. 
Ezzel próbálja magát elvétetni. A kapitány 
feleségének lenni — szívből kívánnám Oppel-
nénak. És minden ellenségemnek. 

ILONA: Mama, te igazán . . . rossz ember-
nek tartod a kapitányt? 

CURTIUSNÉ: Rossz ember? (Vállat von.) 
Tud bánni a nőkkel. Ugy, ahogy a lovak-
kal. 

27. JELENET 
Curtiusné, Ilona, Juci 

JUCI (balról jön, leszedi az asztalt): Bo-
csánat kisasszony, a lovász várja a paran-
csot, hogy nyergeljen-e holnap reggel, vagy 
nem? 

ILONA: A lovász . . . (Ajkába harap.) Még 
nem tudom. Mit gondolsz, mama, fog esni 
az éjszaka? 

JUCI: Biztosan kérem. És éppen ezért ké-
rem, tessék megengedni, hogy bent terít-
hessek vacsorára. Hány személynek szabad 
teriteni, nagyságos asszonyom? 

.CURTIUSNÉ: Hat személyre. Négy a csa-
lád. Azután a báró, a tanár és . . . 

ILONA: Hat teriték elég lesz, Juci. A 
kapitány ur nem vacsorázik velünk. 

JUCI: Kérem szépen . . . melyik porcellánt 
szabad föltennem nagyságos asszony? 

CURTIUSNÉ: A herendit. Tudhatná, ha 
a báró itt van, herendiről eszünk. Jöjjön, 
mingyárt kiadom a szerviszt. (Jucival balra 
el.) 

ILONA (a telefonhoz megy, kicsit habo-
zik, aztán tárcsázik): Hallo, Kortner? 

28. JELENET 
Ilona, Kapitány 

(Gyorsan alkonyodik.) 
KAPITÁNY (középen jön): Jó estét. 

132 



ILONA (urea felragyofi): Maga az? (Le-
teszi a hallgatót.) 

KAPITÁNY: Most megzavartain a telefo-
nálását. 

ILONA: Nem fontos. Csak a . . . i z é . . . 
kertésszel akartam beszélni. (Szünet.) Értem 
jön reggel? 

KAPITÁNY: Miért jönnék? Maga nem fog 
ráérni. 

ILONA: De. Rá fogok érni. 
KAPITÁNY: Nem. Maga reggel autózni 

t'of a báróval. 
ILONA: Már megint kezdi. Nagyon kérem 

Kortner. ne kinozzon. Volt ma nekem éppen 
elét» izcalrnam. 

KAPITÁNY: Hogyan? Valami . . . ? 
ILONA (elhárítóan): Családi ügyek. Jön 

reggel? 
KAPITÁNY: Szeret? 
ILONA: Nem tudom. 
KAPITÁNY: Hát a k k o r . . . ha maga nem 

tudia. én sem tudom. Sninálom. (Indul.) 
Én átjöttem, hocy kibeszéljük magunkat. 
Hogy elmúljon közülünk ez a . . . hni 
félreértés. 

ILONA: Várjon. Akar velünk vacsorázni? 
KAPITÁNY: A báró itt lesz. 
ILONA: Igen. 
KAPITÁNY: Akkor sajnálom. Köszönöm 

szépen. (Szünet.) Mit csinál vacsora után? 
ILONA: Lefekszem. 
KAPITÁNY: Na, mindjárt vacsora után 

lefeküdni? Nem lehetne ugy . . . hogy vacso-
ra után ketten legyünk? Csak mi ketten. 
Elbeszélgetnénk egy kicsit. 

ILONA: Megőrült? Igy még sose mert ve-
lem! . . . 

KAPITÁNY: Pardon. Nichts für ungut. 
Jó éjt, Ilona! (Indul. Megáll.) Hozzá akar 
menni a báróhoz? 

ILONA: Nem. miért mennék? (Pici szünet.) 
Igaz. hogy megkérte a kezemet. Ma. 

KAPITÁNY: Az autóban? 
ILONA (igent int). 
KAPITÁNY: Ah so. És fz talán ma este 

olyan kis eljegyzési souper. Gratulálok, kis-
asszony. Gratulálok! 

ILONA: Nem igaz. Nem leszek a báró fe-
lesége. Megmondtam neki, hogy nem. 

KAPITÁNY (szemtelenül): Miért? Talán 
mást szeret? 

ILONA: Ne kinozzon, Kortner. Ne ki-
nozzon. 

KAPITÁNY: Ilona, én szeretem magát. 
Ilona, én még soha az életben nem csókol-
tam meg magát. 

ILONA: Hallgasson! 
KAPITÁNY: Velem nem lehet tovább ját-

szani. Én nem vagyok az az ember . . . A báró 
megkérte a kezét és ha ma este nem ugv 
lesz, ahogy én akarom, akkor am ig él, nein 
lát engem. (Szünet.) Nos? 

ILONA (halkan): És hogy akarja maga. 
hogy legyen ma este? 

KAPITÁNY: Várjon meg. (Szünet.) Akar 
a feleségem lenni, Ilona? 

ILONA: Soha! (Szünet.) Megvárom va-
csora után. 

KAPITÁNY (kezet csókol): Köszönöm. 
Mikor engedi meg, ho.»v jöjjek? Ha a töb-
biek már lefeküdtek? 

ILONA: Nem! Előbb. Mikor mindenki itt 
van. Nézzen át feketére. 

KAPITÁNY: És aztán maga majd elintézi, 
hogy a többiek . . . 

ILONA: Nem, nem!!! 
KAPITÁNY: Jó lesz hozzám? Kedves? Én 

szeretni fogom mindig. 
ILONA (keserű, ideges kacagás): Maga, 

mindig? (Nem bir magával, felé megy.) 
Kortner! 

KAPITÁNY: Ilona! (Meg akarja csókolni.) 
ILONA: Nem, nem! Most menjen. 
KAPITÁNY: És este? Ilona, este? 
ILONA: Ne kinozzon. (Lehunyja a sze-

mét.) Ma este beszélni akarok magával. 
KAPITÁNY: Köszönöm. (Középen el.) 
ILONA (hosszan utána néz). 

'29. JELENET 
Ilona, Tanár 

TANÁR (balról jön). 
ILONA (fel akarja gyújtani a villanyt). 
TANÁR: Ne. Könyörgöm szépen, ne. 
ILONA (összerezzen): Maga az? 
TANÁR: Ne tessék gyújtani. Olyan szép-

nek tetszik most lenni ebben a májusi esté-
ben, ebben a langyos félhomályban. 

ILONA: Langyos félhomály. Tanár ur, 
maga egy fantaszta. (Meggyújtja a villanyt.) 

TANÁR: Miért volnék én kérem fantasz-
ta? (Hirtelen.) Könnyezni méltóztatik? Ta-
lán . . .? Csak nem? Sirni tetszett? 

ILONA (kacag): Tetszett? Nem tetszett, 
de . . . 

TANÁR: De? (Kivülröl gongütés.) 
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•3Ü7TEXENKT 
Ilona, Tanár, Juci 

JUCI: (balról jön, gongot üt): Tálalunk ké-
rem szépen. Tanár ur tálalunk. (Jobbra el, 
kint mégegyszer megüti a gongot.) 

TANÁR: Igenis. . . tá la lnak. . . Olyan 
szépnek tetszett lenni. Álomképnek ebben a 
langyos félhomályban. És . . . tálalnak ké-
rem. Tálalnak. (Jobbra kibotlik.) 

31. JELENET 
Ilona, Elnök 

ELNÖK (középről jön, szmokingban): 
Megengedi? (Karját nyújtja Ilonának.) 

ILONA: Köszönöm (Belekarol.) 
ELNÖK: Reszket a keze? 
ILONA: Nem is . . . kicsit ideges vagyok. 

Most veszem észre, hogy át is kell öltöznöm. 
Ugy-e, mellém ül az asztalnál? 

ELNÖK: Hát szabad? 
ILONA: Söt kérem. Maga mellett olyan jó. 

Maga mellett az ember olyan biztonságban 
érzi magát. 

ELNÖK: Kedves, hogy emlékeztet a ko-
romra. (Kint távoli menydörgés, oz égen 
messziről cikázás): Már kezdődik. Mit 
mondtam? Vihar lesz az éjszaka. 

ILONA (el van gondolkodva). 
ELNÖK: Tessék? Nem ifigyel? (Elhúzza 

e karját.) 
ILONA (felriad): De figyelek. Azt mondta, 

ma éjszaka vihar lesz. És? 
ELNÖK: És! 
ILONA: Hát legyen. Akarom, hogy vihar 

legyen. Vagy maga fél a vihartól, elnököm? 
ELNÖK: A vihartól? Nem Ilona, én még 

magától se félek. (Belekarol. Jobbra indul-
nak.) 

— Függöny. — 

II. felvonás 
(Két órával később a Curtius-villa szalonjá-
ban. Hátul nagy, nyitott folyosó, mely közé-
pen két részre ágazik. A baloldalon lakik 
Curtiusné két fiával, a jobboldalon vannak a 
vendégszobák, köztük az elnöké és a tanáré. 
Bal hátsó sarokban Ilona szobája, ennek 
külön járása van. Jobboldalon elöl ajtó a 
kert, baloldalon a kertészház, a cselédház 
és a konyha felé. Vacsora után. Csillár ég.) 

1. JELENET 
Curtiusné, Ilona, Egon, Gáborka, Elnök, 

Tanár, Juci 
(Feketéznek. Ilona az elnökkel ül, Cur 
tiusné Egonnal, Tanár Gáborkával. Balra há-
tul egy sarokban egy asztalkán enpresso-gép 

és likőrök. Ott áll Juci. Csend.) 
ILONA (fölkel, cigarettázva a géphez megy. 

csészét tart a csap alá). 
ELNÖK: Magának tölt? Hányadik csésze? 
ILONA: De ki ne kapjak érte: harmadik 
ELNÖK: Mi! Kérem, ez öngyilkosság. Há-

rom csésze ebből a méregerős espressoból. 
Megtiltom. 

ILONA: Jó. Szót fogadok. Ki parancsolja 
ezt a facér feketét? 

GÁBORKA: Én parancsolom. Pardon: én 
vagyok bátor parancsolni. 

CURTIUSNÉ: Micsoda! 
GÁBORKA: Nem nekem. A tanár urnák. 
TANÁR: Bocsánat, nagyságos asszonyom, 

én nem szóltam Gáborkának. Az úrfi ön-
hatalmúlag intézkedik. 

ILONA (kiszolgálja a tanárt): Tessék, ta-
nár ur. 

TANÁR: Mély tisztelettel köszönöm. Csak 
azért vagyok bátor elfogadni, mert ma soká 
kell fennmaradnom. Ugyanis készülök ké-
rem a szigorlatomra. Mély tisztelettel kö-
szönöm. (Iszik. Távolból elhaló menydörgés.) 

ELNÖK: Már múlik. Már csak egészen 
messziről dörög. 

ILONA: Kár. Én szeretem. 
ELNÖK: A villámlást? 
ILONA: Ami a villámlás mögött van. Ami 

bői a villám lesz. Ezt a fülledt, forró estét 
A természel most olyan, mint egy . .. Tudnék 
rá egy hasonlatot. 

ELNÖK: Miért nem mondja el? 
ILONA: Mert félek, hogy elrontom vele u 

mamát. De magának megsúghatom. A ter-
mészet most olyan, mint egy asszony, aki 
azt akarja . . . Hogy szeressen és hogy sze-
ressék. (Pici szünet ) Szerelmes vagyok a 
villámba, a nxenydörgésbe. 

CURTIUSNÉ: Ilonáin? Három feketét 
akarsz inni és szerelmes vagy a menydör-
gésbe, mi van veled? 

ILONA: Mi van velem? (Elnökhöz kihí-
vóan.) Na Ferenc, mondja meg maga, hogy 
mi van velem. 

ELNÖK (elhárító gesztus). 
ILONA: Most nem tudom, nem akarja meg-

mondani, vagy (kihívóan) nem is tudja? 
(Kinyitja a kertajtót, megáll benne.) Igy 
Most bejött a szobába a május. (El akar in-
dulni az ajtóból.) 

ELNÖK: Ne mozduljon kérem, maradjon 
igy . . . Csak egy pillanatig. 

ILONA: Miért? 
ELNÖK: Ahogy most áll az ajtóban és 

mögötte a kert és a csillagok mint egy slaf-
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fá/.v Szerelném leíolograiálni ;» szemem-
hiel. 

ILONA: Tessék. Vágjak barátságos arcot? 
ELNÖK: Köszönöm. A felvétel már meg-

történt. (Meghajol.) A kép megvan. 
ILONA: Hol? 
ELNÖK (homlokára): Itt. 
CURTIUSNÉ: Hol a kapitány? Mi az, hogy 

ma este nem jön? 
EGON: Talán meg van bántva. Ugy lát-

szik, nem hivta senki. 
ILONA (elnökre néz): De. Én hívtam. 
ELNÖK: Jól tette. Nem azért, de . . 

Szeretem ezt a Korínért. Van benne ízé . . . 
temperamentum van benne. Több mint egy 
vadászkutyában. 

TANÁR: Bocáánat, hogy közbeszólok, de 
én azt hiszem, hogy ami a kapitány ur tem-
peramentumát illeti . . . 

CURTIUSNÉ: Tanár ur megitta már a 
kávéját? Igen? Akkor lesz szíves a szobá-
jába kisérni Gáborkát. Mindgyárt tizenegy, 
a gyereknek már rég az ágyban a helye. 

TANÁR (felugrik): Gáborka köszönjön 
szépen és gyerünk. 

GÁBORKA: De nem. Az óra siet és én mái-
különben is nagy vagyok 

EGON: Na ne okoskodj. Én a le korodban 
ilyenkor már rég ágyban voltam. 

GÁBORKA: Téged nem kérdeztelek. Egyik 
«verek nem parancsol a másiknak. 

CURTIUSNÉ: Na kis fiam, ne feleselj, kü-
lönben. . . (Fenyegető gesztus.) 

TANÁR: Tessék szótfogadni, Gáborka. 
(Mélyen.) Vegyen példát rólam. 

GÁBORKA (meghajol): Kezitcsókolom, 
mama. Jó éjszakát, Feri bácsi. 

ELNÖK: Szervusz fiam. 
GÁBORKA (Ilonának és Egonnak): Pá, 

gyerekek. Aztán viselkedjetek nekem jól. 
EGON: Na eriggy már, te majom. 
GÁBORKA: Aki mondja, (Tanárral folyo-

són balfelé el.) 
CURTIUSNÉ: Maga is mehet. Juci majd 

később leszed. 
JUCI: Kérem szépen. (Előrehozza a likő-

röket.) Tessenek parancsolni. (Bal ajtón el.) 

2. JELENET 
Curtiusné, Ilona, Egon, Elnök 

CURTIUSNÉ: Nekem is jobb volna már 
lefeküdni, csak félek az ágytól. Amióta sze-
gény uram nincs, nem tudok egyfolytában 
többet aludni egy óránál. Egy éjszaka tizszer 
is fölébredek. 

ELNÖK: De hisz ez borzrfsztó lehet. 
CURTIUSNÉ: Ne higyje. Igy annál többet 

tudok rá gondolni. Mert ha fölébredek, min-
dig ö jut az eszembe. 

ILONA: Mama, lu drága jó mama. (Kezet 
csókol.) 

ELNÖK (elgondolkozva); Szegény jó Cur-
tius. 

EGON: Nekem is. valahányszor csak át-
lépek a gyár kapuján, mindig szegény papa 
jár az eszemben. 

CURTIUSNÉ: Nincs az az éjszaka, hogy 
ne álmodnám, hogy ö él. (Kis meghatott 
csend, fölkel.) Jó éjszakát. (Megcsókolja 
Ilona homlokát.) Isten veled, kislányom. És 
ne olvass sokáig az ágyban. (Egonnak csók-
ra nyújtja kezét.) Pá Egonkám, pá! 

EGON: Isten áldjon, édes mama. (Kezet 
csókol. Bal ajtó felé surran.) 

CURTIUSNÉ: Te se maradj fenn sokáig, 
fiam. Hova mész? 

EGON (zavartan): Sehová. (Balra cl.) 
3. JELENET 

Curtiusné, Ilona, Elnök 
CURTIUSNÉ (indulóban): Elnököm, maga 

ma valami érdekes könyvről beszélt. 
ELNÖK: Paléologu naplója. Parancsolja? 

Oda adhatom (Curtiusné után indul.) 
CURTIUSNÉ: Köszönöm. Olyan nehezen 

jön rám az álom. És gondolom, az ember 
mégis csak könnyebben alszik el egy ilyen 
érdekes könyviül. (Folyosón balra el.) 

4. JELENET 
Ilona, Elnök 

ELNÖK (vele akar menni, de) 
ILONA (visszatartja): Ferenc! 
ELNÖK: Parancs. 
ILONA: A mama előtt nem akartam, de... 

Maga előbb egy helytelen szól használt. Azt 
mondta, a kapitány temperamentumos. 

ELNÖK (dacosan): Talán nem az? 
ILONA: De. Csakhogy ezt a . . . dolgot ma 

már rég nem igy hívják: temperamentum. 
ELNÖK: Hanem? Ma hogy hívják? 
ILONA (hivóan): Sex appeal. 
ELNÖK (dacosan): Köszönöm. Sex appeal. 

Majd igyekszem megjegyezni magamnak. 
Sex appeal. (Folyosón el.) 

5. JELENET 
Hona, Egon 

Í L O N A (jobb ajtóhoz áll, kinéz). 
EGON (balról jön. Nem veszi észre Ilonát, 

tükör elé áll, haját igazit ja, egy parfömös 
zsebkendőt szagol. Türelmetlen, vidám, dú-
dol). 

ILONA (már régen észrevette öt. Beljebb 
jött a szobába, most gúnyosan vele dúdol). 

EGON (ijedten elhallgat, megfordul. Daco-
san): Nos! 

ILONA: Nos! (Szünet.) Ma este is itt fog-
tok találkozni a kertészlakban? (Balra kimu-
tat.) 

EGON: Kérlek. . . ez nem igaz . . . Nem 
szoktunk találkozni. (Kifakad.) Honnan tu-
dod, hogy . . . 

Ditrichstein? 
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—1L.UNA: Honnan/ . . . (Bal hátsó sarok-
ajtóra mutat.) Ez itt az én szobám. 

EGON: Tudom. 
ILONA (balra kimutat): A kertészház srég 

az ablakomra nyilik. Néha, ha álmomból 
felriadok, világosságot látok és akkor . . . 
tudok mindent. 

EGON (őszintén): Bocsáss meg, ezt nem 
tudtam. Ha csak sejtettem volna, hogy . . . 
esküszöm, nem történt volna. 

ILONA: Monddl Hát nincs az égvilágon 
roég egy hely, ahol találkozhatnátok? Mu-
száj itt az orrom elölt? 

EGON: Kérlek, ezt nem tudtam, hogy te... 
Hidd el, fogalmam se volt róla. 

ILONA: Ideszökik hozzád minden éjjel. 
Egy férjes asszony. Van nektek eszetek? 

EGON: Eszünk az persze nincs. Egyikünk-
nek sem. De h á t . . . (Gesztus.) 

ILONA (kíváncsian): Hogy tudja meg-
tenni, hogy éjszaka elszökik az urától? 

EGON (naivul): Kérlek, Oppelka annyit 
dolgozik egész nap. Éjszaka mindig fáradt. 
(Észretér.) Nem fog többé idejönni. (Kezet 
ad rá.) Soha többet. Még ma megmagyará-
zom neki, hogy nem lehet. Még ezt sel Csak 
üzenek neki és ide se engedem! Vége! Végei 

ILONA: És ami eddig volt? 
EGON: Tessék? 
ILONA: Csókok a kertben. (Nagy lélek-

zet.) Csókok a holdfényben. Mondd: min-
den éjjel? 

EGON: Hallgass! Miket besüélszl Te: egy 
urileány, a húgom. 

ILONA (felülről): Úr i lány . . . És mért 
nem akkor jut eszedbe, hogy húgod van, 
mikor csókolództok? 

EGON (kirobban): Te ezt nem érted. Hu-
szonnégyéves vagyok. 

ILONA: Én huszonhárom. 
EGON: Tessék? 
ILONA (arcába kiáltja): Huszonhárom! 
EGON: Hogy jut ez most eszedbe! Mi 

köze ehhez a te huszonhárom évednek 1 
ILONA: Hogy miköze hozzá? (Balfelé 

tuszkolja) Eriggy. Üzenj neki. Less rá az 
uton. Kergesd haza. különben én sem állok 
jót. hogy . . . (Elhallgat.) 

EGON: Mi? Mi az, amiről te nem állsz 
jót? 

ILONA: Semmi. Eriggy. Ne kérdezz! 
Eriggy! 

EGON: Kérlek, ahogy parancsolod. Nem 
fog idejönni. Nyugodít lehetsz, nem fog 
jönni. (Balra el.) 

ILONA (utána néz, nagyon ideges, sziszeg, 
egy zsebkendőt majdnem darabokra tép, 
aztán zongorához ül, játszik.) 

6. JELENET 
Ilona, Kapitány 

KAPITÁNY (balról jön, megáll, egy pil-
lanatig elragadtatva nézi a lányt a zongorá-
nál): Kezicsókolom. 

7.SÓ-

ILONA (fölkel a zongorától): Jó estét. 
Kortner. (Kézfogás.) Feikelét? 

KAPITÁNY: Köszönöm, már megvolt. 
ILONA (a likőrökre): Talán ebből? 
KAPITÁNY: Köszönöm. Tulajdonképpen 

nem szoktam. Valamikor igen, sőt erősen. 
De most lesizokok róla. Ezt is a maga ked-
véért. (Sorra megemeli az üvegeket, meg-
mártja őket a lámpa fémjében.) Különben 
nem bánom. Mert ez olyan szép lila. És 
mert Krakóból való. Ahol az ezred feküdt. 
ÍKét pohárba tölt. Kinál. Iszik.) Prozit. Bé-
küljünk ki, Ilona. 

ILONA: Én nem haragszom. (Isznak.) 
KAPITÁNY: Bravo! (Leül.) Na, most szé-

pen el fogja mondani, hogy miért autózott 
ma a báróval. 

ILONA: Még mindig itt lartunk? 
KAPITÁNY: Itt. Engem ez a dolog, hogy 

is mondjam csak, nyugtalanít. És maga 
most lesz olyan arányos és meg fog engem 
nyugtatni. 

ILONA: Nem Kortner, én nem leszek ara-
nyos és nem fogom magát megnyugtatni. 
Különben is, miért legyen maga nyugodt? 
Én is nyugtalan vagyok. Májusi este van, 
esőszag. Ilyenkor ez kell: nyugtalanság. 

KAPITÁNY: Ő megkérte a kezét? 
ILONA: Nem megyek hozzá. 
KAPITÁNY: Nem szereti? 
ILONA: Nem megyek hozzá. 
KAPITÁNY: Ez nem felelet. Szereti vagy 

nem? 
ILONA: Nem tudom. 
KAPITÁNY: Mi az, hogy: nem tudom. Ezt 

csak könnyű tudni, hagy az ember szeret 
valakit, vagy nem. 

ILONA: Haha! Ez könnyű? Ez a legne-
hezebb: tudni, hogy az ember szeret vala-
kit, vagy nem. (Szünet.) Ma? Talán nem sze-
retem. De ki tudja? . . . Talán egyszer na-
gyon fogom szeretni a bárót. Csak attól 
félek 

KAPITÁNY: Mitől fél? 
ILONA (kapitány szemébe néz, megbor-

zong): Hogy akkor már késő lesz. (Szünet.) 
Szeretni fogom. Talán . . . egyszer . . . De ma 
még van valami köztünk. 

KAPITÁNY: Micsoda? 
ILONA: Nem tudom- Valami. Egy zavar. 

(Hirtelen megfogja a kapitány kezét, de rög-
tön ugyanolyan hevesen ellöki magá-
tól.) Ne kérdezzen. 

KAPITÁNY: Szereti és megsem szereti. 
Attól fél, hogy akkor már késő lesz. Gaz-
ember legyek/ha ebből egy szót is értek. 

ILONA (hetykén): Hiszen ha értené, nem 
is mondtam volna. Azért mondtam magá-
nak, mert úgysem érti. (Megfogja a kapitány 
állát.) Szegény, Kortner. Armer Rittmeister. 

KAPITÁNY: Ilona, én mondok magának 
valamit. 



. ILONA: Halijuk! 
KAPITÁNY: Ebből az egészből egy szó 

sem igaz. 
ILONA: Hogy érti ezt? 
KAPITÁNY: Maga hozzá akar menni. A 

bárónak van pénze. 
ILONA: Ostobaság. Nekem is. 
KAPITÁNY: Éppen azért. Maguk gazdagok 

összetartanak. A textilbáró és a textilher-
cegnő, ebből lesiz egy nagy . . . hogy is 
mondják csak . . . tőkecsoportosulás. Egy 
tröszt, egy kartell. 

ILONA: Tudja, hogy badarságokat beszél? 
KAPITÁNY: összetartanak. Gazdáig és 

szegény, ez egy nagy, ez egy örök különb-
ség. Olyan, mint katona és civil. 

ILONA: Mondom, hogy félrebeszél. 
KAPITÁNY: Nem. Ez nem félrebeszéd. Én 

négy évig feküdtem kint a lövészárokban. 
Döglődtem, kinlódtam, amig maguk itt dús-
káltak a selyemben. És a vége? Itt állok, 
egy koldus . . . 

ILONA (lehajtja fejét.) Bocsásson meg, 
de erről nem tehetek. Ezért én sajnálom 
magát a legjobban. Én maigát sajnálom és 
minden embert, aki ott kint volt. Minden 
embert, aki ott kint volt. Csakhogy . . . 

KAPITÁNY: Nincs „csakhogy". (Megra-
gadja kezét.) Ide nézzen a szemembe és igy 
mondja, hogy: neih. szeret. 

ILONA (küzködik); Engedje el a "kezemet. 
KAPITÁNY: Azért nem kellek, mert sem-

mim nincs. Mi? Na vallja be: ezért? 
ILONA: Kortner, ilyent még viccből sem 

szabad. Ezzel nagyon megbántott. Én fütyü-
lök az én gazdagságomra és fütyülök a 
maga szegénységére. Nem az a baj. 

KAPITÁNY: Hát mi? Értem. Brutálisnak 
tart. Fél tőlem. 

ILONA: Ugyan. Hiszen ha én félnék ma-
gától! Akkor . . . akkor már régen a tenye-
rén vihetett volna el. 

KAPITÁNY: Hallgasson ide, Ilona. (Me-
legen.) Maga félreösmer engem. Én nemcsak 
lovagolni tudok. Én nem a pénzét akarom. 
Én dolgozni fogok magáért. Én kicsiike le-
szek maga mellet t . . . szófogadó, mint egy 
kutya. Én művelődni fogok. Én föl fogok 
érni magához. (Egészen mellette van.) Én 
meg fogok tanulni a maga kedvéért fran-
ciául és angolul. Ha akarja, zongorázni is. 
(Mind a két kezét megfogja, bele lehei.) Le-
gyen az enyém. 

ILONA (ellöki magától): Menjen. Jóéjsza-
kát. Menjen. 

KAPITÁNY: Miért? Most menjek? Miért? 
ILONA: Mer t . . . Ostobaságokat beszél. 

Jöhetnek minden percben. A báró, a fivé-
rem. 

KAPITÁNY: A báró, a fivér. (Picit gon-
dolkozik.) Hát jó. De később visszajövök. 

ILONA: Hová? 
KAPITÁNY: Ide. Magához 

ILONA: Megőrüli! Éjszaka ide, ebbe a 
házba, ahol az én édesanyám alszik: Hát 
kicsoda maga? Magának nem voll édes-
anyja? 

KAPITÁNY (egyszerűen): Nem. Az én 
édesanyáin meghalt, amikor én születtem. 
Az én édesanyám a kadétiskola volt. Tiz-
éves kisfiú voltam és beadtak oda. Mel-
lettem nem volt se házitanító, se francia 
gouvernante. (Keserűen.) Minket hajnalban 
ötkor keltett az altiszt és kizavart a folyo-
sóra a Wasserleitunghoz mosakodni. Januári 
tiz fok hidegben. Soksizor a csap be volt 
fagyva. (Kis keserű nevetés.) Franca gou-
vernante? Hajnalban kaptunk egy rántott le-
vest, egy nagy bográcsból osztották el, 
mindenki vett belőle a csajkájába és aztán 
délig nem kaptunk semmit. Egy falatot sem. 

ILONA: Bocsásson meg, ezt nem ludtam. 
Ha tudtam volna, nem hoztam volna szóba. 

KAPITÁNY: Én hoztam szóba. Figyeljen 
ide: én most elmegyek. De később, ha lefe-
küdlek, visszajövök. (Jobbra.) Kint fogok 
várni. Maga leoltja a csillárt. (A jobb ajtó 
melleti kis asztali lámpára.) Ezt ott meg-
gyújtja. Ne féljen, nem akarok semmi rosz-
szat. Ilona, ne mondja, hogy nem. Nekem 
kemény, csúnya életem volt. A viz sokszor 
befagyott a csapba. Ugy-e meggyújtja a 
lámpát? Igy lesz? 

ILONA (szédülten): Nem tudom. 

7. JELENET 
Ilona, Kapitány, Elnök 

ELNÖK (balfelöl jön a folyosóról): Szer-
vusz, Kortner. 

KAPITÁNY: Szervusz, báró ur. (Bokázik.) 
ELNÖK (picit gondolkozik, aztán kezet 

nyújt). 
KAPITÁNY (meghajol, kezet fog. Pici za 

vart szünet). 
ELNÖK (kimutat a kertbe): Szép esőnk 

volt ma, mi? 
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KAPITÁNY: Igen, finom, jószagu esőnk 
voll. (Körülnéz.) Nna. . . Jóéjszakát. Me-
gyek haza és lefekszem. 

ELNÖK: Csak nem «.'n zavarlak el? 
KAPITÁNY: Sőt, kérlckalássan. De me-

gyek aludni, mert (Szemtelen, virgonc.) na-
gyon fáradt vagyok. Dögfáradt. (Szájára üt.) 
Óppardon. 

ELNÖK: Ugyan. Hiszen olyan friss vagy, 
mint a harmatos füvön a csikó. (Szájara üt.) 
Bocsánat. 

KAPITÁNY: Nem tesz semmit. Én szere-
tem a lovakat. Respektálom őket. Én tudom, 
hogy le nem gondoltad rosszul, báró ur. 
(Szünet. Zsebébe nyul, kivesz egy kétpen-
göst, tenyerére fekteti.) 

ILONA: Mi az ott a tenyerén? 
KAPITÁNY: Ez kérem egy kétpengős. Ez 

kérem fej vagy irás. 
ILONA: Fej vagy irás? 
KAPITÁNY: Na igen. Vagy nem ösmeri 

azt, amikor az ember nagyon drukkol vala-
miért? Meg lesz? Nem lesz meg? Nekem 
például most erősen jár valami a fejemben 
és nagyon szerelném tudni: teljesülni fog 
az, amire gondolok? (Erősen Ilona szemébe 
néz.) Fej vagy irás. Ha irás akkor igen. 

ILONA: És ha nem irás? 
KAPITÁNY: Arra gondolni sem akarok. 

E g y . . . ke t tő . . . három. (Feldobja a pénzt, 
az visszaesik a tenyerébe. A Kapitány meg-
nézi a pénzt, ajkába harap. Sápadtan.) Fej. 

ILONA (kapitányhoz lép, kiemeli tenye-
réből a pénzt. Szemtelenül): írási Nem látja: 
irás! 

KAPITÁNY (halkan): Irás. Köszönöm. 
ILONA: Na, Isten vele Kortner, már iga-

zán nem tartóztatom. (Hirtelen.) Megálljon 
csak. Azt a revolvert még nálam hagyhatja 
egy ideig? (Elnökhöz.) Tuniillik Kortner 
kölcsönadta nekem a revolverét. 

ELNÖK: Mii Minek kell magának revol-
ver? 

ILONA: Kell. Néha elcsaiangolok az or-
szágúton és rám jön az este. Fiatal lány 
egyedül este az országúton. . . Kell, hogy az 
embernél ilyenkor legyen valami, (kihí-
vóan.) Különben mért van megijedve? 

ELNÖK: Én? 
ILONA: Talán fél valamitől? Vagv félt 

valakit? 
ELNÖK: Senkit! (Végigsimít homlokán.) 
ILONA: Ö, maga nagy gyerek. . . Külön-

ben igaza van. Mit lehessen tudni. (Erősen 
a kapitánynak.) Ha egyszer elveszíteném az 
eszemel . . . (Elnöknek.) Persze nem fog be-
következni sohasem. De az ember néha fur-
csán játszik gondolatokkal . . . különösen 
ilyen éjszakákon . . . Szóval (Kapitánynak.) 
ha egyszer mégis elveszíteném az eszemet, 
akkor tüstént végzek is azzal az emberrel! 
Vagy, ami sokkal igazságosabb: magammal. 
(Mindkettőnek.) Szóval, ha egy szc'tp nap 

reggelén véletlenül golyóval találnának a 
szivemben, abból az urak majd megtudhat-
ják, hogy rossz voltam. És azt is, hogy fi-
zettem érte. Nem azt, hogy megbántam, csak 
azt, hogy fizettem érte. 

ELNÖK- Hona, maga e>gy bolond gyerek. 
Hol tartja azt a revolvert? 

ILONA (az asztal fiókjára): Olt. 
ELNÖK (fiókhoz akar menni). 
ILONA: Ne fáradjon, a fiók zárva van és 

a kulcs nálam. (Mutatja.) III. El akarja 
venni? Csakhogy azért ám birkózni kellene, 
ehhez pedig maga tulilledelmes, Elnököm. 
(Kulcsot zsebretes-zi.) 

ELNÖK (kapitányhoz): Hallod-e, hogy ad-
hattad oda a revolveredet ennek a bolond 
gyereknek? 

ILONA: Hogy adhatta? Kértem, hál ide-
adta. Isten vele, Kortner. 

KAPITÁNY: Kezicsókolom, Hona- (Kéz-
csók, erősen a szemébe néz.) És a viszontlá-
tásra. 

ILONA (ajtóig kisérte). 
KAPITÁNY (a kis lámpára mutat. Hal-

kan.) Igen? 
ILONA (halkan): Azt magának kell tudni. 

(Beljebb jön a szobába.) 
KAPITÁNY (eszébe jut, hogy nem köszönt 

az elnöknek, egy lépést vissza): Báró ur! 
(Lovagló pálcájával szalutál, mint egy tiszti 
karddal.) 

ELNÖK: Szervusz. 
KAPITÁNY (mégegyszer szalutál, jobbra el ) 

8. JELENET 
Ilona, Elnök 

ELNÖK: Hiába, a dragonyos. Most is ugy 
szalutált a lovaglópálcával, mintha kard 
volna a kezében! 

ILONA: Pedig már liz éve civil. Szegény, 
ugy látszik sose fogja megszokni. (Asztalhoz 
megy, ahol aprópénz fekszik. Fölvesz egy 
kétpengőst, tengerére teszi.) 

ELNÖK: Mi ez? 
ILONA: Ez? Az a kétpengős. (Pici szü 

net.) Hogy volna, ha most én kipróbálnám 
a kapitány szerencséjét. Hadd lássuk: fej 
vagy irás. (Kinyújtja tenyerét, sokáig tartja 
tgy, kínozza az elnököt ) Jó. Látom, magát 
idegesili, hát nein próbálom ki a kapitány 
szerencséjét. (Pénzt visszateszi az asztalra.) 

ELNÖK: Mondja, mi lelte magát? 
ILONA: Esküszöm, ugy kérdez, mint egy 

anya. Vagy még rosszabb, mint egy férj. 
(Szünet.) Az előbb itt beszélgettünk Kort-
nerrel. Maga elájulna, ha megtudná, hogy 
mit. 

ELNÖK: Na kérem, azért talán mégse 
vagyok olyan nagyon elájulós. 

ILONA: Kortner azt mondta, h o g y . . . 
hogy végül is hozzá fogok menni magához. 
A pénze miatt. 

138 



v r- . « 

ELNÖK: Kortner egy ló. 
ILONA: Azt mondta, hogy mi, akiknek 

pénzünk van, összetartunk. Hogy mi ketten 
tőkét fogunk csoportosítani. Egy trösztöt. 
Egy textilkartellt. Az ötlet, megjegyzem, 
nem is olyan rossz. 

ELNÖK: Gondolja? 
ILONA: De nem hiszem, hogy maga csak 

azért akar » venni engem. Végre is, ha csak 
egy textilkartellt akarna, elvehetné a ma-
mát is. 

ELNÖK: Aranyos. (Szünet.) Mást nem 
mondott a kapitány? 

ILONA: De. (Szünet.) De azt már csak 
nekem mondta. És — nem is mondott sem-
mit, 

ELNÖK (élesen): Semmit? 
ILONA: Semmit. (Lehajtja fejét, szünet.) 

Tudja, hogv mi félreismertük azt az embert. 
ELNÖK: A Kortnert? Na ugyan. 
ILONA: De. Mert ez csak ugy tesz. Alap-

jában ez egy csöndes ember, egy alázatos 
kis kutya. 

ELNÖK: Kortner kis kutya? Érdekes, én 
eddig észre se vettem, 

ILONA: Képzelje, már tizéves korában be-
adták a kadétiskolába és hajnalban az al-
tiszt kizavarta őket a folyosóra. Sokszor a 
csap be volt fagyva. És ő most mégis meg 
akar tanulni franciául és angolul. Talán 
még zongorázni is. 

ELNÖK: Miért? Nem értem. Miért akar a 
Kortner megtanulni zongorázni? 

ILONA: Azt én sem tudom. Kizavarták 
őket a folyosóra, egy altiszt a januári hi-
degben és egészen kisfiúkat és nem kaptak 
délig csak egy rántott levest, hát nem ször-
nyű ez? 

ELNÖK: Bizony ez nagyon szomorú, de... 
ILONA: Nincs de. Hát most már megért-

heti, hogy ez az ember csak fölnézni tud 
rám. Ez azt képzeli, hogy én tudj Isten mi-
féle kivételes lény vagyok. Miért? Mert az 
én apám gazdag volt, az övé pedig szegény. 
(Fáradt, leül.) 

ELNÖK: llonácskám, megkérném én ma-
gát valamire. Menjen aludni. 

ILONA: Ahl Ilyen éjszakán! Miérl? (Szü-
net.) Csak nem hiszi, hogy ez a Kortner ér-
dekel engem. Miért? Mi van abban az em-
berben? Semmi. Legfeljebb egy kis tempe-
ramentum. 

ELNÖK: Sex appeal. Figyelmeztetem, ma 
ezt igy hivják. Mondok én magának valamit, 
Ilona. Aki olyan okos, mint én vagyok, an-
nak legven esze is. 

ILONÁ: Hogy érti ezt? 
ELNÖK: Maga ma kikosarazott engem. 

Megmondta magyarán, hogy nem kellek ma-
gának. 

ILONA: Nem is igy mondtam. 
ELNÖK: Nekem ezek után csak egv köte-

lességein van: kigyógyulni magából. Én hol-
nap elutazom Párizsba. 

ILONA (ijedten): Ml? Elutazik? 
ELNÖK: Legalább egy évre. 
ILONA (felugrik): Nem. Azt nem szabad. 

Maga nem hagyhat cserben. 
ELNÖK: Mi az, hogy cserbenhagyom? 
ILONA: Ferenc, édes Ferenc, hát legyen 

oikos, türelmes, legyen jó. (Szünet.) Én azt 
hiszem . . . én azt hiszem . . . talán . .. egy-
szer . . . szeretni fogom magát. 

ELNÖK: És nem fél? 
ILONA: Mitől? 
ELNÖK: Hogy akkor már késő lesz. 
ILONA (megrázkódik): Nem lesz késő 

(Kezet ad.) ígérem, nem lesz késő. 
ELNÖK (kezet csókol): Köszönöm. 
ILONA: És hogy lássa, hogy milyen ko-

molyan gondolom: szót fogadok magának. 
Azt parancsolta, hogy menjek aludni. 

ELNÖK: Nna . . . Parancsoltam? 
ILONA. Aludni megyek. Jóéjszakát. Fe-

renc. 
ELNÖK: Jóéjszakát, Ilona. (Hosszan nézi.) 

Drága Ilona, szép Ilona, jóéjszakát. 
ILONA (könnyedén): Na kérem Drága 

Ilona, szép Ilona", Aztán hogy akarja, hogy 
aludni tudjak ilyen tavaszban. 

ELNÖK: Isten áldja — szerelemem. (Keze 
fölé hajol.) Mégis csak: szerelmem. Mindig 
is: szerelmem. 

ILONA: Hát ez szép volt. Ha igaz, akkor 
szép volt. 

ELNÖK: Fájdalom, nagyon is igaz. (Szü-
net, egymásra néznek, talán Ilona vár is 
valamit, de az elnök csak nézi öt.. . nézi 
öt, végre.) 

ILONA (kis sóhajjal elindul). 
ELNÖK (utána szól): Szép álmokat. 
ILONA: Köszönöm. Kedves. (Megáll.) 

Maga még marad? 
ELNÖK: Egy kicsit. Miérl? 
ILONA: Mer t . . . csak arra kérném, hogv 

ha lefekszik, a k k o r . . . oltsa el a lámpákat. 
ELNÖK: Igen. 
ILONA: De valamennyit. Tudja, a mama 

mia t t . . . Mert ő olyan pedáns. 
ELNÖK: Helyes. El fogom oltani vala, 

mennyit. A mamának nem lesz panasza 
rá m. 

ILONA: Köszönöm). (Indul.) 

9. JELENET 
Ilona, Elnök, Tanár 

TANÁR (a folyosóról jön). 
ILONA: A gyerek már alszik, tanár ur? 
TANÁR: Olyan édesen kérem. Gyönyörű-
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ség hallgatni, amilyen szép mélyeket léleg-
zik álmában. (Pici szünet.) Igaz, hogy mi-
előtt elaludt, volt vele egy kis incidens. 

ILONA: Már megint. Mit művelt az a 
haszontalan kölyök? 

TANÁR: Semmit, kérem szépen. Mert 
arról igazán nem tehet szegénykém, hogj 
eleredt az orra vére? 

ELNÖK: Vérzett az orra? 
TANÁR: Igenis és tulajdonképpen azért 

jöttem ibe, hogy ezt megmondjam. A nagy-
ságos asszonyt nem merem felizgatni, de a 
kisasszonyt megkérném, tessék holnap be-
vinni az úrfit a városba Korányihoz. 

ILONA: Orrvérzés miatt Korányihoz? És 
mondja, tanár ur, hova vigyük Gáborkát, 
ha egyszer Isten őrizz, csakugyan beteg 
lenne? 

TANÁR: De ké rem. . . Tessék elhinni, ez 
nincs rendben ez az orrvérzés. Ez nekem 
nem tetszik. 

ILONA: Nekem sem. 
TANÁR: Na, ugy-e? 
ILONA: Nekem se tetszik, hogy az a 

haszontalan kölyök egész nap malacságokat 
rajzol. 

TANÁR: No, de kérem. 
ILONA: Biztosan a cselédek után futkos... 

Aztán nem csoda, ha estére megered az 
orra vére. (Nagyot lélegzik.) 

TANÁR (le van forrázva): Tessék? Azt 
méltóztatik hinni, hogy . . . 

ILONA: Kamaszkor. Pubertás. Nem igaz, 
Ferenc? 

ELNÖK: Lehet, kérem. Igaz, hogy én 
olyan régen voltam kamasz, hogy már nem 
is emlékszem rá, hogy ez hogy néz ki, de 
— lehet. Lehet. 

TANÁR: Az más. Szóval azt tetszik 
hinni, ihogy . . . 

ILONA: Azt. (Pici szünet.) A fiu fantá-
ziáját le kell kötni. Hiszen maga tanár-
embernek készül, maga pedagógus, magá-
nak ezt tudnia keliene. 

TANÁR: Igen, ké rem. . . Igyekezni fo-
gok . . . Anti tőlem telik, mindent meg-
teszek . . . Igyekezni fogok az úrfi fantá-
ziáját lekötni . . . 

ILONA: Azt jól fogja tenni. (Elnökhöz): 
Hát ehhez mit szól, ez a két fiu . . . 

ELNÖK: Tessék? Egonnak is vérzik az 
orra? 

ILONA: Az egyik Ellucival. a másik pedig 
tavasz ébredését játszik, ahelyett, hogy tisz-
tességesen megtanulná a görög szavakat. 

TANÁR (két szótárfüzetet huz ki a zse-
béből): Meg fogja tanulni, kérem. Meg 
fogja tanulni. Éppen most irom ki őket. 

ILONA: Jó lkél gyerek. Befütik az egész 
házat. 

ELNÖK: Tessék? Hogy érti azt, hogy a 
két fiu befüti a házat? 

ILONA: Sehogy. (Szünet.) Na, megyek a 
szobámba, lefekszem. Isten vele, Ferenc. 

(Hosszan, melegen rámosolyog az elnökre, 
balsarok felé indul, de eszébe jut, hogy nem 
búcsúzott a tanártól. Megáll.) Jó éjszakát, 
tanár ur. És nem haragudni. Azért, hogy 
szigorú voltam magához. 

TANÁR: 0, kérem, mekem csak kitünte-
tés, hogy le tetszett szidni. Hogy tetszett 
foglalkozni velem. (Hozzá megy, kezet csó-
kol.) Köszönöm. 

ILONA (pillanatig meghatottan nézi a 
tanárt, aztán elnökhöz): Szabad magának 
még egyszer kezet adni? 

ELNÖK: Muszáj. (Megcsókolja a kezét. 
Halkan): Szerelmem. Nagy szerelmem. 

ILONA (még egyszer hosszan ránéz az 
elnökre, aztán balsarokban el). 

10. JELENET 
Elnök, Tanár 

TANÁR (legyint): Én szegény ifjú voltam, 
nekem nem volt kamaszkorom, én leckéket 
adtam, napokat ettem és még több napdkat 
nem ettem, én nem értem rá, hogy . . . izé... 
kamasz legyek. 

ELNÖK (vállára teszi kezét): Ne búsul-
jon, Most leszigorlatozik, diplomát kap, 
most majd könnyebb lesz az élete. 

TANÁR: Köszönöm, báró ur. Báró ur iga-
zán nagyon kedves. (Szünet, elfogultan): 
Már régóta szeretném megkérni méltóságos 
báró urat valamire, de eddig, sajnos, nem 
volt alkalmam . . . és . . . szóval kérem aláza-
tosan . . . szóval . . . 

ELNÖK: Na, csak kivele. Szóljak a minisz-
tériumban a kinevezése miatt? 

TANÁR: Igenis, könyörgöm, erre akartam 
kérni méltóságodat. Tudniillik, egyetlen fia 
vagyok özvegy édesanyámnak és . . . 

ELNÖK (noteszt vesz elő): Ide nézzen! 
TANÁR (olvassa): Kultuszt felhivni Balog 

Géza tanár kinevezése ügyében." És még a 
keresztnevemet is méltóztatik tudni, Géza 
Igazán . . . most nem is tudom . . . hogyan 
köszönjem meg ezt méltóságodnak. 

ELNÖK: Sehogy. Éppen erre akartam 
kérni sehogy. (Kezet ad neki.) 

TANÁR: Igazán restelem, hogy fáradni 
méltóztatik miattam, de hát méltóztatik 
tudni, a mai világiban nem megy semmi sem 
protekció nélkül. 

ELNÖK: Nekem mondja? (Keresgél.) 
TANÁR: Méltóztatik keresni valamit? 
ELNÖK: A kerti ollót. Nem itt hevert az 

előbb? 
TANÁR: Nem, kérem szépen, én határozot-

tan emlékszem, hogy a kerti olló kint ma-
radt a verandán. 

ELNÖK: Igen? Köszönöm. (Indul, megáll, 
ok nélkül beszédes.) Tudniillik, szeretnék 
egy pár rózsát lenyisszantani hajnalra. 

TANÁR: Igenis. 
ELNÖK: Holdfényben rózsát szedni, talán 

már nem egészen az én koromhoz való, de 
(ellágyulva) mit tegyen az ember? 
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TANÁR (mechanikusan): Persze. (Hirte-
len.) Engedelmet, de mért is nem méltóz-
tatik ezt a kertészre bizmi? 

ELNÖK (ellágyulva): Magam válogatom 
azokat a rózsákat, amiket Ilonának szedek. 

TANÁR: Báró ur Ilonának szed rózsákat? 
ELNÖK: Hát mit gondolt, kérem? Talán 

magának? 
TANÁR (dacosan): Méltóságos báró ur... 

Méltóságos báró ur, ne méltóztassék feb 
hivni a kultuszt.* Nem reflektálok rá. 

ELNÖK (nem érti): Van jobb protektora? 
TANÁR: Nincs. De engem ne pártoljon a 

méltóságos báró ur. 
ELNÖK (megérti. Bölcsen és meghocsá-

tóan): Nézze, fiatalember, ez nagyon szép, 
ez a büszkeség és nekem privátim imponál 
Is, de maga egy özvegy édesanya egyetlen 
fia és . . . eddig se nagyon kérdeztem ma-
gát. Szóval akár tetszik magának, akár nem. 
én magát mégis ki fogom neveztetni. 

TANÁR: De, kérem 1 . . . 
ELNÖK: Hallgasson! Ki fogom neveztetni 

lalin-görőg szakra, az első üres gimnáziumi 
katedrára. Ki fogom neveztetni. És ha nem 
tetszik, tegyen róla. Jócakát. (Balr,a el.) 

TANÁR (utána akar menni): D e . . . 
ELNÖK (visszajön, megáll az ajtóban): 

Igaz, tanár ur, ha lefekszik, oltsa el a lám-
pákat. 

TANÁR: Tessék? 
ELNÖK: De valamennyit. Tudja, a nagy-

ságos asszony miatt. Mert ő olyan pedáns. 
Csak ezt akartam mondani. (Balra el) 

TANÁR: A lámpákat . . . (Dühös, saját 
magára haragszik, mert nem merte meg-
mondani az elnöknek. Kicsit fel-alá jár, aztán 
tehetetlen dühében leül, előveszi a szótár 
füzeteket, ceruzát vesz kézbe, megnyálazza, 
dolgozik). 

11. JELENET 
Tanár Ilona 

ILONA (középről jön. Átöltözött piros 
ruhába): Mi az, tanár ur, muti! (Fölveszi az 
egyik füzetet, olvassa): Ejdosz-kép, lógosz-
ige, pszüché-lélek, szóma-lest. (összecsapja 
a füzetet.) Na, erre még én is emlékszem 
valahogy. 

TANÁR: Szép görög kiejtése van a kis-
asszonynak. A legtisztább attikai irodalmi 
kiejtés. És pirosban tetszik lenni. 

ILONA: Tessék? 
TANÁR: Azt mondtam hogy pirosban tet-

szik lenini. A legtisztább attikai . . . Piros 
ruhában tetszik lenni. (Sóhajt.) Most megint 
azt tetszik mondani, hogy fantaszta vagyok. 

ILONA: Mikor mondtam én magának, 
hogy fantaszta? 

TANÁR: Az este, kérem, amikor azt mond-
tam, hogy olyan szépnek tetszik lenni, álom-
képnek tetszik lenni abban a langyos fél-
homályban. 

ILONA: Mi? Azt mondta nekem, hogy 
álomkép vagyok? 

TANÁR: Már nem tetszik rá emlékezni? 
ILONA: Ne haragudjon, már nem. 
TANÁR: Az más. Ha nem tetszik rá 

emlékezni, akkor az olyan, mintha nem is 
mondtam volna. (Makacsul.) De azért álom-
képnek tetszik lenni. Álomképnek. (Szünet.) 
Azt tetszeti mondani, hogy le tetszik feküdni. 

ILONA: Akartam. De nem ment. (Zongo-
ránál van, álltában megüt egy billentyűt.) 
Nem lehet ma aludni. (Kint balról, a kertből 
erős kacagás.) 

ILONA: Mért nevet tanár ur? 
TANÁR: Bocsánat, én nem nevettem. 
ILONA: Dehogyis nem. Hiszen hallottam;. 

(Újra kacagás.) 
TANÁR: Tetszik hallani? Nem én voltam. 

(Kacagás.) Ketten nevetnek a kertben. 
ILONA: Micsoda? Ketten! (Bal ajtóhoz 

siet.) 
TANÁR (útját állja): Ne, kérem . . . Ne 

tessék ebbe beleavatkozni. Nem méltó a kis-
asszonyhoz. És már úgysem tetszik utolérni 
őket. (Kacagás egész messziről.) És Egon ur 
már haza is ikiséri Elluci nagyságát. 

ILONA: Hát mégis. (Ki akar rohanni a 
kertbe.) 

TANÁR: De Ilona kisasszony, nem szabad. 
Ilona kisasszony, ön egv úrilány. 

ILONA: Úrilány . . - (hirtelen): Tanár ur, 
menjen aludni. Nem hallotta kérem? Men-
jen aluni. 

TANÁR: De hallottam, kérem. Menjek 
aludni. Jó éjszakát, Ilona kisasszony. (Indul, 
megáll.) Bocsánat, mosi julott eszembe: ha 
méltóztatik lefeküdni, tessék eloltani a lám-
pákat. 

ILONA: Mi? A lámpákat? (Eszébe jut min-
den.) 

TANÁR: De könyörgök, valamennyit. Mél-
tóztatik tudni, a nagyságos asszony miatt. 
Mert ő olyan pedáns. (Középen el, folyosón 
jobbra kanyarodik.) 

ILONA (liheg): A lámpa. (Megáll, balra 
megy, kinéz a kertajtón, visszajön, középre 
megy, hallgátódzik, előre jön, picit még ha-
bozik, azután a jobbajtóhoz megy, meg-
gyújtja a kis lámpát, ráhúzza az ernyőt, a 
csillárt eloltja. Vér. Azután elbújik a jobb-
ajtó mellett egy függöny mögött.) 

12. JELENET 
Ilona, Kapitány 

KAPITÁNY (jobbról jön, megáll, körülnéz, 
halkan): Ilona. (Szünet.) Ilona. (Szünet.) 

ILONA (lassan előbújik a függöny mögül 
Játssza a fölényest.) Nini, Kortner. Mit 
keres maga itt? 

KAPITÁNY: Magát. 
ILONA (játszik): Engem? 
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KAPITÁNY: Köszönöm. (Az ernyőzött kis 
lámpára matat.) Köszönöm. 

ILONA (játszik): Vagy ugy. Maga azl 
komolyan vette? 

KAPITÁNY: Maga is. 
ILONA: Én? (Nem tud tovább.) Üljön le, 

Kortner. Hát jó, bánom is én . . . Higyje el, 
hogy vártain magát. 

KAPITÁNY: Na, ugy-e, hogy mégis várt. 
És tudja, miért várt? Mert én olyan nagyon 
akartam, hogy várjon. Mert olyan nagyon 
akartam. 

ILONA: Igazán? 
KAPITÁNY: Éreztem, hogy ma este telje-

sülni fog az akaratom. Muszáj volt. Köszö-
nöm. (Leül. A lovaglópálcát, amit mindig 
magánál hord, leteszi a székre.) Kedves. Ara-
nyos. Egyetlen. Ilona. 

ILONA: És most mondja el, kérem gyor-
san, mit akar, hogy aztán mehessen. 

KAPITÁNY: Mehessek? Ez vice. 
ILONA. De. Fáradt vagyok. 
KAPITÁNY: Friss, mint a május. 
ILONA: Hagyjuk a májust. Jó? Mondja el 

gyorsan, amit akar, mert soká most nem 
lehetünk egvütt. 

KAPITÁNY: Muszáj. 
ILONA: Na, muszáj? 
KAPITÁNY: Miért küld? Fél tőlem? 
ILONA: Félek? (Fél.) 
KAPITÁNY: Miért kerget? Amit én aka-

rok mondani, azl nem lehel csak ugy eiin-
zvveidrei. Ezek komoly dolgok. Nekem most 
nehéz a szívem. Szeretem magát, Ilona. 

ILONA: Ezt már hallottuk. 
KAPITÁNY: Dc igy még sosem. (Liheg.) 

Szeretem. Szeretem. 
ILONA (megütötte ez a hang): Hogy 

mondta? Még egyszer. 
KAPITÁNY (liheg): Szeretem, Ilona. Sze-

retem. 
ILONA: Furcsa. Ezt most ugy mond ta . . . 

Majdnem el is lehet 'hinni. 
KAPITÁNY: El kell hinni, Ilona. El ikell 

hinni. Szeretem. Legven az enyém. 
ILONA: A feleségé? (Szünet.) Soha. 
KAPITÁNY: De igen. Higyje: lehet. Mu-

száj. Én jó leszek magához. Hű, gyengéd. 
ILONA: Ezt most igéri. 
KAPITÁNY: Nemcsak igéret, ez igy lesz. 

Ha maga akarja, maga csodákat művelhet 
velem. Én tisztelem magát. Ha én otthon 
magára gondolok, én mindig lehunyom a 
•szememet. 

ILONA: És megtanul zongorázni. Ne, me... 
Hagvjuk ezt, Koi tner . . . 

KAPITÁNY: Jó. Hagyjuk. (Ajkába harap.) 
Szóval, nem szeret? Tudja azt mondani, 
hogy nem szeret? 

I L O N A (nem felel). 
KAPITÁNY: Mert nem tudja. Mert nem 

igaz, hogy nem. (Szünet.) Hát akkor. Ha 
szerelsz! Mért játszol, ha szeretsz! (Lefogja 
a lányt.) 
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ILONA: Eresszen! Hallja! Rngedjení (Bir 
kóznak, kiszabadul.) 

KAPITÁNY: El fogom venni! Akármikor! 
Elég, ha int, csak egy szót szó l . . . De most... 
Nagyon szeretem, de nem hagyok magam-
mal játszani. T e . . . (elkapja). 

ILONA: Engedjenl Maga! Maga (Biri 4-
zik.) 

KAPITÁNY (levágja a pamlagra): T í! 
Okosnak lenni. Szeretni! 

ILONA (kiszabadítja magát, felugrik a 
pamlagról): Gazember! (Gyorsan, balsarok-
ban el.) 

KAPITÁNY (liheg): Te! Te! (Egy pillana-
tig habozik, megtorpan, aztán gyorsan el, 
utána. A szoba fél percig üres.) 

JUCI (halról jön, tálcára rakja a likő-
röket). 

TANÁR (folyosóról jön, körülnéz). 
JUCI: Parancsol valamit, tanár ur? 
TANÁR (zavart): Semmit . . . Nem látta, 

kérem, a kisasszonyt? 
JUCI: Nem én. Ámikor jöttem, nem volt 

itt egy lélek sem. 
TANÁR: Igen. Az előbb még itt volt a 

kisasszony. Nagyon ideges volt. Hát bizto-
san lefeküdt. (Kancsóhoz megy, vizet akar 
(ölteni magának.) 

JUCI: Tessék megengedni. Majd én. (Tölt.) 
Megszomjazott, tanár ur. 

TANÁR: Kiszáradt a torkom. A kisasszony 
ideges volt és az én lorkom száradt ki. 
(Iszik.) A kisasszony jóformán kidobott, (ö 
vigasztalja Jucit.) De ez nem baj, Juci. 

JUCI (a tálcáról leemel egy mignont): 
Tessék, tanár ur. Gerbeaud. Meghagyták 

TANÁR: Mi? 
JUCI:. Na, egye csak meg bátran. Reg-

gelre ug\ is megszárad. 
TANÁR: Engem erkölcsi sérelem ért és 

maga megkínál a maradék étellel. Nekem 
belehasitotlak a lelkembe és maga be akarja 
tömni a számat. (Eszik.) Igazár ilyen immo-
rális lénynek tart (tele szájjal), akinek be 
lehet tömni a száját. (Ilona szobája felöl 
elnyomott hangok. Tanár és Juci egymásra 
néznek, valamit sejtenek, egy lépést tesznek 
<1 szoba felé. De tanár megáll, hogy a hely-
zetet megmentse.) Semmi. Vigye ki az edé-
nyeket. Juci. 

JUCI: Igenis, tanár ur. Viszem az edé-
nyeket. (Balra el.) 

TANÁR (Ilona szobáin felé akar menni, 
habozik). 

13. JELENET 
Tanár, Egon 

EGON (balról jön, haja csapzott, arca bol-
do(i és fáradt): Jó estét, professzorkám. 

T A N Á R (Ilona szobája felé néz. Zavar 
tan): Alázatos szolgája vezérigazgató ur. 

EGON (tanár vállára teszi kezét): Mi az. 
kis tanár ur? Mért van ugy megrémülve? 

TANÁR: Én, k é r e m . . . Szó se r ó l a . . . Én 
egyáltalán nem vagyok megrémülve. 



EGON: Annál jobb. Nein szeretem a 
rémüli embereket. Az idegeimre mennek. 
fIlona szobája felé megy.) 

TANÁR (elé ugrik): ' Hová tetszik, vezér-
igazgató ur? 

EGON: A húgomhoz. 
TANÁR: Nem lehet, kérem. A kisasszony 

már alszik. 
EGON: Ugyan. Amikor jöttem, világosságot 

láttam a szobájában. 
TANÁR: Nem, kérem, a kisasszony már 

alszik. 
EGON: Kár. Szerettem volna megmondani 

neki, bogy . . . meglettem az ő kedvéért. 
Elluei-dolog — slussz. Nem ment könnyen. 
(Kis női zsebkendői nesz elő.) Ezt mind 
telesirta. Látja, egy kis kollekció női köny-
nye'kből. (Sóhajt.) Mészárosmunka voll, de 
hál meg kelleti tennem a hugom kedvéért. 
(Szagolgatja a zsebkendőt.) Női könnyek. 
Higyje el, tanár ur, ez a legédesebb pár-
főm. (Kiteszi a zsebkendőt.) Mondja, tanár 
ur. magáért már sírt nő? 

TANÁR: Rengeteget, kérem. Egy özvegy 
asszony. Az édesanyám. 

EGON (vigasztalja); Ez is szép. Anyai 
könnyben van poézis. Különösen szegény 
anyáéban. 

TANÁR: Az van, kérem szépen. Szegény-
ségben és könnyekben az én édesanyám 
elég jól bírja magát. 

EGON: igen. (Szünet.) Hál gondolja, 
hogy ne mosl mondjam meg Ilonának? 

TANÁR: Nem, nem. Semmi esőire se most, 
vezérigazgató ur. (Folyosó felé tuszkolja.) 
Tessék most lefeküdni, vezérigazgató ur. 

EGON: Hát jó. Akkor elteszem ezt az 
örömet az Ilonának reggelre, (indul) Maga 
!,s lefekszik, tanár ur? 

TANÁR (folyton az Ilona ajtaját nézi): 
Igen, kérem . . . En is lefekszek, v e z é r i g a z -
gató ur. 

EGON (belekarol).- Na jöjjön. 
14. JELENET 

Kapitány, Ilona 
ILONA (balsarokböl jön, elölte a kapi-

tány, akit mintha kilökött volna a szobá-
ból. Egy pillanatig állnak egymással szem-
ben. lihegve és mind a ketten megrémülve. 
Azután Ilona a pamlag sarkába esik, le 
hajtja a fejét, keservesen sir). 

KAPITÁNY: Édes, szép Ilonám. (Föléje 
hajol, meg akarja simogatni.) 

ILONA (fölugrik): Hozzám ne merjen 
nyúlni. 

KAPITÁNY: De, szivem. Nézze. . . Hall-
gasson ide . , . Hozzám jön feleségül. 

ILONA: Felesége magának? . . . Inkább a 
halál. 

KAPITÁNY (ajkát rágja, nem tud mit 
mondani. Később): Szerelmem. Szeretni 
fogom mindig. Jó leszek magához, igen, jó 
és szerelni fogom. Mii Ígérjek még magá-
nak? 

ILONA: Pusztuljon. 
KAPITÁNY: Hát ennyire gyűlöl! 
ILONA: Magái? Magamat. Ki innen! 
KAPITÁNY: Tessék! 
ILONA: Ki innen. Ha mosl itt lálna a/ 

anyám. (Rémült eszmélésset.) Vngv Fen-no 
Ferenc! 

KAPITÁNY: Vagy ugy. Most is őrá gon-
dol, A textilbáróra. És hozzá akar menni 
Igen. (Szünet.) Igen? 

ILONA (kapkod): Hozzá menni. (Szünet.) 
Kapitány ur, elég voll. Mi kellen többé nom  
ismerjük egymást. 

KAPITÁNY: Nom ismerjük egymást? luv 
is jó. Jól van. Igy is jó. (Jobbra el, a lo-
vaglópálcát itt felejtette.) 

ILONA (támolyog, fejéhez kap. magába 
csip, hogy tudja: ébren van-e, karosszékbe 
esik, eltakarja arcát, nagy, keserves, szára: 
sir ás, könnyek és hang nélkül. Feláll, ki-
egyenesedik, nagyon nyugodt lesz, szomorú 
mosoly szalad a szájára, fiókhoz megy. ki-
nyitja. fítdről messziről az Elnök dúdol 
Ilona megrázkódik, a fiókot betolja, gyor 
san rendbehozza arcát, de ez most egy ált a 
Ián nem komikus. Éppen jókor végez, mert 
a: elnök már a bal ajtóban van). 

15. JELENET. 
Ilona, Elnök. 

ELNÖK (balról jön, jobbkezében néhány 
szál frissen vágott ró7.sa. bal kezében kerü 
olló): Jó eslót! Még nom feküdt le? (Leteszi 
az ollót.) 

ILONA: Csak «kariam. Már lonl voltam 
szobámban, d e . . . visszajöttem. 

ELNÖK: Én pedig fogadni mcrli m volna, 
hogy már régen alszik. Lállam ugyan mos-/ 
sziről világosságot, de a/1 hitlein a kis ta-
nár irja ki a görög szfivakai. 

ILONA: Nom, a tanár már lefeküdt. F'.|< 
pen most ment be a szobájába El*>en a |>ii 
tanaiban. Ha csak egy félperuoi Hőbb jön. 
még ill találja a tanárt. (Pici zavar! szünet.* 
A tanár dolgozol}, 

ELNÖK (könnyedén): Az aszlal sölőlbon 
van. 

ILONA: Tessék? Vagy u g y . . . Amikor ki 
ment. én ollollam le a csillárt, hogy nr ri 
piiljenek be a bogarak. !>o ha leiszik . 
(Felgyújt.) 

ELNÖK: Köszönöm. (Rózsákra.) Tulajdon 
képpen reggelre szántam, de ha még ébren 
ta lá lom. . . Parancsoljon. Amint lál a, javít 
hatatlan vagyok. (Nyújtja a virágot.) 

ILONA (átveszi): Köszönöm. Ferenc. Maga 
csakugyan javíthatatlan. De kedves. És kö-
szönöm. Igazán, nagyon szépen köszönöm 
(Középre indul.) 

ELNÖK: Hová, kérem? 
ILONA: Vizbe tenném őket. 
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ELNÖK (vázát visz neki): Tessék. Ill is 
van váza. (Vizes kancsót vesz elö.) Mingyárt 
meg is töltjük. 

ILONA (kiveszi kezéből a korsót): Sza-
bad? Majd én. Ez olyan férfiatlan: megtöl-
teni eg)- virágos vázát. (Tölt. Elhelyezi a 
rózsákat.) Tearózsák. Kedvenceim. 

ELNÖK: Azért választottami őket. (Pici 
szünet.) Nini, maga átöltözött! 

ILONA: Én? 
ELNÖK: Piros ruhában van. 
ILONA (zavart): Észre se vettem. 
ELNÖK: Ez jó: átöltözött és észre se 

vette? Szórakozott, mint egy menyasszony. 
(Pici szünet.) Remekül fest magán ez a pi-
ros. Szabad valamit mondani? Maga most 
nagyon szép. Még szebb, mint délután, még 
szebb, mint az este volt. (Erősen nézi.) És a 
szeme, hogy csillog. 

ILONA (zavart): Nem is. Ez csak olyan 
áldolog. Ez nálam mindig az ideges fáradt-
ság jele. 

ELNÖK: Nem, nem. Miért csillog? Én tu-
dom, hogy miért. 

ILONA (ügyetlen, riadt): Maga tudja? 
ELNÖK: Mert gondol valakire. A régi dal: 

velem beszél, másra gondol. 
ILONA (ideges): Senkire se gondolok. 

Senkire! 
ELNÖK (ártalmatlanul): Na, azért talán 

mégis? Egy picikét se? 
ILONA (nagyon ideges): Legyen szives ! 

Igen? 
ELNÖK: Bocsánat. (Kinál.) Rágyújt? 
ILONA: Köszönöm, nem kérek. 
ELNÖK: Akkor én se. (Elteszi a cigaretta-

tárcát. Nagyon pici szünet. Meglátja az 
egyik széken a lovaglópálcát, fölemeli.) Hát 
ez kié? 

ILONA (zavartan): Micsoda? 
ELNÖK: Ez. A lovaglópálca. 
ILONA: Ez? (Szemtelenül.) Az enyém. 
ELNÖK: Pardon. (Vissza akarja tenni, vé 

tétlenül ránéz a fogantyúra.) Ez a magáé? 
ILONA: Az enyém hi t . Mért kérdi? 
ELNÖK: A monogramm. Ká. Er. Kortner 

Rudolf. Ez alighanem) mégis csak a kapitány 
pálcája. 

ILONA: Lehet. Ha Ká Er, akkor az övé. 
Mi van abban? 

ELNÖK (jóhiszeműen): Semmi. Ugy lát-
szik, itt felejtette. (Gépiesen ismétli.) Itt fe-
lejtette. (Hirtelen önkéntelenül.) *De mikor? 

ILONA: Tessék? 
ELNÖK: Mikor? 
ILONA: Hogv-hogy mikor? De furcsákat 

kérdez. Amikor itt volt. Ma este, hiszen em-
lékezhet, maga is itt volt, Kortner még pénzt 
is dobott föl, fej vagy irás — vagy már nem 
emlékszik? 

ELNÖK: De emlékszem. Sőt arra is em-
lékszem, hogy amikor elment, maga is fel 
akart dobni egy kétpengőst, m e r t . . . hogy is 
mondta c sak . . . ? „Ki akarom próbálni a ka 
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pitány szerencséjét" — igy mondta. 

ILONA (maga elé): Ki akartam próbálni 1 
a kapitány szerencséjét. 

ELNÖK: Itt volt, találkoztunk. Csakhogy... 1 
(Gondolkozik.) 

ILONA: Csakhogy? 
ELNÖK: A kapitány akkor nem felejtette 1 

itt a pálcát. 
ILONA: Tessék? 
ELNÖK: Magával vitte. Amikor búcsúzott, I 

ott az ajtóban szalutált vele. Mint egy tiszti 1 
karddal. 

ILONA: Ugyan. Maga téved. Az nem ak- I 
kor volt. 

ELNÖK: De! De! Akkor . . . Még beszél- I 
tünk is róla . . . 

ILONA: Arról, hogy szalutált? Nem olyan a 
nagy ügy, hogy ő bottal szalutál. És külön- 1 
ben is, mit vitatkozunk erről. Vagy ez olyan 1 
fontos? 

ELNÖK: Nem. (Erősen ríézi Ilonát.) Nem ] 
fontos . . . Persze, hogy nem fontos. (Leteszi | 
a pálcát.) 

ILONA (fölveszi, kicsit megborzong, le- 1 
teszi.) 

ELNÖK: Holnap reggel kilovagolnak? 
ILONA: Még nem tudom. (Hirtelen na- j 

gyon határozottan.) Nem. Én holnap reggel I 
nem fogok lovagolni. (Szünet.) Jó éjszakát, | 
Ferenc. 

ELNÖK: Jó éjszakát, Ilona. 
ILONA (nem mozdul). 
ELNÖK: Akar még valamit mondani? 
HX)NA: Semmit. Csak . . . Még egyszer kö- I 

szönöm a rózsáit. (Indulna, de nem tud.) 
ELNÖK: Kérem, én köszönöm, hogy elfo-

gadta őket. (Szünet.) Igazán nem akar ne- ] 
kem semmit sem mondani? 

ILONA: Semmit. (Leül.) Adjon kérem egy j 
cigarettát. 

ELNÖK: Már előbb is kináltam. Paran-
csoljon. (Kinál.) 

ILONA (vesz egyet): Köszönöm. 
ELNÖK (tüzet ad). 
ILONA (észre se veszi). 
ELNÖK: Nem gyújt rá? 
ILONA (szórakozott): Tessék? Ja ugy, a 

cigaretta. Köszönöm, majd később. (Leteszi I 
a cigarettát az asztalra. Szünet.) 

ELNÖK: Nagyon szemlelen volnék, ha 1 
megkérdezném, hogy most mire gondol? 

ILONA: Mire? Lássa, ez az, amit sosem 1 
volna szabad miegkérdezni egy embertől : I 
hogy ő mire gondol. E z . . . (Megjátszott fő- ] 
lénnyel) néha életveszélyes. 

ELNÖK: Kérem, már nem vagyok indisz- I 
krét. Ha nem tudja megmondani könnyen, I 
akkor ne mondja meg egyáltalán — 

ILONA: Semmire se gondoltam. (Szünet.) j 
Nem igaz. Gondoltam valakire. (Szemébe I 
néz.) Magára. 

ELNÖK: Én rám? 
ILONA: Nem is érdekli, hogy mit? 
ELNÖK: Hogy szeretem magát. Ha maga 1 



rám gondol, csak az juthat az eszébe, hogy 
én szeretem magát. 

ILONA: Köszönöm. És tényleg . . . arra 
gondoltam, hogy szeret. És ezt most olyan 
jó tudni: hogy maga szeret. (Szünet.) Ma 
délután megkérte a kezemet. 

ELNÖK: És maga visszautasított. Most 
mért emlékeztet, hogy megfájditsa a szive-
mül? 

ILONA: Elhiheti, hogy nem azért. (Kis 
csend.) Az autóban kérte meg iá kezemet. 
És aztán, hogy hazajöttünk, még tovább be-
széltünk róla. És maga akkor kérdezett tő-
lem valamit, hogy: még lány vagyok-e? 

ELNÖK (eszébe jut): I g e n . . . Bocsánat, 
én nem kérdeztem, csak maga felelt. Felelt 
anélkül, hogy én kérdeztem volna. 

ILONA: Legyen ugy. (Megfogja a pálcát, 
játszik vele.) Maga azt mondta, hogy ez se 
volna akadály . . . mert annyira szeret. (Szü-
net. Erősen Elnök szemébe néz.) Mert olyan 
nagyon szerel. 

ELNÖK (remegő hangon): Nagyon szere-
lem. Ezt mondtam és ez igaz. Igaz volt ak-
kor, igaz most is. (Nagy szünet.) Azit mond-
ta, hogy lány. 

ILONA: Nem hazudtam. (Szünet.) Dél-
után tudott nekem hinni. (Eldobja a pálcát.) 
Most miért nem hisz? (Szünet. Rekedten.) 
Mért nem hisz? 

ELNÖK (rettenetesen küzd magával): 
Mért találkozott ma este még egyszer azzal 
az emberrel? 

ILONA: Nem igazi Én nem . . . 
ELNÖK: Mért öltözött át neki pirosba? 

Mért beszéltek össze a hátam mögött? 
ILONA: De nemi! Nem! Nem igazi 
ELNÖK: De igazi (Fölemeli a lovaglópál-

cát, megsuhogtatja.) Igaz! (Nagyon izgatott, 
kettétöri a pálcát, elhajítja.) Igaz! (Nagy 
csend.) 

ILONA: Lehe t . . . Lehet, hogy visszajött, 
de én akkor a szobámban voltam. Én nem is 
láttam őt. (Ravasz.) Talán maga látta őt, ta-
lálkozott vele az utón, a kertben? 

ELNÖK: Nem láttam. Nem találkoztam 
vele. 

ILONA (föllélegzik): Na, ugy-e? 
ELNÖK: És mégis igaz. (Belerúg a töri 

pálcába.) Sex appeal! Igaz! 
ILONA: Hát, ha maga jobban tudja, ak-

kor . . . igaz . . , 
ELNÖK: Szóval, igaz? 
ILONA: Nem tudom. Mit mondjak? Akár-

mit is mondanék, maga most úgyse hinne 
nekem. (Szünet.) Ne féljen, nem ákaroni 
magamat a nyakába varrni. Maga szabad. 

ELNÖK: Bocsánat, ha erre gondol, é n . . . 
(Nyel egyet, nagyon hideg, nagyon ur, na-
gyon korrekt.) Én természetesen most is ál-
lom a szavamat 

ILONA: Én is. Nem leszek a felesége 
Most sem. 

ELNÖK: Ahogy par«incsolja. Kényszeríteni 

természetesen nem tudom. (Nagy szünet.) 
ILONA: Engem maga ne vegyen el gaval-

lériából. Ne vegyen el uriemíberségből. 
ELNÖK: Nem uriemberségből venném el. 
ILONA: Hanem! Mert szeret. Már nem I 

Már nem! Már nem «zeret! 
ELNÖK (megragadja a csuklóját): Mért 

engedte be? Hogy tehette ezt! Ma volt elő-
ször az övé? Mért hazudott nekem? 

ILONA (kiszabadítja magát): örült! őrült! 
Érti: őrült! 

ELNÖK: Mióta a szeretője? Mert a szere-
tője. 

ILONA: Hát ha maga jobban tudja . . , 
(Hirtelen.) Semmi köze hozzá. 

ELNÖK: Mi? (Nagyot lélegzik.) Lássa, eb-
ben igaza van. De akkor mingyárt ezen kel-
lett volna kezdeni, hogy semmi közöm hoz-
zá. (összecsapja a bokáját.) Ajánlom maga-
mat. 

ILONA: Ferenc! 
ELNÖK: Parancsol? 
ILONA (egészen közel megy hozzá): Néz-

zen a szemembe. 
ELNÖK (szembe néz vele). 
ILONA: Szeret? Még mindig ugy szeret, 

mint tegnap, mint azelőtt, mint — ma dél-
után szeretett, mint szeretett akkor, amikor 
megkérte a kezemet? 

ELNÖK (nagy szünet után): Jó éjszakát, 
Hona. (Indul, de már megbánta, megáll. In 
kább sajnálattal.) Szeretem. 

ILONA: Köszönöm. Már késő. 
ELNÖK: Szeretem. Higyje e l . . . Éppen 

ugy szeretem, ahogyan azelőt t . . . Ugy, ahogy 
akkor szerettem, amikor megkértem a ke-
zét. Nem hiszi? 

ILONA: És ha hiszem, ha nem hiszem 
(súllyal), most már késő. 

ELNÖK: Késő?! 
ILONA: Nehezen mondta, nem jól mond-

ta. És ha csak egy percig is nem szeretett, 
nekemi az is elég. (Pici szünet.) Késő. (Nagy 
végső elhatározás, a reoolveres fiókhoz 
megy.) 

ELNÖK: Mi az! Mit akar! 
ILONA: Semmit. (Kiveszi a revolvert.) 
ELNÖK: Mi! . . . Megőrült! (Le akarja 

fogni a lányt, el akarja venni tőle a revol-
vert.) 

ILONA (birkózik): Engedjen. (Szünet. 
Hirtelen dacos fölénnyel.) Különben... (El 
dobja a revolvert.) Nem érdemes. (Vállat 
von.) Nem érdemes. Micsoda butaság volna. 
Kint ez a szép éjszaka. Micsoda őrült, mi-
csoda halálos butaság volna meghalni ilyen 
szép, szerelmes éjszakán. (Hisztérikus ka-
cagás.) Meghalni? Elmenni? Itt hagyni min-
dent! Áh! H a h a h a . . . (Egy lépést tesz jobb-
ra, megáll. Vidáman.) Isten vele, Ferenc. 

ELNÖK: Mi! Megy! Hová! 
ILONA: Oda. Ahol kellek. Ahol v á r n a k . 

A kapitányhoz. 
Függöny 
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III. felvonás 
(Negyedórával később a kapitánynál. Egy-
szerű szoba, benne kibontott vaságy, asztal, 
székek, polcok. Az asztalon borosűveg, vi 
zeskancsó, pohár. A falon egy beépített mos-
dó, azután katonai emlékek, kifeszített dra-
gonyoskabát, sisak, kardok, a tisztikar cso-
portfelvétele stb. Egy sarokban sámfára hú-
zott csizma. Egy szék támláján tiszti vászon-
bluz, disztinkciók nélkül. Hátul ajtó egy kis 
kertbe. Balra ajtó a másik szobába. Lámpa 

ég.) 
1. JELENET. 

Kapitány, majd Lovász. 
(Kapitány a kibontott ágyon ül, ingujjru van 
vetkezve, fejét kezébe nyomja. Lassan föl-
kel, nyújtózkodik, előre jön az asztalhoz, ci-

garettát sodor): Konosekl 
LOVÁSZ (balról jön, vigyázzba vágja ma-

gót): Parancsára, kapitány ur! 
KAPITÁNY: Bekötözted a Pajtást? 
LOVÁSZ: Igenis, jelentem, mind a két első 

Ivokáját. Még be is kentem olajjal. Már úgy-
szólván semmi baja. Ha tetszik parancsolni, 
reggelre meg is nyergelhetem. 

KAPITÁNY: Nem kell. Ne nyergelj! (Rá 
gyújtott.) 

LOVÁSZ: Inkább a Cukrost, kapitány ur? 
KAPITÁNY: Azt sem. 
LOVÁSZ: Kapitány urnák nem tetszik 

holnap reggel kilovagolni? 
KAPITÁNY: Nem. (Szünet, nagy füstöt 

fuj.) Fáradt vagyok, akarok aludni. Ráérsz 
kelteni félhétkor. (Szünet.) Cukros hogy 
van? 

LOVÁSZ: Jól, kéremalássan, csak ideges. 
Okos állat, finom! állat, de kicsit ideges. 
Tudja Isten, ne tessék haragudni, de én 
mintha kicsit jobb szeretném Pajtást. 

KAPITÁNY: Miért? 
LOVÁSZ: Tudja Isten, a Pajtásnak van 

szive. Ha beszélek hozzá, mindig rámnéz. 
Néha, ha mondok neki egy jó viccet, még 
nevet is rajta. 

KAPITÁNY (elgondolkozik): Pajtás... Cuk-
ros. . . (Jóságosan.) Minden állatot egyfor-
mán kell szeretni. Es nem szabad kivéte-
lezni. Az egyik ló nem lehet róla- hogy ked 
vesebb, mint a másik, vagy gyöngébb, vagy 
erősefbb. Minden állatot egyformán kell sze-
retni Koncsek. Érted? 

LOVÁSZ: Parancsára, kapitány ur, értem, 
uz állatot szeretni kell. 

KAPITÁNY (boros üvegből tölteni ukar). 
LOVÁSZ (megelőzi): Tessék megengedni 

(Tölt.) Kapitány urnák inni tetszik? 
KAPITÁNY: A meleg miatt. Ez a kis sa-

vanyu bor talán lehüt. (Iszik, de csak egy 
kortyot, a félig telt poharat visszateszi "az 
asztalra.) 

LOVÁSZ (a vízvezetékig ment, megeresz-
tette n csapot). 

KAPITÁNY: Mit csinálsz ott? Mért nyitot-
tad ki a csapot? 

LOVÁSZ: Folyatom a vizet, kapitány ur, 
mert ettől hűsebb lesz a szoba. Vagy állít-
sam el? 

KAPITÁNY: Nem, hagyd csak, ez olyan, 
mint amikor a kadétiskolában . . . (Szünet.) 
Na, elmehetsz, Koncsek. 

LOVÁSZ: Igenis, kapitány ur. A kis-
asszonynek se nyergeljek, kérem? 

KAPITÁNY: A kisasszonynak? (Gondol-
kőzik, hogy mit feleljen.) 

2. JELENET. 
Kapitány, Lovász, Elnök. 

ELNÖK (középről jön): Jó estét. 
LOVÁSZ (vigyázzba vágja magát). 
KAPITÁNY (nagyon meg van lepve): Alá-

zatos szolgád, báró ur. Á! Minek köszönhe-
tem ezl a szerencsét ilyen késő éjszaka. 
(Sz'ékre.) Parancsolj. (A vizet elállítja.) 

ELNÖK: Köszönöm. (Nem ül le. Lovász 
ra.) Van még dolgod a lovásszal? 

KAPITÁNY: Elmehetsz, Koncsek. 
LOVÁSZ: Parancsára, kapitány ur, elme-

hetek. (Bokázik, halra el, beteszi maga mö-
gött az ajtót.) 

3. JELENET. 
Kapitány, Elnök. 

KAPITÁNY (leakasztja a szék támlájáról 
a blúzt, fölveszi): Bocsánat, hogy csak igy 
ingujjban vagyok, de igazán nem voltam el 
készülve erre a kedves vizitre. Régi tiszti 
bluz. (Belebújik.) Ká und Ká Dragonerregi-
ment numero fünf. Kaiser Nikolaus der 
erste von Russland. A disztinkciókat már 
persze levettem róla. (Begombolja a blúzt.) 
Krakau, erstes Korpskommando. Te, báró 
ur, melyik ezredben voltál rezervliszt? 

ELNÖK: Az llexküll-huszárokuál. Hol van 
Ilona? 

KAPITÁNY (nem érti): Parancsolsz? 
ELNÖK: Szóval nem akarod megmondani. 

(Bal ajtó felé indul.) 
KAPl l ANY: De boldogan, ha tudnám Kü-

lönben . . ez nem kérdés, Ilona olthon van. 
ELNÖK: Nincs. 
KAPITÁNY: Lehetetlen! Ilyenkor! Méri no 

lenne otthon? 
ELNÖK: Mert itt van. Nálad. 
KAPITÁNY: Nálam? Pardon, de erről ta-

lán én is tudnék. 
ELNÖK: Ide jött. 
KAPITÁNY: Ide? 
ELNÖK: Azután, hogy te elmentél tfile 

Amikor másodszor mentél el 
KAPITÁNY (megrándul): Másodszor? 

(Utálta keményen.) Ezt nem értem 
ELNÖK: Nem? 
KAPITÁNY: Nem. 
ELNÖK: Az más. (/sebébe nyul, kiveszi o 

tört lovagiópólery fogóját.) Ide ivétz! 



KAPITÁNY (kezébe se veszi a tógát): Rí 
egy smarni. Ez nem jelent semmit. 

ELNÖK: Neked. (Asztalra hajit ja a fogót.) 
Mii kerestél Ilonánál? 

KAPITÁNY: Semmit. Nem voltam olt. 
ELNÖK: Mért menlél vissza? Te persze 

most azl gondolod magadban, hogy nekem 
ehhez semmi közöm. 

KAPITÁNY: Talán van? (Utána korrektül.) 
Természetesen nem voltam Ilona kisasszony-
nál. Természetesen nem molesztáltam őt éj-
szaka. Nemi 

ELNÖK: Es ha ő azl mondja, hogy igen. 
KAPITÁNY: Mi? 
ELNÖK: Ha ő bevallotta. 
KAPITÁNY: Akkor a hölgy tévedett. 
ELNÖK: Köszönöm. (Szünet.) Nézd, Korl-

ner. kiállítom neked a bizonyítványt: Gaval-
lér vagy. Tagadsz, tehát gavallér vagy. 

KAPITÁNY: Nagyon megtisztelő, de ugy-e 
nem haragszol, báró ur. ha megmondom ne-
ked őszintén, nekem erre a te bizonyítvá-
nyodra semmi szükségem. Hogy én ki va-
gyok, azt én úgyis tudom 

ELNÖK: Én is. 
KAPITÁNY: Hogy érted ezt, kérlek! 
ELNÖK: Sehogy. (Szünet.) Nézd kérlek, 

becsüljük meg egymást. Beszéljünk okosan, 
becsületesen. Mert ha ez a dolog ugy áll, 
hogy I lona . . . (Elakad.) 

KAPITÁNY: Hogy Hona? . . . 
ELNÖK: . . .hogy Ilona hívott téged, akkor 

én természetesen dtl se voltam. (Fölemeli 
hangját.) De ha ő nem hívott, akkor . . . 

KAPITÁNY (nagy kiállással): Akkor! (Far-
kasszemet néznek egymással.) 

ELNÖK: Akkor majd meglássuk... Na. 
felelj, mért menlél vissza? (Szünet.) Miért? 

KAPITÁNY: Nem is mentem vissza. Én ill 
ülök, savanyu bort iszok, tovább pedig nem 
tárgyalok. 

ELNÖK: Miért? Talán derogál? 
KAPITÁNY: Nagyon. (Szünet.) Bocsáss 

meg: vőlegénye vagy a hölgynek? 
ELNÖK: Nem. 
KAPITÁNY: Hát akkor nem értlek. 
ELNÖK: Te nem értesz engem. 
KAPITÁNY: Én nem is akarlak érteni. 

(Szünet.) Mit faggaszt itt, mint egy cselédet. 
ELNÖK (békítően): Cselédet? 
KAPITÁNY: Hát ki vagyon én?! Nem tű-

röm, hogy velem ugy beszéljenek, mint egy 
cseléddel. Éppen azért, mert cseléd vagyok. 

ELNÖK (békítően): Nana. 
KAPITÁNY: De igen. És éppen ebben a 

blúzban érzem, hogy hova jutottam. Cseléd 
vagyok, az övék, a tied, az egész selyem-
gyáré. Ispán, gazdatiszt, főlovászmester. És 
én most. nem akarok cseléd lenni. És főként 
nem a te cseléded 

ELNÖK: Bocsáss meg, de mi köze ennek 
az. egészhez. Te most egyszerűen kényelmessé 

leszed a dolgodat. Megsértődsz és másról be-
szélsz. 

KAPITÁNY: Nem másról. Én most arról 
beszélek. Mert ha nem tartanék itt, ha én 
ülnék a te autódban, ha éri volnék a karlelï-
vezér, az iparbáró, akkor te most nem mer-
nél velem így beszélni.. Vagy mertem én va  
laha is tőled kérdezni, hogy hogy állsz egy 
nővel? És ha az, csak egy utcai nő is lelt 
volna. Nem pedig egy uridáma. (Pici szünetJ 
Báró ur, nagyon kérlek, hagyj nekem békét. 

ELNÖK: Ázt már nem. Én neked éppen 
nem fogok békét hagyni 

KAPITÁNY: Nem?! ,Hát attól se ijedek 
meg. Ha valami nem tetszik, azt el fogjuk in-
tézni a maga módja szerint. De nem most és 
nem ilt. 

ELNÖK: De! Most fogjuk elintézni és ill. 
KAPITÁNY: Ahogy tetszik. (Vállat non.) 

Hoztál magaddal egy revolvert? Ht a mel-
lem, ill. a szivem. Tessék, durrants belém. 
Nem félek a haláltól. Nem megy nekem 
olyan jól, hogy félnem kellene a haláltól. Na. 
huzd ki azt a revolvert. 

ELNÖK: Honnan a csudából? Puszta kéz 
zel jöttein. Férfi vagyok. Revolverrel csak . „. 
nők szoktak babrálni, amikor elvesztik az 
eszüket, (Szünet.) Becsületesen kérdezem és 
becsületes választ kérek: feleségül akarod 
venni Ilonát? 

KAPITÁNY (ideges): Nem tudom, 
ELNÖK: Ilogy-hogy nem tudod. Azt csak 

tudja az ember, hogy el akar venni egy nőt. 
vagy sem. 

KAPITÁNY fideges): És én mégse tudom. 
Báró ur, slussz. Báró ur, én többé egyetlen 
kérdésedre se felelek. 

ELNÖK: Te ugylátszik érzed, hogy én mit 
fogok kérdezni. (Kis szünet.) Mondd: el kell 
neked venned Ilonát? Már ugy értem, tartó 
zol neki vele, hogy elvegyed? 

KAPITÁNY: Na. elég voll. Eriggy. Mars 
ki, báró ur. 

ELNÖK: Mi! (Nagyot nyel.) Nem édes 
pajtás, ilyen olcsón aztán mégse adjuk, hogy 
te egy gorombasággal szabadulj. 

KAPITÁNY: Te kergettél bele ebbe a 
hangba.. (Csend.) Amit mondtam, azért bo-
csánatot kérek. 

ELNÖK: Köszönöm. És meri ilyen becsű 
le tes vagy, megkérdezlek . . . 

KAPITÁNY: Már megint! Ne kérdezz. Na 
gyon kérlek, ne kérdezz, 

ELNÖK: De. Azt kérdezem, hogy . . , elver 
hetem-e én még Ilonát? (Nagy szünet.) Le-
bet-e még Ilona az én feleségem? (Nagy 
szünet.) 

4. JELENET 
Kapitány. Elnök, Ilona 

ILONA (középről jön. Nagy szünet): Fe-
renc! (Kétségbeesve.) De igv kell nekem! 
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Huta voltain, gondolkoztam, nem mertem 
mingyárt. 

ELNÖK: Hát mégis! Megtette! Eljött! (Felé 
megy.) 

ILONA: Amint látja. (Kicsit támolyog, meg-
fcgódzik az ajtóhan.) Igen. eljöttem a kapi-
tányhoz. 

ELNÖK (ijedten hozzá siet): Mi az kérem? 
Nincs jól? 

ILONA (kézmozdulattal elküldi magától): 
Már semmi. A szivem nagyon kopogott, ki-
csit ki vagyok fúlva. Szahad? (Leül a kapi-
tány ágyának a szélére.) 

ELNÖK: Kérem, keljen föl onnan. (Szünet.) 
Hallotta kérem: keljen föl onnan. 

ILONA: Azért se. (Kis szünet. Fölkel, átül 
egy székre.) Ezt maga rosszul tette, Ferenc, 
hogy idejött. Ezzel csak bajt csinált nekem, 
mert a kapitány most azt fogja hinni, hogy 
én küldtem ide magát. Pedig ez nem igaz. El-
hiszi, Kortner, hogy ez nem igaz? 

KAPITÁNY (vállat uon): Magának még szá-
mit az, hogy én mit hiszek? 

ILONA (erősen az elnökre néz): Számit 1... 
Kérem, Ferenc, hagyjon most minket egye-
dül. 

ELNÖK: Tessék? 
ILONA: Menjen, kérem, haza. 
ELNÖK: Igen. (Leül egy székre.) 
ILONA: Ahogy tetszik. Majd meglátjuk, ki 

birja tovább. (Szünet.) Csak nagyon el va-
gyok tikkadva. Kérem, Korlner, adjon egy 
korty vizet. Nem is. Inkább a borból kérek. 

KAPITÁNY: Parancsoljon. (Keresgél.) Ho-
zok tiszta poharat. 

ILONA: Fölösleges. (Fölkel, az asztalhoz 
megy, megfogja a félig telt poharat. Kapi-
tányhoz.) Magáé? 

KAPITÁNY: Ittam belőle. 
ILONA: Akkor jó. (Szájához emeli a poha 

ral, mégsem tud inni. a bort a padlóra locs-
csantja.) 

ELNÖK (fölkel): Mit csinál kérem, mit 
csinál?! 

ILONA (zavart nézéssel): Kiöntöttem a 
kapitánvt. A padlóra loccsantottam a kapi-
tányt. 

ELNÖK (Ilonához lép, megfogja kezét): 
Maga nincs eszénél. Jöjjön innen. 

ILONA: Igen. (Leül arra a székre, amire 
az előbb az Elnök ült.) 

ELNÖK: Hát ha nem, akkor nem. Aki azt 
akarja, hogy elpusztuljon, az megérdemli, 
hogy elpusztuljon. (Indul, de nem tud el-
menni, megáll.) Utoljára is szeretnék magá-
val két szót beszélni. De négyszemközt. 

ILONA (szomorúan): Van még ennek ér-
telme? Hiszen mi már annyi két szót beszél-
tünk egymással. Olyan sok két szó t . . . Kü-
lönben jó. Kortner, legyen szives, hagyjon 
kicsit magunkra. 

US 

KAPITÁNY: Nem kérem, erről szó se lehet. 
ILONA: Nem? 
KAPITÁNY: Nem. Aki idejön, az itt velem 

szokott diskurálni és nem mással. Ezt én 
már igy vezettem be itt én nálam. 

ILONA: Nagyon kérem, Kortner, tegye 
meg. Hiszen csak félperc az egész és azután 
úgyis magával fogok beszélni, még pedig egy 
fontosat. (Gondolkozik.) Különben igaza van. 
Ti.lán okosabban teszem, ha előbb a mi 
ügyöniket intézzük eL 

KAPITÁNY: Parancsoljon velem. 
ILONA: Kedves Ferenc, nagyon kérem, szé-

pen kérem, hagyjon vele egyedül. Csak egy 
pillanatra. 

ELNÖK {nem mozdul). 
ILONA: Na kérem, igazán, miféle mókák 

ezek. Mit gyámkodik itt fölöttem. 
ELNÖK (nem mozdul). 
KAPITÁNY: Hát ki vagyok én, talán rabló-

gyilkos, hogy a tulajdon házamban se nia-
radhatak egyedül a vendégemmel? 

ELNÖK (nem mozdul). 
ILONA: Ki vagyok én, hogy két percre sem 

mer egyedül hagyni egy férfivel. 
ELNÖK (szó nélkül fölkel. középen el. Az 

ajtó nyitva marad, nagyon gyöngén, nagyon 
messziről cigánymuzsika jön be a nyitott aj-
tón át). 

5. JELENET 
Kapitány, Hona 

KAPITÁNY (Ilona elé áll): Köszönöm, 
Ilona, köszönöm, hogy eljött, köszönöm, hogy 
megbocsátott. (Szünet.) Nem haragszik? 
Ugy-e megbocsátott? (Meg akarja fogni 
Hona kezét.) 

ILONA (elhúzza): Miféle muzsiika ez? 
KAPITÁNY: Cigányok játszanak odaát a 

kiskocsmában. Rongyos, kis muzsika, sze-
gény embernek való, tudja, akiknek csak 
arra telik, hogy félfüllel hallgassanak oda. 

ILONA: Igen. (Zavart szünet.) 
KAPITÁNY: Na, de drága Ilona, azért tisz-

telt meg maga engem, hogy cigánymuzsikáról 
beszéljünk. Nincs más a világon? 

ILONA (megembereli magát): Igaza van, 
térjünk a tárgyra. (Szünet.) Maga azt mondta, 
hogy elvesz feleségül. Akkor mondta . . . Már 
tudja, hogy mikor. 

KAPITÁNY: Hát hozzám jön? Igaz! Mégis! 
ILONA: Mért akar maga engem elvenni, 

Kortner? 
KAPITÁNY: Mert szeretem. Hányszor 

mondjam még, hogy nekem maga kell és nem 
a selyemgyár. Én nem vagyok iparbáró. 

ILONA; Még mindig kellek magának? 
KAPITÁNY: Nagyon. És maga hozzám fog 

jönni. Mégis én hozzám. Ugy-e a feleségem 
lesz? 
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ILONA: Ha csak rajtam múlik, akko r . . . 
igen. 

KAPITÁNY: Hát kin múlhat még? A ma-
inán, az Egonon? Ugyan kérem, manapság ez 
már nincs, hogy a Frau Mama nem egyezik 
bele. Ez már rég kiment a divatból. 

ILONA: Tudom. 
KAPITÁNY: Hát akkor? Mért ne lehetne a 

feleségem? Maga is akar, én is akarok. Hál* 
Istennek, most már maga is akar, mért ne 
lehelne a feleségem? 

ILONA: Mert nem lehetek. (Szünet.) Ez 
egy kicsit nehéz, ami most fog jönni, de egy-
szer csak tul kell esni rajta. (Becsukja az aj-
tót. Zene nem hallatszik.) Maga egy urilányt 
kért meg. 

KAPITÁNY: Nekem nem szabad? 
ILONA: Nem erről van szó. Maga, amikor 

megkért engem, azt hitte, hogy tisztességes, 
urilányt kért meg. (Nagy szünet.) Én már 
voltam valakiéi 

KAPITÁNY: Mi! Ez nem igaz! 
ILONA: Az igaz. Már voltam valakié! 
KAPITÁNY: A báróé! 
ILONA (lehajtja fejét.) 
KAPITÁNY: A báróé. (Támlájánál megemel 

egy széket.) A kutya mindenit neki. Azt a 
kutya mindenit neki. (Csöndesen leteszi a szé-
ket a földre.) 

ILONA: Most tud mindent. 
KAPITÁNY: Köszönöm. (Gúnyosan. Szünet.) 

Hát ez az ember . . . ez az ember , . . (Ajtóhoz 
megy, ki akar rohanni.) 

ILONA (elibe ugrik): Na! 
KAPITÁNY (visszafordul): Ez az ember . . . 

(Két öklével homlokát veri, az asztalhoz megy, 
a vizeskancsóból kiönt a kezére, bedörzsöli a 
homlokát, a halántékát.) Nna. Hát ezt is 
megtudtuk. (Szünet, lehiggad, leül az ágyra, 
kinyújtja a lábát.) 

ILONA: Ez az egész? 
KAPITÁNY: Nekem éppen elég. 
ILONA: De hát mondjon már végre valamit. 

(Szünet.) Mondjon valamit. 
KAPITÁNY: Mit mondjak! Mit mondhat 

ilyenkor egy férfi? (Fogát vicsorítja.) Külön-
ben jó. Mondok valamit. (Ordít.) Koncsek! 
Koncsek! 

ft. JELENET 
Kapitány, Ilona, Lovász 

LOVÁSZ (balról jön): Parancsára kapitány 
ur. 

KAPITÁNY: Reggel vikszold ki az u j 
csizmámat. Na, most mondtam valamit. 

LOVÁSZ: Parancsára, kapitány ur, reggelre 
kivikszolom az uj csizmát. (Balra el.) 

7. JELENET 
Kapitány, Ilona 

KAPITÁNY (fölkel az ágyról): Hát nem. 
kisasszony. Nagyon köszönöm a kitüntetést, 
de nem. Ott még nem tartok, hogy elvegyem 
egy textilmágnás levetett kedvesét. Olt még 
nem 

IIX)NA: Csak az a hiba, hogy ő mágnás . . . 
Hogy a kedvesem autón jár? 

KAPITÁNY: Nem. A hiba az, hogy magá-
nak egyáltalán kedvese volt. Hát nem és nem 
és nem. Nem azért, mert ő gazdag és én 
szegény. Nem azért. És ha én volnék a 
Lichtenstein herceg és hozzá olyan gazdag, 
mint a Rothschild, akkor sem. Nem, nem és 
nemi 

ILONA: Köszönöm. Öröm hallani és öröm 
látni, hogy maga milyen büszke. (Szünet.) És 
én mégis csalódtam. 

KAPITÁNY: Maga csalódott! Ez nem rossz! 
ILONA: Csalódtam. Mert én ugy hittem, 

hogy nem csak m o n d j a . . . Én azt hittem, 
hogy maga igazán szeret. 

KAPITÁNY (keserűen, elháritóan): Szere-
lem. (Fel-alá jár.) Pedig szerettem. Sokszor 
magam is elcsodálkoztam, hogy engem egy 
nő ennyire ki tud hozni a sodromból. Nekem 
gyakran fájt a szivem maga miatt, én éj-
szaka felriadtam álmomból és akkor mindig 
maga jutott az eszembe. És ha kint jártam a 
földeken, vagy ha lóháton ültem, akkor is 
magára gondoltam. Én már egészen buta let-
tem a szerelemtől. Magára gondoltam és a 
fejem olyan nehéz lett, mintha sört ittam 
volna és a lélegzetem is olyan nehéz, mintha 
asztmás lennék. (Nagyon lélekzik.) Szerettem, 
amig nem tudtam, kit szeretek. 

ILONA: Nem igaz! Sose szeretett! 
KAPITÁNY (vállat von): Ha maga jobban 

tudja. Mondom, olyan volt a fejem, mintha 
sört ittam volna. És néha azt hittem, ki-
szakad az ágyékom. A térdem pedig roskadt 
volt. Egész nap nem csináltam semmit és 
mégis fáradt és lusta voltam, ' mert magát 
akartam. 

ILONA: És mégsem szeretett. 
KAPITÁNY: Nem?! 
ILONA: Nem. Ha szeretett volna, akkor 

most is szeretne. Igy vagy ugy és ha akármi 
is történt és akármi után is, de szeretne. És 
nem dobna oda a másiknak. Itt tartana. 
Szenvedne, kinlódna, de nem engedne. Mert 
aki szeret, az szeret és aki szeret, az csak 
egyet tud: szeretni. Szeretni, szeretni és min-
dig csak szerelni. 

KAPITÁNY: Lehet. (Felülről, mosolyogva.) 
De ez kérem már filozófia. Nekem kicsit 
magas. (Szünet. A falhoz megy, hosszan néz 
egy fényképet,, leemeli.) Tessék idenézni. Ez 
egy tiszti csoportkép. A krako—przemisli táv-
lovagláskor vették föl. 1914 május. Kozlowski 
műterme Krakóban. Én a harmadik lettem a 
versenyben és aztán mingyárt kitört a há-
ború. (Az egyik figurára.) Látja, itt vagyok 
én. Az, aki a brigadéros mögött áll. 

ILONA (kiveszi a kezéből a képet, meg se 
nézi, leteszi az asztalra): Szóval már nem tet-
szem magának? Nem vagyok jó, tehát szép se 
vagyok. 

KAPITÁNY: Hogy maga nem szép! (Kedv-
vel nézi a nőt.) Sőt. Talán még szebb, mint 
ezelőtt. (Egy lépéssel közelebb hozzá, komi 
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szul.) Élt, van múltja, ez. . . valami uj fényt 
ad magának. Valami — hogv mondjam — 
modern érdekességei. (Vigyorogva.) Ez is 
filozófia, de ez már olyan filozófia, amihez 
ériünk. Hehe. 

ILONA: Bravó! ,Szóval akkor mégse jöttem 
hiába. 

KAPITÁNY: Ha most maga is arra gondol, 
amire én, akkor nem. (Egészen közel hozzá.) 
Bizony nem jöll hiába. 

ILONA (hátrál): És nem fogja bántani, 
hogv a kedvese előbb a báró kedvese volt. 

KAPITÁNY (ajkába haraj>): Hát kérőm, én 
ezt valamikor, természetesen másképpen ál-
mondlam. de hát . . . Mai emberek vagyunk. 
É s . . . a báró gentleman. Kis akasztófa-
humorral azt is mondhatnám, hogy . . . (El-
akad. > 

ILONA: Csak ki vele. 
KAPITÁNY: Ha magának nem derogált a 

báró, inért derogálna nekem?' 
1IX)NA: Csakhogy ill egy kis lévedés van. 

Mert nekem derogált a báró. 
KAPITÁNY: Teessék? 
ILONA: És lennészeles, hogy nem volt a 

szeretőin. Soha egy ujjal sem éri hozzám. 
(Szünet.) 

KAPITÁNY (hápog): Ériem. Bedőltem. 
Buta vollam. Értein. 

ILONA: Most. Amikor már vége. (Mini egy 
vad sikoly.) Méri nem érteti meg előbb! Ami-
kor még leheteti! Amikor még leli volna ér-
lelnie. Amikor még én is azt akartam, hogy 
maga értsen meg engem. 

KAPITÁNY: Ilona! (Felé megy.) 
ILONA (kezével szelíden elinti magától): 

Vége. 
KAPITÁNY (szünettel): Igaza van. Hibái 

hibára halmoztam. A legnagyobba! mosl csi-
náltnm, amikor buta vollam. Játszol! velem, 
meginl játszott és én ló hagytam, hogy jálsz-
szon, ininl akkor, amikor . . . (Legyint.) De 
hagyjuk ezt. Elég nagy a cechem. Fizetek. 
(Bokázik.) Jóéjszakát Ilona. (Halra el.) 

ILONA: Jóéjszakát kapitány. (Fáradt, leül 
n: ágy szélére. Azt se tudja, mii csinál, egé-
szen mechanikusan arcához emeli a kapitány 
párnáját. Föleszmél, megrázkódik, fölugrik, 
a párnát visszadobja az ágyra.) 

8. JELENET 
Ilona, Elnök. 

ELNÖK (középről jön, körülnéz, szemével 
keresi a kapitányt.) 

ILONA (halajtúra int): Nincs. Nincs löbbé 
kapitány. Vége. (Hosszú szünet.) És hogy már 
nincs, hogy már nem köl hozzá semmi, de 
semmi sem köt már hozzá, megmondhatom. 
Mosl felelek arra, amit odahaza kérdezett. 

ELNÖK: Igaz?! 
ILONA: Igaz. A legrosszabb is, amit gon-

dol, igaz. 

ELNÖK (felhördül, neki akar menni): Mi' 
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ILONA: Tessék. Ill vagyok, azt tehet velem, 
nmil kar. 

ELNÖK (liheg): Maga . . . 
ILONA: Megfojthat vagy elbánhat velem 

akárhogy. Hogyan vezekeljek? Haljak meg 
vngv legyek a szeretője. 

ELNÖK : A szerelőm! 
ILONA: Akár csak egy órára, ha nem akar 

lovább. Meri hogy a felesége lehessek (szo-
morú mosollyal) erről már lekéstem. 

ELNÖK: A szeretőm? (Liheg.) A szerelőm? 
(Végigsimít homlokán.) Nem I lona . . . Akár-
hogyis voll, maga nekem még mindig drága, 
aranyos. Még mindig az én Ilonám. Mondja, 
hogy osloba vagyok, hogy férfiatlan, hogy 
öreg. vagy egyiigyii vagyok, mini a kis tanár 
ur, de én magára még mindig csak felnézni 
tudok. (Küzköd.) Szeretem, Ilona. ,»lost se 
tudok mást mondani: szeretem. Ez az én 
sorsom és ugylálszik, ez lesz most már végig 
az én élelem. Szerelem. Nincs tovább. Szere-
lem. 

ILONA (könnyes hangon): Ferenc. . . 
Ferenc . . . (A nyakába szeretne repülni.) 

ELNÖK (megfogja kezét): Ilona, akar a 
feleségem lenni? 
IIJONA: Hogy akarok-e? (Eszébe jut a: esti 

jelenet.) Uriemberségből vesz el? 
ELNÖK: Szerelemből. 
ILONA: lís megbocsájt? 
ELNÖK: Szerelem. És ebben minden benne 

vart. 
ILONA: És nem fog magának fájni? Ugye 

sose fog fájni. 
ELNÖK (ajkúba harap): Erről most ne be-

széljünk, Ilona. (Hosszú szünet.) Haza fogom 
kísérni és holnap reggel beszélek «7. édes-
anyjával. Várjon meg kérem kint a verandán, 
mingyárt jövök maga után. 

ILONA: Van ill még valami dolga? 
ELNÖK (bal ajtó felé indul): Volna még 

egy szavam valakihez. 
ÍLONA (elébe áll, erélyes, izgatott): Nein, 

ezt nem engedem. Ez nem lehel, hogy maguk 
kelten mosl találkozzanak. 

ELNÖK: Annyira félti? 
ILONA : ördögöt féllem. Dehogy is féllem. 

Tőlem akár mingyárt fel is fordulhat a kapi-
tány. De maga most nem beszélhet vele. 

ELNÖK: Miérl nem? 
IIJONA: Mert . . . egyszer meg fogja tudni 

ezt is. lis mit akar tőle? Többet már úgysem 
ludhat meg tőle, mini amennyit megludoll 
tőlem. (Szünet.) Mii akar tőle? 

ELNÖK: Tulajdonképpen semmit. Ne gon-
doljon valami fegyveres bolondságra, de hát... 
(Kifakad.) Értse meg, beszélnem kell vele. 
Ilonám esküszöm, ami mosl bennem van, 
azl én hordani fogom egyedül, arról maga 
soha egy szól nem fog hallani tőlem. D e . . . 
ozl be kell lálnia .. . most nem mehetek el 
innen igy. Valamit mégis csak ki kell önte-
nem abból ami bennem van. 
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ILONA: Nein! 
ELNÖK: Mi! 
ILONA: Nem! 
ELNÖK: Micsoda, én szeretem, én meg-

bocsájtok mindent, mint egy hülye, félperc 
alatt megbocsájtok és maga mégis azt a bestiái 
félti! Most is ott áll az ő oldalán. 

ILONA: Dehogy állok az ő oldalán! 
ELNÖK: De igen! Vele tart. (Egész kis 

szünet.) Hát ez más. Szeretem magát, el akar-
tam venni és soha egy szót sem beszélni 
arról, ami volt. De hogy a hátamat tartsam, 
hogy maguk folytathassák, hogy ő neki ve-
gyem el magát. . . Nem, drága fiam. Ha a 
szerelmemnek nincs is, de a butaságomnak 
azért van határa.) (Gyorson középen el. Ajtó 
nyitva marad, zene szól.) 

ILONA (utána akar menni, támolyog.) 

9. JELENET. 
Ilona, Tanár. 

TANÁR (lassan besurran középen): Ilona 
kisasszony! (Mint a kutya, vakkant, csuklik, 
sir.) Ilona kisasszony. Ilona kisasszony, 
csakhogy meg tetszett kerülni. 

ILONA (felujjong): Tanár ur. Drága jó ta-
nár ur. Édes kis Balog tanár ur! (Hirtelen 
rémülten.) Otthon tudják? . 

TANÁR: Tessék megnyugodni, senkisem. 
ILONA: Hála Istennek. 
TANÁR: Csak én vettem észre. Mert jó 

kis kutya vagyok én kérem, aki mindent 
megérez, ami a házban történik. 

ILONA: Nem is kérdezi, hogy kerültem 
ide? 

TANÁR: Nem, kérem szépen, én c s a k 
örülök, hogy a kisasszony megvan, örülök 
és visszaélek a helyzettel. A kisasszony fel 
van indulva, én is fel vagyok indulva, az 
emóció megoldja az ember nyelvét, kérem 
én nem tudom, hogy fejezzem ki magamai, 
de ez most egy pszichikai földrengés ben-
nem, én most tisztelettel fellázadok és ünne-
pélyesen felrúgom a társadalmi formákat, 
én most bevallom azt, amit különben soha, 
de soha az életben nem mertem volna be-
vallani. 

ILONA: És amit én mindig tudtam. 
TANÁR: Nem azl kérem, azt én természe-

tesen most som merem bevallani. (Szünet.) 
Kisasszony, az elnök ur az: báró, főnemes, 
a kapitány ur: tiszt volt a dragonyosoknál. 
Kisasszony én sem vagyok az a szimpla kis 
filozopter, az a rúgd ide, rúgd oda házitani-
tócska. Nekem is van nemesi diplomám. 

ILONA: Ez fontos? Tanár ur, nekünk mai 
embereknek, fontos u nemesi oklevél? 

TANÁR: Az enyém igen. Mert az én ne-
mesi oklevelem... kisasszony, én valahány-
szor azt mondtam, hogy az én édesanyám 
egy szegény özvegyasszony, én mindig ha-
zudtam. 

ILONA: Az édesanyja nem az? 

TANÁR; Nem kérem: az én édesanyám kis 
asszony. Egy 50 éves kisasszony, kulcsáráé egy 
dunáníuli birtokon. Apám elhagyta és ő ugy 
nevelt föl engem keservesen és szégyenbon. 
Ez az én nemesi oklevelem, a/, én ötvenéves 
kisasszony anyám és az én anyai családne-
vem és én most őrá gondolok az én szegény 
édesanyámra és amikor rá gondolok enge-
delmet kérek, hogy letérdelhessek a kisasz 
szony előtt. (Letérdel.) 

ILONA: Tanár ur, édes jó kis tanár ur, én 
is engedelmet kérek valamire. Arra, hogy 
megcsókolhassam magát. 

TANÁR (ijedten): Legföljebb a hajamat. 
Nem azért, nem szerénységből kérem, ha 
nem önzésből. Mert, ha szájon tetszene csó 
kölni, akkor én azt egész életemben nem 
tudnám elfelejteni és akkor az nekem a/ 
egész életen át fájna. 

ILONA: Egyezzünk ki ;» homlokában. 
Szabad? 

TANÁR: Legyen a homlok. 
ILONA: Köszönöm. (Homlokon csókolja.) 

És most keljen föl, tanár ur. 
TANÁR (föláll): És most megint azt mon-

dom, csókkal a homlokomon is azt mon-
dom: álomképnek tetszik lenni. 

ILONA: Álomkép? (Fölkel.) Hagyjuk az 
álomképel, tanár ur, szálljunk le a felhőiből. 
Milliomos csirke vagyok, egy textilprincesz. 
Van intelligenciám, van kullurám, Packard-
kocsim, hátas lovam. Kívülről tudom a ki-
lencedik szimfóniái, Pesten én olvastam elő-
ször Proustot és Parisban egyszer bemulat-
tak Bergsonnak is. De azért nein vagyok 
csúnya és ha tangózok, azt is meg lehet 
nézni. Mindenem van és semmim sincs, ami 
igazán az enyém: az édesapám sirköve. 

TANÁR: Na, de kérem és az édesanyja, a 
fivérei. 

ILONA: Ah, hagyjon. Édesanyám ellágyit a 
könnyeivel és a jóságával, d e . . . eh... édes-
anyám egy szent, de édesanyám nem egy 
felnőtt ember. Vele beszéljek talán? Neki 
mondjam meg, hogy mit jelent az, amikor 
Egon éjszaka az Ellucit csókolja a kertben 
és Gáborka züllött kis fantáziája kigyúl és 
a sofőr megöleli a Jucit és maga is rámnéz 
azzal a - halálraítélt szerelmes nézésével. És 
a kapitány reggel lóhá ton . . . 

TANÁR: De kérem, itt van a báró ur. Az 
n remek envber, a báró ur. 

ILONA: A báró... (ajkába harap) Anyám 
nak mondjam talán meg, hogy mi az igy 
lenni huszonháromévesnek a mai világban. 
Amikor ő huszonhárom volt, neki már meg-
volt az Egon és én is már ill voltam. Férje 
volt! Érti: férje. Míg é n . . . éjszakákon át 
virrasztok az ágyban, körülöttem egy részeg 
világ és én csak fekszem ott nyitott s z e m 
mel és megrohannak a színek, izek, h a n g o k , 
illatok. Nő vagyok és a huszonhárom évem-
mel sem asszony. Nékem a térti még min 
dig misztérium. Bor vagyok, amibe")! nem ít 
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tak, kenyér, ainit nem szeltek meg és az 
élet . . . Belenéztek az öcsém szótárfüzetébe 
és akkor azt látom, hogy élet az latinul vita 
és görögül biosz. Ennyi az, amit én tudok az 
életből. 

TANÁR: Ennyi? 
ILONA: Egy falattal se több! Csak a ka-

puig jutottam el, de ott állok már évek óta 
és aztán a végén persze, hogy Ibelevágom a 
fejemet a kapuba. Véresre zúzom. 

TANÁR: De kisasszony. Hiszen gazdagnak 
tetszik lenni. Itt a gyár hatszáz munkással. 

ILONA: Igen a gyár. Épült nekem egy 
fegyház aranyból és selyemből. Gazdag va-
gyok, én vagyok a fáraó lánya. És mégis 
préda vagyok, fülledt szüz. (Kint gyári kürtő 
bug.) 

TANÁR: Tetszik hallani: a textil. Hajnal 
van, a gyár élni kezd. 

ILONA: Igen. Hajnal és textil. (A nyitott 
ajtóhoz mennek.) Hajnal van. A csillagok 
lebuktak az égről és sápadt, vézna kis lá-
nyok odaülnek a szövőgéphez. Nines lelki-
világuk és nem keresnek egy héten tiz pen-
gőt, mert Oppelka bevezette a Taylor-rend-
szert. Hajnal van és (mutatja) az ég most 
olyan rózsaszínű, mint a Treviso-selyem n 
Curtius-gyárban. (Kint madárdal.) Hajnal 
van . . . 

TANÁR: És a madarak énekelnek. Kék. 
fehér, sárga, piros, zöld madarak. 

ILONA: Selyem,színű madarak, textilszinü 
madarak. 

TANÁR: Nem baj kérem, azért mégis be-
repülnek az égbe. (Gyári bugás.) 

ILONA: És a gyári füst is feljut az égbe. 
Hajnal. Hatszáz szegény ember leül a gép 
mellé és egy uri kisasszony, akire ez a sok 
ember dolgozik, egy uri kisasszony azért sir, 
mert . . . nem tud sirni. (Egész teste nagy 
száraz zokogásban vonaglik. Hosszú csend.) 

10. JELENET. 
Ilona, Tanár, Elnök. 

ELNÖK (középről jön, szelíden Hona vál-
lára teszi kezét): Jöjjön. 

ILONA: Visszajött. 
ELNÖK: Nem én. Mert én el se mentem. 

Vagy mit gondol, itt hagytam volna én ma-
gát egyedül bolond fejével. Csak éppen meg-
vártam, a^lig kifilozofálják magukat a ta-
nárral. 

ILONA: Hallgatódzott? 
ELNÖK: Tudhatja, hogy nem. Körüljár-

tam párszor a házat, hogy kifújjam magam-
ból azt, amit a kapitánynak mondani akar-
tam. Na és most, hogy már kiifujtam ma-
gamból, nem is kell, hogy beszéljek velfe. 

TANÁR (ezalatt a falhoz állt és szorgal-
masan nézegette a képeket, waffenrockot, 
fegyvereket, stb). 

11. JELENET. 
Ilona, Tanár, Elnök, Kapitány. 

KAPITÁNY (balról jön. Dermedt csönd. 

Elnökkel farkasszemet néznek) : Csak 
mondd ki nyugodtan báró ur, amit gondolsz: 
gazembernek tartasz. 

ELNÖK: Nem az vagy! 
KAPITÁNY: Talán. 
ELNÖK: Talán?! 
KAPITÁNY: Igen, mert amit tettem, az én 

helyemben minden más férfi megtette volna. 
ELNÖK (liheg): Te! 
KAPITÁNY: Ketten harcoltunk egy lá-

nyért, megkínoztalak. Egész este abban a hit-
ben hagytatok, hogy . . . illetve nem mond-
tam sem azt, hogy: igen, sem azt, hogy: 
nemi. De most, hogy elvesztettem a játékot, 
megmondom becsületesen: nyugodtan hi-
hetsz az Ilonának. Minden ugy van, ahogyan 
ő mondja. 

ELNÖK: Tel Te! Még egyszer fel akarod 
kavarni bennem! (Neki akar menni.) 

ILONA (közibük áll): Nem igaz! Nincs 
u g y ! 

ELNÖK (nem érti): Hogy-hogy nincs ugy? 
KAPITÁNY: De ugy van. A hölgy igazat 

mondott. A hölgy . . . tiszta. 
ELNÖK: Ilona! 
ILONA: Kortner, maga egy szörnyeteg ! 

Ezt se hagyta meg nekem, hogy tőlem tudja 
meg. (Elnökhöz.) Most már érli, hogy mért 
nem akartami, hogy beszéljen vele. 

ELNÖK: Szóval, az este? 
ILONA: Kidobtam. 
ELNÖK: Tudta ezt a bivaly nagy embert! 

Volt hozzá ereje! 
ILONA: Igen. Mert akkor is magára gon-

doltam. 
ELNÖK: És hogy hagyott engem itt kín-

lódni! 
ILONA: Igen, mert olyan jól esett tudni, 

hogy nem a szüz kell magának, d e . . . én 
kellek neked. Én, én, én. 

ELNÖK: Tel Tel (Megragadja.) Gyere! 
(Ilonával középen el.) 

12. JELENET. 
Kapitány, Tanár, Lovász. 

LOVÁSZ (balról jön, az egyik csizmát kar-
jára huzza, leül a zsámolyra, vikszol). 

TANÁR: Kapitány ur! Elvitték. 
KAPITÁNY: A textilhercegnői! És itt ma-

radtunk . . . (Tanárt mellbe löki) egy sze-
gény legény (magát löki mellbe), két sze-
gény legény. (Magához öleli Tanárt.) Ketten, 
két szegény legény. 

TANÁR (kapitány blúzán babrál). 
KAPITÁNY: Mi az? Mit keres a blúzo-

mon? 
TANÁR: A szivét, kapitány ur. Mert vala-

hogy ugy érzem, hogy nuosit... én bennem 
nevet az Ilona kisasszony szive és bennem 
sir a kapitány ur szive. (Gyári kürtő bug, 
madarak dalolnak, a Lovász vikszol.) 

— FÜGGÖNY — 



KOVATVEZETÔ : FORRÓ RÄL DB 

T. O., Románia. 
KÉRDÉS: Olaszországba utaztam, hogy olt ve-

gyem fontolóra feleségül vegyem e azt a leányt, 
akibe ugyan nem vagyok szerelmes, de aki a sze-
retet annyi jelével közeledett felém, hogy meg-
hatolt. Különösen azon tépelődtem, hogy különböző 
fokú műveltségűnk és világlátottságunk közötti kü-
lönbség áthidalható-e? Olaszországban azután a vé-
letlen egy másik leányi veteti elém, vidámat, 
temperamentumosai, műveltet, aki anélkül, hogy én 
ezt provokáltam volna a szó szoros értelmében 
megkérte a kezemet és felbontotta elj: gyzését. 
Most nagy dilemmában vagyok, hogy a két leány 
közül melyiket vegyem feleségül? 

VÁLASZ: Levele hangjából világosan kiderül, 
hogy érzései feltétlenül a külföldön megismert 
leányhoz vonzzák. És azt is kelt feleségül vennie. 
Mert csak az a házasság lehel boldog, amelyből 
hiányzik a megalkuvás és amelybe bizonyos vára-
kozással. örömmel lép a férfi. Az első helyen eitt-
Iitétl leányt csak megszokásból, uri gyengédségből 
venné feleségül. Ez nem helyes. Egész életre szóló 
testi-lelki közösséget nem szabad gavallér gesztusra 
építeni. Mert rövid ideig Irhet valaki nagylelkű, 
de előbb-utóbb megjön a visszahatás és à szemre-
hányások, sértő és viharos jelenetek pergötüze 
teszf pokollá a családi életet. 

Színházi Élet állandó olvasója-. Levelének gondos 
átolvasása ulán fentarlom azt. amit a múltkor 
irtam. Lehet, hogy az hölgy, akivel levelezett és 
akii írásain keresztül olyan sokra értékel, csak-
ugyan megérdemli ezt a véleményt. Ez esetben 
azonban a veszély még nagyobb, mert éppen az 
ilyen értékes, sokat csalódott nőkben lobban fel a 
hála alapján a szerelem, ö n a hölgy szemében ugy 
él, mint kivételes nemeslelkű és önzetlen férfi. Ha 
most találkozni fognak, ugy nem lesz elkerülhető 
a súlyos bonyodalom. Mert hogy önt is izgatja ez 
a találkozás, legjobban bizonyítja, hogy már a má-
sodik levelet irta ebben az ügyben. Hiába tagadja 

ezt önmaga előtt, én tisztábban és tárgyilagosab-
ban tudom ezt megítélni. Minthogy pedig ön nem 
szabad ember, saját érdekében cselekszik, ha ide-
jében gátat emel a felesleges izgalmak elé. — Jog-
hallgató; Minthogy ön még nein is szerezte meg 
a doktorátusi, álmodnia sem szabad nősülésről. 
Hiszen még a doktori vizsga után is évekig tart, 
amis ügyvédi diplomához jut és akkor még mindig 
nagy kérdés, hgy miből él meg? Ez kérem diák-
szerelem és igy is kezelendő. — Névtelen: IIa 
könnyed, modorban irt filozófiát akar olvasni, ugy 
szerezze meg Coignard abbé beszélgetéseit (Analol 
Fiance müve), Wilde könyvét a művészetről, Faber 
természettudományi munkáit. — Tátra: Hogy ké-
rője négy hónappal fiatalabb önnél, nem lehet 
akadálya a házasságnak, ha egyébként megfelelő 
ifju. — Sértés? Már sok mindent hallottam éle-
temben, de azt még nem, hogy valaki azon sértőd-
jön meg, hogy a keresztrejtvény alá egy harmadik 
személy azt irta: ludom, csak nem akarom meg-
fejteni! Hogy ezen hogyan lehet megsértődni, az 
olyan talány, melynek megfejtésére azt hiszem még 
rcjlvényrovalunk vezetője sem vállalkozna. — Ceg-
lédi olvasó: Azt kérdezi, hogy mi a véleményem 
az ajánlott házasságról? A házasság jósága és 
boldogsága egyáltalában nem áltól függ, hogy 
ajánlás utján jött-e létre vagy nem, mert igazán 
mellékes, hogy a felek hogyan kerüllek össze. A 
tengerpart vagy báli éjszaka hangulatában kötött 
házasságok is lehetnek boldogtalanok és jóakaró 
nénik vagv házasságközvetitők által létrehozott 
poi lik is lehetnek boldogok. Erre nincsen szabály. 
— Eljön-e az igazi? Ideálja olyan férfibe szeretett 
bele váratlanul, aki — ön szerint — minden tekin-
tetben kevésbé értékes mint ön. Azt kérdezi, hogy 
mi lehet ennek az oka? Lehet, hogy megállapítása 

helyes és a szerencsésebb vetélytárs valóban rosz-
szabb parii és kevésbé ériékes férfi. Azért ebben 
még nincsen semmi csodálatos. Nézzük ugyanis a 
mi iiyasszony élelkorát, 19 éves. Ebben a korban 
még nem az ész, megfontolás és tapasztalat irá-
nyit ják az elhatározást, hanem szinte kizárólag az 
érzések, melyek logikától, okosságtól függetlenek. 
Hogy miért éppen ő tetszik ideáljának és nem ön, 
annak magyarázata viszont a leány fantáziájában, 
titkos lelki életében, idegrendszerében rejlik. Ebbe 
bele kell nyugodnia, mert ezen semmiféle érvelés, 
rábeszélés nem segilhel. Az persze más lapra tar-
tozik. hogy a kötött házasság boldog lesz-e? Saj-
nos, a tapasztalat azt mutatja, hogy az igy kez-
dődő házasságok jutnak leghamarább kátyúba. — 
Tanácstalan. Kaposvár: őszinte sajnálattal olvas-
tam levelét; Sajnos, vannak ilyen földi poklok, 
mikor idegbajos rokonok abban találnak gyönyörű-
séget,' hogy gyötrik, kinozzák ártatlan hozzátarto-
zójukat és meg akarják fojtani életkedvét. Mint-
hogy az ilyen viselkedésnek feltétlenül súlyos ideg-
zavar az oka, nem valószínű, hogy azon változtatni 
lehessen. Helyesnek tartom tehát, ha valóban 
megpróbál önállóan elhelyezkedni. Mindeneseire 
h lyes, ha gondoskorlik arról, hogy lunui legyenek 
annak igazolására, hogy az ön mai helyzete tűr-
hetetlen. T. rmészelesen a fenyegetéseknek semmi 
értelműk nincsen, mert semmi olyant nem köve-
tett el, amiért a gyámhatóságok eljárhatnának ön 
ellen. — Tanácstalan: Elhatározása teljesen helyes. 
Azzal egyáltalában ne törődjön, hogy ismerősei 
miféle véleménnyel vannak jövendőb, lijéről. Min-
denki maga kovácsolja szerencséjét és irányítja 
életét. A jó ismerősök csak kritizálni tudnak, 
ellenben segíteni annál kevésbé. És ne felejtse el, 
hogy már a legrégibb mese is azt példázza, hogy 
nem lehel mindenkinek kedve szerint cselekedni, 
mert ahány ember van, annyi féleképpen f ormálja 
meg az erkölcsi világot, a maga Ízlése, hangulata, 
szeszélye és idegrendszere szerint. — Remény: 
Megjósolni azt, hogy a kislány, akihez nagy szere-
lt m fűzi, három év múlva is szeretni fogja-e, nem 
az én szakmám. Ezt tessék vagy grafológustól, 
vagy valamelyik budai jósnőtől megkérdezni. De 
figyelmeztetem, hogy még ezek is tévedhetnek. 
Clara Bow: Levelét tulajdonképpen szószerint kel-
lene leközölnöm. íme az intelligens, jómódú uri-
leány, aki világosan látja, hogy a férli. aki udva-
rol néki. soha nem veheti el feleségül és még 
sincsen annyi ereje, hogy szakítson vele. Ami pedis 
annál nagyobb baj, meri a regény színhelye egy 
kisebb város, ahol az emberek nagyon is számon 
tartják azt, hogy ki, kivel találkozik. Kétségtelen, 
hogy ezzel férjhezmenetelét megnehezíti. De te-
kintsünk cl ettől és csak a száraz tényeket vizs-
gáljuk. Ideálja jómódú ember, társadalmi rangja 
van. önt "azonban azért nem akarja feleségül 
ver.ni. mert más vallású lévén, fél, hogy pozícióját 
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4 liazassiK liicgillgullia. Aki .1 liOtit lirlll UlÇ jKi.. 
zatot hozni e l lenben szívesen vállalja a titokban 
való bujkálást, aki a nyi lvánossá« elölt meg-
tagadja önt, e l lenben négyszem közölt szere lmes 
szavakat sution, az nézetem szerint nem méltó 
arra, hogy komoly érzésekkel ajándékozza meg. 
Nem érzi, mennyire megalázó a helyzete? Miért 
túri ön, a jól nevelt , jómódú, intel l igens uri leány, 
hogy igy bántsák? Mondhatom, nagyon téves uton 
halad és ha nincs ereje ennek az érte lmet len ba-
rátságnak végei vetni , ugy még súlyos kellemetlen-
ségekre és bonyodalmakra rendezkedhet ik be. — 
K. I. It.: Egyet len leányos család sem rendezked-
hetik be arra. hogy nem komoly szándékú fiatal-
embereket lásson napszámra vendégül és várja, 
hogy nyi latkozik-e az illető ur, vagy nem? Szüjei-
nek teljesen igazuk van, amikor a kérdést tisz-
tázni kívánják és ön igen he lyesen tenné, ha csak-
ugyan értésére adná az illető f iatalembernek, hogy 
az ön korában nem fogadhat naponta valakit , aki-
nek szándékaival nincsen tisztában. — Tanácsta lan: 
Kérdései végtelenül naivak. Férli soha nem jelenti 
bc előre, hogy udvarolni szándékozik, még kevésbé 
két erre engede lmet . Levélben nyugodtan használ-
hatja a Kedves Kisasszony megszól í tás i . Természe -
tesen mindig a szülőt kell e lőbb üdvözölni . Meg-
hívás nélkül sehová nem lehet beáll ítani. Hogy 
sok-e a heti egyszeri látogatás, azt az illető csa-
ládtól kell megkérdeznie . Egyidejűleg e helyütt 
kérem e rovat olvasóit , hogy ne válasszák a Ta-
nácstalan jeligét, mert minden harmadik levél így 
van aláírva. Vagy legalább legyenek hozzá egy 
számot. — T. Ilonka: A novel láról már megírtuk, 
hogy nem lapunknak való. Egyébként érdekes vé-
letlenből ugyanezt a novel lát L é n á i t Alfréd is 
megírta , akinek Sámson cimü nove l láskönyvében 
jelent meg néhány év előtt . — Mit t egyek . Buenos 
Ayres: Néhány hete vagyok férjnél — irja levelé-
ben. Férjem derék, jó ember , aki nagyon szeret, 
de én ncrn vagyok boldog. Mindig régi ideá lomra 
gondolok. Vájjon írjak-e neki , hogy jöjjön utánam 
ide a tengeren túlra? Mindenekelőtt azt kell mon-
danom, hogy az i lyen pár hetes asszony lelki élete 
általában annyira meg van zavarva . hogy amit 
érez, gondol , kiforratlan téves megf igyeléseken 
és muló hangulatokon alapul. I logy a hosszú 
utazás után és a háztartás megkezdésének nehéz-
ségei közben romant ikus hangulatok rohanják meg, 
ez érthető. De ez még nem volna mentség o lyan 
végzetes hibára, mint az lenne, ha volt ideáljának 
i m a . Gondolkozott már azon, micsoda tragédia 
ke letkezhetne ebből? Amerikába akarja hívni? De 
hát akkor miért nem ment mindjárt hozzá felesé-
gül? önként és szabad akaratából utazott mostani 
férje után Délamerikába , nyi lván azért, meri ak-
kor ezt találta regényesebbnek. Most viszonl a 
régire gondol . Hát kérem az élet nem i lyen han-
gulatok szerint rángatható gyermekjáték . Önnek 
most már komoly kötelességei vannak azzal a férfi-
vel szemben, aki a férje és akiről maga is el-
ismeri , hogy korrekt, értékes ember. Ne arra 
gondoljon tehát, hogy miképpen teremthetne re-
gényes helyzeteket , hanem igyekezzen lelki ismere-
tes fe leség lenni. — Farsangi furcsaságok: Egészen 
kedves sorok, melyekben van humor . — Kiss 
László fö ldműves , Tök, Pest megye : Beküldött , ős-
tehetségre val ló szép verseit nagy gyönyörűségge l 
olvastuk. A város éjszakája c imü versből közöljük 
az alanti szép sorokat: 

Tarka emberlepkék szál lnak lápvi lágra . 
Táncát va lamennyi a fény körül járja; 
Boszorkánytáncot jár idegen zenére 
És ez mind eltűnik az e l só napfényre . 
És látom a falut cs i l lagfényes este, 
Hazug tündérfénybe nincs az kiöl tözve: 
Érzem a vadvirág, az akác il latát, 
Hal lgatom csendesen a gulya kolompját . 
N é k e m nem kell a szív hazug dobbanása . 
Inkább kell a lélek f ehér szárnyalása , 
Dalos magyar faluk egyszerű világa! 

üdvöz le tünket küldjük! — Jobb jüvtf: Csak semmi 

érze lmesség és romant ika , kérem. Ne az édesanyja , 

h a n e m a saját érdekében válassza két kérője kö-

zül azt. aki biztosabb jövőt tud nyújtani . A szere-

l i 

Ii m által irányított választás t'lmehvt a lemwida 
sig. de nem mehet az észszerűtlenségig. Becsülje 
meg azt a férfit, aki szereti óni és aki nyugodt , 
biztos otthont igér. — Chust: A beküldött levelek 
iróit senkinek nem áruljuk cl és ezalól kivételt 
önnel szemben sem tehetünk. — Napsugaras dél-
után: Én is megharagudtam arra a f iatalemberre, 
aki el lopta az önnek c imzel t leveleket , ámbár nem 
igen tudom elképzelni , hogyan juthatott azokhoz. 
De hát az a fő. hogy ön mindent kiderite l l , a 
levelek azóta ismét jönnek és most már remélem 
ncmcsak a délutánja, hanem egész napja nap-
sugaras . — Rivalda: Legyen óvatos. Az a kérdés, 
hogy a férd mennyire megbízható és milyen biz-
tosítéka van arra, hogy csakugyan fe leségül veszi? 
— K. Irén: Pletykákat nem lehel megcáfolni . Aki 
azoknak hinni akar, azt nein lehet kijózanítani , de 
viszont az i lyen emberre l önérzetes nő nein is fog-
lalkozik. Aki nem bizik abban, akit szeret , mél-
tatlanná vált a szere lemre . — ,.Sándor*': 1. Barrie: 
ö r t g a n y ó katonája. 2. Barrie: Az asszony és az 
Írógép. 3. Csiky Gergely: A nagymama. — Többek-
nek: A szépségverseny résztvevőinek cimét nem 
adhatjuk meg. _ S. P.: Jenny Dolly, Paris, Bue 
de P o m m e r a u 8. c ímre levelét továbbítottuk. — 
Maróezy IL: A Magyar Sakkvi lág c ime: Kecskemét . 
Előfizetés egy évre 14 pengő. — Régi jóbarátok: 
Kéréséi teljesíteni fogjuk. — Erdey: Az Amerikai 
Magyar Népszava címe: 24 Union Square, N e w 
York, N. Y. — Szőke kislány: Garai Imre zene-
szerző cime: Bcrzenczey-u. 23.. I. 9., Nős. — Töb-
beknek: Jenny Dol ly , Paris, Rue de Pommerau 8. 
— Példányvúsárló , Te iresvár: Szabadalmi Bíróság, 
Budapest , Akadémia-u. 12. — Többeknek: Házas-
sági és e l jegyzés i híreket nem közlünk már. — 
H. R., Sárvár: Leghelyesebb, ha a darabot a Víg-, 
.Magyar-. Belváros i - vagy az Uj Színházhoz be-
küldi. — Tengerszemű hölgy: Érdekesek s ügyesek 
versei , — Többeknek: A Miss Magyarország vá-
lasztás résztvevőinek címeit nem adhatjuk meg. 

Filmüzenetek 
A filmrovatot szerkeszti: VÁRÓ ANDOR 

Amerika: 1. Paramount Fi lm, Berl in S W. 18., 
Bc l levue s ir . 12. 2. Paramount Bldg., N e w York 
City, N. Y., U. S. A. 3. A szcenáriumügyek nem 
tartoznak az e lnökhöz , leghelyesebb, ha ezeket a 
Paramount Studio, Los Angeles, Marathon Street 
c ímére küldi be. — Gr. H. György: 1. Hotel Ambas-
sadeurs , N e w York City, N. V. 2. Metro Goldwyn-
Mayer Studios, Culver City, Calif. Írhat németül , 
angolul , franciául vagy svédül . 3. Un iversum Fi lm 
A. G.. Berl in S W. («. , Kochstrasse 6 - 8. — Pél -
dányvásár ló sport lady: Sajnos, kérdésére nem tu-
dunk választ adni. A tornaszereket bizonyára vala-
melyik berlini gyár állitja elő s ezért kérésével 
sz íveskedjék közvet lenül a film előál l í tójához, 
Super Fi lm A. G., Berlin S. \V. 48., Markgrafen-
strasse 27. fordulni . — Kivánesl Ilonka: Cime: Fox 
Studios, Los Angeles , Calif. — Dorothea Sikhet: 1. 
Grete GustafTson. 2. Huszonki lencéves . 3. Leány. 4. 
Evangé l ikus . 5. Egyszer volt . . ., Asszony és az 
ördög. 6. Metro-Gold wyn-Mayer Studios, Culver 
City, Calif. — Gabriella V., Temesvár: L Rue 
Pommereau 8.. Paris XVI. Írhat magyarul , néme-
tül vagy franciául . 2. Metro-Goldwyn-Mayer Studios, 
Culver City, Calif. — F. Margit, Kosice: Cime: 
Paramount Bldg. , N e w York City, N. Y., U. S. A. 
— Egy várakozó: Cime: Fox Studio, Los Angeles, 
Calif. — Szófia: 1. 32 éves . 2. Nős. 3. Csak a han-
gosfi lm óta játszik fi lmen, különben e l ismert szín-
padi színész. Most Liliom szerepét alakitja a ber-
lini Volksbühneben, amelynek címén levele meg-
találja. — T. Jenő. Bukarest: ö n nyerte meg a 
fogadást , mert Verebes a Ilimben tényleg magyarul 
beszél. — Erika: A főszerep«! Hans Albers ját-
szotta, c ime: Volksbühne , Berlin. — Diáklány: A 
szerepet Richard Dix játszotta. Cime: Paramount 
Studios, Los Angeles, Marathon Street, Cal. — 
Az Országos Fi lmegycsUlel felkéri tagjait és a film-
színészeket: sürgősen közöljék az egyesülettel (VI. . 
Király-utca 82.), hogy tökéletesen vagy részben 
m i b e n idegen nyelveket beszélnek. 
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A t's H a d u m'-lkülil ját s / . . inak, it v a n ki 
játs / .á .son é s b á r m e l y e l l e n j á l é k d a c á r a i> 
c s a k e g y ü l é s t a d n a k ki. 

K Á R T Y A BÎ - V ESZET 
A ZONGORATRUKK 
(Dr, Noylrndiimus) 

Ez a kedves, teljesen rögtönözve előadható Irükk 
kitűnő példái» a beszéd által elérhető megtéve**-
lésnek liuro Fox. h 1« il tin«» amerikai bűvész talál la 
!<i és „piano t r ick"-nek nevezte, mer i annak a néző 
nok, akivel a t rükköt csinál juk, ugy kell kél kezét 
ö l asztalra lennie, min tha zongorán já tszana. tehát 
uj ja i t (a hét hüve lykuj j kivételével) liegiirli e és 
egymáshoz szorí tva. Ilyen mádon az ujjuk között 
mindegyik kézen négy hézaa van, melyek kíteé kár-
tyákat dughatunk. » 

Leveszünk a pukliról kél ká r tyá t . n médium 
balkezének gytlriis- és kisujja közé tesszük és azt 
mondjuk : „EGY PÁR!" Aztán a halkéz gyűrűs- és 
I .ö/épujju közé illesztünk kél lapot és ismét art 
mondjuk. hogy : „EGV I* X Hl" Tovább folyta t juk és 
). ét-két kár tyái tcs/iink a közép- és mula tón i j . niajil 
u mutató- és hüvelykuj j kázé, egy alkalommul sem 
Kiulasrlva el ny omatéko«an megismételni. hogy: 
„EGY PÁR, - , EGY PARI" t lyen módon már S 

kár tyá t helyezlilnk el, e r re azonban nem szabad 
f igyelme/telnünk méd iumunka t . Most a iobhkéz lié 
ziigiai közé tes/iink há ron »/ur egymásután két két 
i i á i lyá t . miudiu nyoma tékosa i hangsúlyozva ur 
„EGY t'A H ' t . A johhkéz. gyűrűs- és k isu j ja közé 
azonban már CSAK KGY KÁRTYÁT ILI,KS/.'TÜNK és 
nem mulaszt juk el bemondani , hogy: . .PÁRATLAN!" 
Az e redmény az, hogy összesen 15 ká r tyá t helyeztünk 
el, erről azonban hölesen hallgatui<k. 

Most kivesszük a balkéz első uj jköze közül u két 
ká r tyá t , mégpedig johbkezíinkkel az egyiket, bal 
luzUnk-kel a másikat és megint azl mondva , hogy 
„EGY P Á R " , egymás inellé tesszük az asz ta l ra . Ezt 
» műveletet megismételjük a köve 'kező k á r t y a p á r -
ral , az egyik ká r tyá t az asztalra leli első k á r t y á r a , 
a másik lapot az asztalra tett másik k á r t y á r a he-
lyezve így folyta t juk a há t ra levő k á r t y a p á r o k k a l 
ügy, hog , az asztalon KÉT KIS CSOMÓ KELET-
KEZIK. Minden kártyapál- letételénél megismétel jük 
uz „EGY PÁR" mondóká t . Végül az utolsó magános 
ká r tyához éri ink. Ezt rátesszük az egyik csomóra és 
nagy nyomatékkal ezúttal azt m o n d j u k , hogy: „PÁ-
RATLAN!" 

Rögtön ulána igy szólunk: „És most legyen suives 
kezébe venni és szorosait t a r t an i ezt a pára l l au cso-
mói. Kn a páros csomót t a r tom szorosan. Mösl tes-
sék jól Ügyelni, hogy csak hozzáérintem az én pá-
ros csomómat az ön pá ra t l an csomójához és bár 
mennyi re is vigyáz, mégis átsanzsirozok egy kár lyá t 
az ön csomójához. Egymáshoz é r in t jük a két kis 
csomót és igy (o ly la t juk: „Ugyebár nem lehetett 
st minit észrevenni, mégis önhöz varázsolódott egy 
k á r t y a . Tessék megolvasni a lapokat és látni fogja , 
hogy már nálam van a pára t lan csomó, önnél pedig 
u pá ros . " A kár tyák niegszámotásánál kiderül , hogy 
iga/unk van, 

A Iriikk magyaráza ta nagyon egyszerű. {Nem kell 
semmiféle manipuláció , csak pontosan a leírás sze 
rint cseh kednünk és HATÁROZOTTAN BESZÉL-
Nl 'NK. Ha a ká r tyáka t megszámoljuk, k iderü l , hogy 
az « csomócska. melyre legutol jára egy lapot le-
s/ülik és »melyet nagy határozot tsággal pára t lannak 
mondunk, az utolsó lappal együtt 8 ká r tyá t tartal-
maz. tehát páros . Oe a tapasztalat igazolja, hogy a 
médium mindig be hagy ja magának szuggerálni , 
hogy a pára t lan csomót kap ta . Hiszen TIZENNÉGY-
SZER HALLOTTA AZ „EGY PÁR" KIFEJEZÉST, 
u lána pedig a „ P á r a t l a n " hangsúlyozását . E mellei t 
még figyelme is el van terelve, mert a r r a ügyel, 
hogy nem történik-e valami manipuláció az u j j a i 
közé illesztett ká r tyákka l . Ez a ittagyará/.ala unnak, 
hogy mindenki bedől a megtévesztésnek. 

A t rükköt ká r tyák h í j án g>műszálakkal is csinál-
h a t j u k . 



T a n á r u r k é r e m . , . 
Olvasóink kérésére egy ujabb sorozat kérdést adunk fel. Az eddigieknél kissé 

nehezebbek. A helyes válaszokat beküldök közt külön jutalmakat osztunk ki. 
(A kérdéseket Grosz Márta állította össze.) Beküldési határidő 1931 február 15. 

23. Ki irta a „Náni" cimü népszínművet? 1. Melyik az az ország, melynek egy ré 
sze a tenger szine alatt fekszik? 

2. Mi a tympanon? 

3. Ki mondta: A háborúhoz 3 dolog kell: 
pénz, pénz és pénz? )• > 

4. Ki volt Julius Caesar fia? 

5. Milyen nyelven irta Wilde a „Readin-
gi fegyház balladáját"? 

6. Mi a mangrove? 

7. Ki tervezte a Nyugati pályaudvart? 

8. Hol fordul elő: Egy országot egy 
lóért? 

9. Kinek az idejében volt Magyaror-
szágon a renaissance? ' \(j, \ ' \ <k • 

10. Kik festették az újjáépített Mátyás-
templom freskóit? 

11. Hogy hivták Bécset a rómaiak korá-
ban? V 

12. Hol fordul elő: „Akarom, mert ez bus 
merészség"? r 

13. Ki volt Mansard? 

14. Ki alkotta a Diskobolost? 

15. Ki Párizs védőszentje? 
16. Mi volt a római Szt. Péter-templom 

helyén valaha? 

17. Ki alkotta a nemrég leleplezett ligeti 
Pósa Lajos szobrát? 

18. Hol van Csimborasszó? 

19. Ki volt Boáz? 

20. Mi a chartreuse? / 

21. A geometria megalapítója? 

22. Melyik volt Molnár Ferenc első da-
rabja, melyet a Vígszínház adott elő? 

i/l „J ^ tri \ , . ri \ j f * K í v ' V V- k l I 
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áíftévé? 

24. Franciaország területe? 

25. Mi a londoni repülőtér neve? 

26. Mikor volt az actiumi ütközet? 

27. A kubizmus vezére? 

27. Mikor ölték meg Julius Caesart? 

29. Ki volt az utolsó faraó? 

30. Ki volt az utolsó római császr 

31. Ki alapította Rómát? 

32. Mikor halt meg Görgei Artúr? 

33. Mi volt Wilde Oscar írói 

34. Ki volt Robert Scott? 

35. Ki volt az utolsó burgundi herceg? 

36. Ki volt az az utazó, aki mindkét sar-
kon járt? 

37. Ki irta a „Színek és évek"-et? 

38. Ki volt Básta? 
39. Ki volt Magyar László? 
40. Ki volt Kainz József ? 
41. Milyen nemzetiségű Chopin? 
42. Járt-e Beethoven Budán? 
43. Miből ered a pünkösd szó? 
44. Hányadik Frigyes volt „Nagy Fri-

gyes"? 7 
45. Mennyi a futballmeccs játékideje? 
46. Ki a XIX., XX. század leghíresebb 
v szobrásza? 4 
47. Hány részre oszlik a Biblia? 
48. Mit jelent a buddha szó? 
49. Mit jelent a Biblia szó? 
50. Melyik magyar költő melyik versében 

fordul^çlô a teher szó tereli formá-ban? 4 r J l Ú&aíj (AA/IÍM „A 



ÖSSZE-VISSZA 
összekevertük egy-két szó, tulajdonnév és mondat betűit, tessék azokat he-

lyesen összerakni. 

Az összekevert betűk A helyes szó 

1. EEÓIABRGNGC CL 

2. iijbkaaaa 
3. e e e é ü s t z s t m l r 

4 G YESi RFIYÛKRTH fi 

5. eéöoaoitttrnmldr 

6. gszrríáo 

7. PLIOMOSZ / 1 

8. zkmrrnyeaeia 

9. gyeeoolldrg \i JL í V \ ) 1 ' 

10. FENEGEREKETT i? bö ix: ,/ 
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Keresztrejtvény 
(PAYPEH LAJOS, BUDAPEST) 

Megfejtésül h vizsüinles 1., 77., 135.. 145., függőleges 19., '/2.. 24. és K5. kiíldendő be 

VÍZSZINTES: 
I. Arany-költemény ellne 

11. Kisázsiai lilrök kikötőváros 
(25.000 lakfis) 

12. Igen fehér bőr, világos h»i, 
vörös szem az ismertetője 

14. Nagy utazási vállalatuk C i l i i é -
ben olvasható 

15. Vissza: ueinesfaju 16 
17. tsmert ungol közgazdasági és 

filozófiai iró (1806—1873) 
1». Leánynév » 
20. Halászszer szám 
21. Allü 
23. ismert kalapmárka 
25. Ennek erőn felüli tulhajtása 

ma társadalmi betegség 
27. It . . . nson Grouse 
28. Több u. 
2«. Idegen férfi becenév 
31. Vissza: . . . szakadt 
32. Sereg 
34. Arany — franciául 
35. Némely kut 
38. Ennél az olasz falunál .Napo-

leon 1800-ban nagy győzelmet 
aratott az osztrákok lelett 

40 poharam, mondja u 
tósztozó 

42. A vadkan 
43. Okmánymásolatukon aláírások 

melletti rövidítés 
45. Angol szám 
46. Mutatószó 
47. A vonal szalad rajta 
48. tüzelőszer 
•19. Et van zárva 
51. iiaráti levelek befejező szava 
53. A kelta népesulád legészakibb 

ága 
55. Magyar költőnő irói neve 
50. A uuüapesti tőzsdének nugy 

kávéháza volt 
6 58, Az élet alkonya 
t 60. A futóatléta tréninggel Ipar-

kodik ezt fokozni 
» 61. Kégi viccek szerint ut anyós 

is 
» 63. Néha aranyat ér 
it 64. Borsodmegyei kisközség 
a 65. Hegyes szerszám 
B 66. Japán pénz (értéke 2 pengő 

85 fillér) 
68. Tengeri halfajta 
69. Ebből értUnk 

? 70. A a a a a 
Î 71. Idegen tagadás 

73. . . . takozás 
IÏ 75. . . .-foto 
It 76. Basanév 

77. Szólásmondás 
IV 78. Budapesti amatőr sportegylet 
IM 80. A budapesti Operaház építője 
.f 81. Névutó 
* 82. Turkesztáni ful.vó, a* Aral-

tóba ömlik 
l> ' 84. Személyes névmás 

85. Angol irodalointörlénetiró, ki-
váló Shakespeare-kutató 

86. Egymásutáni mássalhangzók 
88. Nagy európai hegylánc neve 

röviden 
90. A viz sodra 
91. Fűszerezett bor 
93. Törlő 
95 -Szeverln, dunai román 

kikötő 
97. Rizspálinka 
98. Hajtóka 

100. Némel férfinév 
101. Angol nőliiév 
102. Kisleány ka játéka 
103. Kiad 
105. Bálna 
106. . . . gona 
107. IIa elvetik, kikel 
108. Nóla 
109. Háromszor — latinul 
111. A klasszikus skála egy hantija 
112. Beteg 
114. Kelefi nép 
117. Szubómtthely 
120. Kiváló filmszinésznő (felesle-

ges ékezet) 
122. Itövldités zenemüveken 
123. iiégi magyar erősitő szó 
124. Ékezettel: belső szerv 
I'M. . . . tómia, . . . bázis 
127. Balzsam 
128. Angol férfi becenév 
130. Bért fizetünk érte 
132. Heveny 
133. Mosonmcgyei kisközség 
135. Az élet fentartásához nélkü-

lözhetetlen fehérjeféle 
136. Az alsósban: felső, király 
137. Francia szám 
139. Az anyai lájdalom mitológiai 

megszemélyesítője 
140. Három — franciául (fon.) 
141. Kedves májusi virág 
143. A magyur irók és hírlapírók 

köre 
145. Petőfi-vers elme 

FÜGGŐLEGES; 
f. Juttatni 
2. . . , Murray 
3. Kés része 
4. Véli 
5. A leigazollak görnyednek alatta 
6. Gesztenye 
7. Mondatrész (felesleges ékezet) 
8. Megjegyzendő — közismert la-

tin rövidítése 
». l .evélhorilékra írjuk 

•10. Erős fiiszer 
11. A legismertebb Verdi-opera 
13. Tiiz . . . parancsnok 
14. Nográdmcgyei kisközség 
16. Ogynök (felcserélt ékezel) 
18. A láng 
19. Közmondás 
22. Népdal kezdősora 
24, Mosóedény 
2«. A sokléle szin 
29. Verne kapitány 

30. Déli pihenő 
32. A trombita 
33. I'rlsellla . . . 
30. Hag 
37. Tiitószó 
38. A molybdaen vegyjele 
39. Az ismeretlen kézjegye 
41. Kérdés 
42. Szövetséges német állam 
44. Ez a pók ereszti az ősz elején 

az „ökörnyálul" 
48. Ifjú 
511. Itat 
52. Akarat is kell hozzá 
54. Számnév összetételekben 
55. Szám — idegen rövidítéssel 
57. Eg.v méhkas népessége 
59. Csúszva — olaszul (zárt betűk 

s, a) 
60, Tejtermék 
62. A katicabogár 
64. ElkUlöllifett 
87. Amphinn király neje. kinek 

gyermekei! Apolló és Artemis 
egy kivételével bosszúból le-
nyilaztak 

69. Papi ruhadarab 
72. Az emberiség mésodlk atyja 
74. Azonos mássalhangzók 
75. Vissza: kiváló finn regényíró 
76. Török liszt 
79. Ijedtség — közismert idegen 

szóval 
83. Az utolsó portugál király 
85. Taszít 
86. Konzervatív 
87. Gyógyszerbogyócska 
89. Tcstkmüvés 
92. Filmszinésznő keresztneve 
S)3. Fogva van 
94. Zenei rövidítés 
96. Magyar amatőr sportegylet 

beta jele 
98. Kínai templom 
99. Idegen női név 

102. A vasminiszter 
104. A húsnak élvezhetetlen része 
107. Falusi leaiiynév 
110. Oitözéli 
112. Angol férfinevek élőm olvas-

ható rövidítés 
113. Kettőzve: dajka 
115. A ehroni fordított vegyjele 
116. Némel helyeslés 
118. Különleges —• közismert fran-

cia szóval 
119. Kártyajáték 
121. Mélyhegedű 
124. l i lesen férfinév 
125. Jólelkű 
129. Ilyen folyadék « sav 
130. Hires svéd természet tudós, az 

állat és növényvilágot ó mg 
laíta rendszerbe 

131. Gyorsan menő 
132. Egykor katliolikiis királyság, 

ma spanyol tartomány 
Î34. Kosár -- németül 
136. Halogén elem. melynek v«1 

gyiiietc fontos gyógyszer 
138. I. . , . ria, ielsőítáiiai tarto-

mány 
140. Angol névelő 
142, Az elekIromos ellenállás 

sége (fon.) 
144. A legszebb magyar vjrágregék 

költőjének monogramja 



Megfejtési határidő 1831 február 15. A postán 
beküldött levelezőlapokra ráírandó „FEJTORNA". 
Személyesen is bevihetők a szerkesitőségbe (Aradi-
utca 8.) vagy a liókkiadóhivatalba (Erzsébet-körut 
14. sz.) 

Heti ajándékot nyerhetnek a Színházi Élet olvasói 
vagy előfizetői, ha legalább egy helyes megfejtést 
küldenek be. A közölt keresztrejtvény készítőjének 
pedig joga van a heti ajándékok közül bármelyiket 
választani. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1931. 5-ik számból: 

OSZTÁS ; 
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Hol az ollót: t. Karosszék. 2. llujszalag. 
Betű- és képrejtvények: 1. Egyelőre, 2. Félre az 

útból, 3. Sárvár, 4. Megtörve, 5. Utolérte a végzet, 
«, Idézett, 7. Fekvőhely, 8. Városatva. 9. Egyik a 
másik után. 18. Törölt óramutató, 11. Takarodó, 
12. Márvány, 15. Békülékeny, 14. Résen. 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK: 
(Postán küldjük el) 

KAMARA filmszínházba 2—2 jegy: 
RÓZSA VERA, Budapest, Sas-utca 2f. 
St'SS PIROSKA. Felsőerdösor 16—IS. III. 20. 
DRËHER-MAUL, luxuskeverék, díszdoboz: 
FOI-DES BELA, Újpest, FŐ-utca 7. (Phoebus Rt.) 

I>ALACE filmszínház előadásaira 2—2 jegy: 
NEUWIRT H RÓZSI, Rdkóczi-ut 13. II. 
VllRTESl AN DORS'É, Budapest, Sölyom-u. 16. I. 9. 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
BOLGÁR DEZSŐ, Budapest, Te réz-korul 26. U. 
Dr. NOSEDA 3 fürdöszappuna, fogassal: 
HARMAT ANNA, Targu-Mures. Casa de Economi. 
B O O N ' S kakaóklilönlegesscg, fél kg: 
DEUTSCH MAGDA, Szombathely. 
Zwack: UNICUM, nagy üveg gyomorerősítő: 

Keresztrejtvényért: 
'.. FRANCISCY MAGDA, Bpest. Baross-lér 23. II. 71. 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
FLEISCHMANN GÉZA, Székes/ehérvár. Deák-u. % 
MEISTER terpentines szappan, 5 doboz: 
KÖVÉR GYULA, Legyesbénye 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappana, fogassal: 
KOVÁCS LAJOSNÉ, Budapest, Kenyeres-u. II. 
SAVOLY FLORIDADOBOZ (1 üveg kölni és 

2 drb pipereszappan): 
HERSKOVITS ZOLTÁNNÉ, Budapest, Nefelejts-u. 

21., I. 18. 
Pol Iák Sarolta kozm. Int., Andrássy-ut 38. 

Egy nagy doboz ,.Miracle'' ponder és szappan: 
PAP EDITH, Budapest, Váci-utca 36. III. 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
ÁMOR JÓZSEF, Rákospalota, Bethlen-utca 125. 
URÁNIA filmszínházba 2—2 jegy: 
CZ1NNER ZOLTÁNNÉ. Budapest, Csdki-u. 14. /. «. 
BLOCH LÁSZLÓ, Budapest, Apponyi-tér 5. 
KIS PAL (Király-u. 51.) 3 művészi fénykép: 
SZALMÁS PIROSKA, Budapest, Sziv-utca IV fldszt. 
Folo KLARA (Erzsébet-tér 3.) művészi portré: 
BOGDÁN MÁRIA, Bpest, Kinizsi-u. 31. (Iparm. lsk.) 
Dr. SCHATZ ÁGNES (Hajó-utca 8—10.) k»I-

csönkönyvtár-ulalvány: 
ERDŐS ILI, Budapest, Tükör-utca 2. II. 10. 
HEGEDŰS SIMON, Itudaprsl, Bakács-tér 2. 
SCHWARCZ GIZELLA, Budapest, Enyedi-u. Ii. III. 
Egy nagy üveg YESTOR élelizesllő huskivo-

nat (Herceg Esterházy husárugyár): 
WE1SZ ÉVA, Újpest, Árpád-ut 9. 
SAVOLY FLORIDADOBOZ (1 üveg kölni és 

2 drb pipereszappan): 
PROKOPECZ FERENCNÉ. Pesterzsébet, Angyal-u. 15. 
CLERMONT ET FOUET: Hygls crém: 
Dr. FARAGÓ KORNÉL, Budapest, Alkotmány-u. 27. 

KÖNYVJUTALMAKAT NYERTEK: 
Rcimann Péter, Novi-Sad, Dudarska ul. 11. 
Vida Imre. Gablonz a/N. Sleing. (Csehszlovákia). 
Dr. Klein Dezsőné, Targu Mures. Str. Mihai Vilea 12. 
Rosenberg Magda, Timisoara, Palais Dauerbach. 
Faluba Márta, Rimaszombat. 
Seldner Évi, Rimaszombat. 
Mme Cobor, Paris. 61 Rue Monsieur le Prince. 
Sujó Lili, Bratislava, Palacky platz 13. I. 
KSnezey Baba, Darócpuszta. U. p. Níográd-Kálló. 
Kory Tiborné, Sieu, (Jud. Nasaud), Románia 

SZERKESZTŐSÉG fivvwaa/áw A SZÍNHÁZI ÉLET 
ÉS KIADÓHIVATAL: » Ä U U M A A M Wj Mj WL A. BOLTJA ÉS JEGYPÉNZ 
Aradi-utca 8. Telefon: Megjelenik minden vasárnap TÁR : Erzsébel-kôrut 14 

* Automata 167—90 SZÍNHÁZI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP Telefon: József 421—72. 
Felelős szerkeszti»: INCZE SÁNDOR. — Laptulajdonos: a SZÍNHÁZI ÉLET RT. — 

Felelős kiadó: INCZE SÁNDOR. 
Levélcím: Budapest 62. Postafiók 186. 

GLOBUS NYOMDAI MÜINTÉZET RT.. BUDAPEST. NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M. 





>lf(lí<|l*-l ti.MárUM IMI uiárclUH 8. A postán 
beküldött levelezőlapokra rálrandtS „FEJTORNA". 
.Nwin^lyesm is bevihetők » sierkesH/iségbe (Aradi-
ulcii K.» vagy it llokkiadóhivalalba (Er/sél><>.t-k»rul 
II. s/.l 

Meli ajándékul nyerhetnek a Színházi Elet olvasói 
vau y elöli/.elöi, ha legulál.b city helyes megfejtési 
kftMenek be. A közöli keresztrejtvények készítőjének 
pedig j<»gn von a heti ajándékok közül bármelyiket 
válaxziuni. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1K)I R-ik számból: 

BRIDGE: 
A .1 adu nélkûlt me« lehetett akadályozni. A fő-

hibás R, mert A a trell 2-vel elárulta körülbelül a 
lapját, egv eirca ütéstclen lap hosszú treflel. léhát 
B-nek a i iel î A-ba u királyt kellett volna bele-
dobnia, inurkirozás céljából, hogy A, ha ütésbe jön 
ti ellet hozzon és őneki legyen kis t re II je, mivel A-
nak az ülést ál ludja adni, ha annak esetleg 5 
darab Ire IT je von. 

Betű- é» képrejtvények: 1, Allah. I. Fösvény, S. 
Keramit. 4. Kapitol, ». Babfőzelék. 8. Furfang. 7. 
ősrégi rom, H. Ponvl lán, ». Megkeresztel, II. Bá-
torság. 11. Prága. IS. Ágazat. 

Hol ax olló?: Zongo—rulé—b. 
Sakk: Vf2 -f.V 
Mássalhangzók: Kapor. Kopár, Kópor. 
Anagramma: Sövény. Amint, l enget . Alvó, Ma-

gam. Boris, Oázis — SALAMBO. 
Uj szavak: Diós. Irkál. Duhaj, Első, Rákos. Oldal, 

Tapasz ^ DIDEROT. 
At Ids pénz: Balról a hetedik és tizenharmadik. 
Bt (Boge re: Virágoskert a köl tő-sz ive , b e másnak 

tenni a virágokat, 
KERESZTREJTVÉNY î 
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Á L L A N D Ó H E T I JUTALMAKÏ 
(Postán küldjük el) 

2 óriás tubus „OTO" fémttsztltó és 3 tubus 
„ERA" cipőápoló: 

C1II.OP1CZKY JÓZSEF. Scpsiszentovőruu. (Románia.) 

KAMARA filmszínházba 2—2 rfc / 
MBÁNCSIK BÉLÁNt, Bpest Halási-u í III 12. 
FODOR 1ST VANNE. Bpr.U, Dembins:kn-u 10 I U 
DREHER-MAUL, lutuskeverék, disidobor: 
LUKÁCS KAROLYNÉ. (i lapest. Szent Imre.,,. 00. 
PALACE filmszínház előadásaira 2—2 Jegy: 
KOLLAH1TS KÓZSA, Bp.. Vilmos csdsztlr-ut 55. III. 5. 
ORBÁN GIZIKE. Budapest. Thfikölp-ut 106. 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
MEZEI LÁSZLÓ. Soborsin. (Romdnia). 
Dr. NOSEDA S fürdőszappan«, fogassal: 
S1EHN JAKAB, Baja. Kà lesen-u. 30 
B O O N ' S kakaókUIUnlcgesség, fél kg: 
BISSENRERGER JÓZSEF. Budapest, llalldn-u. 15. 

(Fénimuomó). 
Zwack: UNICUM, nagy Uveg gyomorerősítő: 
FASZKAN SÁNDOR. Bp., Körp. Jdrdsbm'S'Mi. IV. em 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
DÁVID LAJOS, Raja, Vörösmartu-u 
MEISTER terpentines szappan, 6 dobozi 
DICKSTEIN MÁRTONNÉ. Bpest. Rombach-u. !.. 1.2. 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan», fogassal: 
SZABÓ MIHÁLY, Kispest. Zrlnui-u IV. 
SAVOLY FLORrDADOBOZ (1 Uveg kölni és 

2 drb pipereszappan): 
YASZARY PIROSKA, Bp.. Kecske.au'li-u. ?.. V. 31-
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
BEREGSZASZY LOLO. Baiamare. (Románia). 
URÁNIA filmszínházba 2—2 jegy: 
MEZEI LAJOS. Budapest, Cserhdl-u. 18.. /. í. 
F1TZTHUM MARIANNE. Bpest, Bécti-ut 121.. 111. *. 
KIS PÁL (Klrály-u. &1.) 3 művészi fénykép: 
OLTY MAGDA. Budapest. Simor-u. *3.. 11. 25. 
Foto KLÁRA (Erzsébet-tér 3.) művészi portré: 
BALOG ANNA. Bpest. Kossuth Lajos-u. 15., 11. 1. 
Dr. SCHATZ ÁGNES (Hajó-utca S—10.) kől-

esőnkOny vtár-utalvány i 
RÁKOSI JANKA. Bpest. Alsderdősor 30.. 11. 1«. 
MARSALKA MAGDUS. Bpesl. Rózsa-u. 103.. 1. IS. 
POLACSEK JANKA és PIRI. Budapest. Aréna-ut 

HO.. 111. 39. 
Egy nagy Uveg YESTOR ételízesítő buskivo-

nat (Herceg Esterházy husárugyár): 
Dr. GYL'RKOVITS FERENC.NÉ. Szolnok. Pinzüuv-h-
SAVOLY FLORIDADOBOZ (1 Uveg kölni és 

2 drb pipereszappan): 
M A LI ('.SEK FRANCI. Bpest, Izabetla-u. 11. 11. 
CLERMONT ET FOUET: Hygis erémi 
SCjnVARCZ REGA. Budapest. Jákai-h'r 10.. IV. (Nôi 

divatszalon). 
KÖNYVJUTALMAKAT NYERTEK: 

Euglmanu J(nőné, Bonyhád. 
Frucsloszky Antal, Ruzomberok. 
Jarmulh Manci, Újpest, Városháza. 
Marzuerlta de Gay«, Rcriin-Charlotlenburg, Fried-

berg str. 13. 
Polliik Gréte, Moson, Vár-ut 290. 
Hava« Zsuzsa, Satu Mare, Str. Mihai Vitearul 38. 
Andrá»«y Gyulán*, Dubrinice, (Csehszlovákia). 
Serény Margit, Bratislava, Pray-u. 9., 1. 1. 
Yujkovltx Irén, Subotica. Literária. 
Aranka Plnlérovle. Kragujevác, Spor Vardarska 1. 

SZERKESZTŐSÉG fiwurnl». w , ™ A SZÍNHÁZI ÉLET 
ES KIADÓHIVATAL: » Ä 1 Ä M A A 1 BOLTJA ÉS JEGYPÉNZ-

Aradi-utca 8, Telefon: Megjelenik minden vasárnap TÁR ; Erzsébet-körut 14. 
• Automata 167—90 SZÍNHÁZI. IRODALMI ES MŰVÉSZETI SZAKLAP Telefon: József 421—72. 

Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. — Laptulajdonos: a SZÍNHÁZI ÉLET RT. — 
Felelős kiadó: INCZE SÁNDOR. 

Levélcím: Budapest 62. Postafiók 186. 

GIX>B1)S NYOMDAI MPINTEZET RT.. BUDAPEST, NYOMDAIGAZGATÓ; HAVAS M. 
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