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U g y s z é p a t a v a s z , 
ha a kertben virágok nyilnak, lia a 
bokrok, fák s a pázsit rendezettek. 

V í l l a k e r f e k , 
parkok kiültetését, rendbeho-
zását és állandó karbantartását 
is jutányosán vállaljuk. 

B a l k o n 
ki ültetések, ablak-dekorációk 
muskátlival. 

legkényelmesebb, ha 
î' M r i H i i B m w — ^ m t " — 

nekünk t e l e f o n á l és 
reánk bízza kertjét — 
olcsó havi részletekre is vállaljuk! 

Szentendrei faiskolánkban pompás 
választék kiültethető növényekben 
és virágokban — saját terme-
lés, tehát olcsók árak. 

Telefon: Automata 823-23  
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V., Dorottya-utca 14. 
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már 80 pengétől készülnek 

H a v a s L á s z l ó 
Budapest, IV-, Calvin-tér 1. 
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N e m vehet 
m i n d e n k i C O T Y par fömöt ! 

Aki vesz — édeskésen mosolyog az illatától. 

Coty „L'Aimant" 
Édeskés, bódító á lom, tropusok forró é jszaká ja 

Coty „Chypre « 
Az agyonutánzott , de soha e l nem talál t (Ide, valódi , ,Chypre" a 
cyprus erdők színes tollú madárda la 

Coty ,,L'Origan" 
A párizsi Coty cég vi lághirü kreác ió ja , az e l ismert név megte rem-
tője. TompafényU bárhangulatok halk sikolya 

Coty „Paris" 
Egy külföldi utazás gyönyörei. Előkelő szál lók hal l jának egy-egy 
elsuhanó fe lhője . Izgató i l lat 

tt Coty „Emeraude 
A megtestesült eszményiség. Ar isztokrat ikus t i tok. Nagy dámák 
csábif lata 

f t Coty „La Jacée 
A büszke tekintetű, megközel í thetet len urnö, e lőkelő tekintélyt 
szerző, hűvös i l lata 

Coty „Styx" 
Világhirü művésznők sztárok nemes prémjének gazdagságát 
je lentő, nemzetközi i l lata. Különös nehéz il lat 

Coty „L'Or I I 

Játékaszta lok guruló aranyainak, a változó szerencse izgalmának 
excentr ikus i l lata. Érdekes a lka lmi i l lat 

Cotv jolei ie". „Lilas", „Cuklamef, Jris" 
province mezőinek üvegbe fojtott csokra 

Utánozhatatlanok, legyőzhetetlenek, fenségesek. 
Eredeti üvegekben kis . . P 6 . 5 0 Eredeti üvegekben nagy . . P 18,— 
Eredeti üvegekben közép. . P 10.50 és Luxus csomagolásaink . . P 31.— 

M i n d e n s z a k ü z l e t b e n k a p h a t ó k . 

Magyarországi központ: 

Mihály Ottó gyógyárunagykereskedés, Budapest, 
VI., Podmaniczky-utca 4 3 
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S Z É P S É G VAN E B B E N A N É V B E N 

Es szépség van az Elizabeth Arden velencei kozmetikai szereiben is; amelyeket 
minden arcbőr tisztítására, színének emelésére és felfrissítésére kreált 

VENETIAN CLEANSING CREAM VENETIAN ORANGE SKIN FOOD 
(Venetian tisztító krém) (Venetian narancs bőrtápláló) 

Behatol a pórusokba,azokat a por- Ruganyosan és izmosan tartja az 
tói, tisztátlanságoktól megszaba- arcbőrt és kisimítja a ráncokat, 
ditja és puhán, finoman tartja a bőrt redőket és karikákat 

VENETIAN ARDEN A SKIN TONIC ARDENA VELVA CREAM 
(Venetian Ardena bőrápoló) Az érzékeny arcbőr számára. Telt 

Áttetszővé, ruganyossá és fehérré arcok részére különösen aján-
teszi az arcbőrt. A tisztitókrém- latos, mert megduzzasztás nélkül 
mel együtt vagy után használandó puhitja és simitja a bőrt 

Kérje a Miss Aeden könyvét, amely útbaigazítást ad az 
arcbőr napi ápolására 

Elizabetß Aráén készítményei kaphatók a világ, mináen jobb 
üzletében és Buáapesten 

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 Arufíáz ; VIII., Blaßa Lujza~tér 1—3 

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

L O N D O N 25 O L D B O N D S T R E E T W l 
PARIS BERLIN MADRID ROMA 

(Utánnyomás tilos) 



11. szám XXI. évfolyam Budapest, 1931 március 8—14-lg 

S Z Í N H Á Z I E L E T 
SZÍNHÁZI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

5 Z E R K £ 5 Z T I < I N C Z E S Á N D O R 

Gaál Franciska 
Vígszínház: „A kis központ' 
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Magyar irónak sokszor a szemére szok-
ták vetni, hogy nincs világnézete. Különösen 
a németek reklamálják ezt erősen, akiknek 
nem ejég, ha egy iró a dogokat ugy látja, 
amint azok vannak s megjelenítő erejével 
vissza is tudja idézni, hanem arra is kíván-

csiak, hogy az irónak mi a véleménye nemcsak arról, amit előad, hanem 
vele vonatkozásban az élet összes nagy kérdéseiről is. Azt kívánják, 
az iró egy kicsit filozófus is legyen s egy kicsit mindig másról is 
beszéljen, mint amiről szó van, jobban mondva legalább is árulja el, 
hogy más dolgok is foglalkoztatják s ha munkaközben felnéz, tekin-
tete a csillagokat keresi. 

Pedig nein lehet mondani, hogy a magyar íróknak s vegyiik hozzá 
a kritikusokat és újságírókat is, nem volna világnézetük — legfeljebb 
egy kicsit túlságosan budapesti. Hogy milyen a budapesti világnézet, 
arról köteteket lehetne irni. Most csak egy jellemző vonását irjuk ide: 
realista s erősen kételkedő. Csak abban hisz, amit a saját szemével 
látott és saját érzésein keresztül megvizsgált. Ebből folyik, hogy nálunk 
minden sikerre számithat, ami egyezik itthoni tapasztalatainkkal s 
mindennek nehéz dolga van, amit csak ugy hallomásra el kell 
hinniük. 

Magam is beidegezve ezzel a budapesti szemlélettel, sokáig azt 
hittem például, hogy az amerikai rablóhistóriákkal s „fel a kezekkel" 
dolgok csupán mozikitalálások, amig Amerikában rá nem jöttem, 
hogy ez ott a mindennapi élet valósága s a mozi igazán az életből vette 
ezeket a kedélyes motívumokat. 

Nem könnyű dolog hát itt idegen világok motívumaival dolgozni. 
Mikor legutóbbi darabomnál a „Kinai lány"-nál ezeket a valóságból 
merített motívumokat kellett formálnom, magam is jól tudtam, hogy 
sok kételkedéssel, sőt „fiatal" intéssel fogok találkozni, de ha foglal-
koztatott az idegen atmoszféra, mégsem lehetett kitérni előle. Kinai 
titkos szervezetekről kellett beszélnem. „Torig" — mondták, — mi az 
a Tong? S noha a háboruutáni Európa is tele volt titkos szerveze-
tekkel, mégis inkább szinpadi fogásnak voltak hajlandók minősíteni az 
egészet, mint valóságnak. Pedig Kinában évezredek óta dolgoznak az 
ilyen szervezetek s például a szörnyű boxerlázadást is a „nagy kés 
szövetsége" csinálta. Azt pedig, amit Lu-Wang-Ko alakjában meg-
kíséreltem, hogy generálisaik és állapifér fiaik gyakran közönséges 
üzletnek kezelték legszentebb hazafias dolgaikat — szintén szomorú 
valóság, mellyel Kína ujabb történelme számtalan példával szolgál. 
A darabnak nemcsak minden motívumát a valóságból vettem, (közbe-
vetőleg, egy kinai orvoskisasszony tavaly több mint félévig dolgozott 
itt egy budapesti klinikán) —, hanem nagy sajnálatomra, a századré-
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szét sem tudtam felhasználni annak, amit a rengeteg, érdekes birodalom 
történelméről, népéről összeolvastam és tanultam. 

És ez a varázsa és élvezete van meg az Írónak, ha idegen világgal 
foglalkozik — a sok mindenféle , amit csak ugy mellékesen megtanul 
s amihez talán a rohanó élet sok dolga közt nem juthatna közel. 

Tőkés Anna „A kinai lány"-ban 

__ v - f t , ... • 
-



A világszerte lázongó választások lezajlottak — habe mus reginam, 
— sóhajt fel Európa. A szépség hatalmának hódoló népek és azok 
kiküldöttei, városok és országok szerint, előkészítették, kiválogatták 
az anyagot a nagy zsűri számára, ahol annak rendje és módja szerint 
trónra is ültették azt a szépségeszményt, akit 1931-ben minden európai 
férfi és nő köteles, mint olyant, hódolattal elismerni — akihez saját 
Ízlését igazítani tartozik, akiből, mint a kornak megfelelő Női Tökély 
forrásából fakad ez évben minden mérték és hasonlat, aki elé hódolni 
jár a szépség hadserege és tisztikara: Miss Ilyenország és Olyanország, 
Miss Ez és Az. 

Övé a hatalom és a dicsőség. 
Aki bírálni meri, felségsértést követ el, szépséggyalázást, köz-

szépségháboritást. 
ő a szépségkirálynő. Neki felségjogai vannak. Neki mindent szabad. 

Ö lehet olyan, amilyen lenni akar. ő nem kötelezhető mindazokra a 
törvényekre, amiket más, közönséges nő betartani tartozik. Neki nem 
kell bájosan mosolyogni, szemöldököt tépni, zsűri előtt megjelenni 
többé. Neki már szépnek se kell lenni. Nem elég, hogy ő a szépség-
királynő, még szép is legyen? 

Ha tehát, a Világválasztás epilógusaként mégis felszólalok, egyéni 
vé leményem semmiképpen sem jelent lázadást Szépségország alkot-
mánya ellen. Tisztelem a fennálló törvényeket még akkor is, ha nem 
osztom azoknak a megbízottaknak és kiküldötteknek szépségpolitikáját, 
akik e törvényeket hozták. 

Tisztelem, de . . . 
De nem vetem magam alá. 
És nem tartom magamranézve kötelezőnek. 
Nekem senki egy szót se szólt. 
Én se szóltam egy szót se. Hagytam a dolgot, nem vettem benne 

részt. 
Én a királynő ellen nem lázadok. Szépnek tartom. Elismerem, 

hogy szép. 
De az, hogy valakit szépnek tartok, nem kötelezhet engem, minden 

alattvalói hűség mellett se, hogy tessék nekem. 
Ez egész más dolog. Ez egyéni jog. Polgári jog. Férfijog. Sérthetet-

len joga minden alattvalónak, olyan, mint a potsdami molnáré, amit 
Nagy Frigyes is elismert. 

Én csak egy kisfrigyes vagyok, de ha akarom, nekem nem tetszik. 
Nekem nem parancsol. Nem szövök összeesküvést, nem akarom meg-
buktatni. De nem parancsol. 

Mindez pedig azért van, mert nem vették figyelembe régi, hires 
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tételemet, mely szerint minden határozat és vélemény értéke fordított 
arányban áll azok számával, akik hozzák. 

Tulsok volt a zsűri. 
Minden önérzetes és egészséges férfi önérzetét sértő módon sokan 

voltak a vizsgálók és mérlegelők. 
Biztosnak, elfogulatlannak és általános érvényűnek a szépségről 

való Ítéletét csak akkor érezteti egy férfi, ha ezt a véleményt nem ellen-
őrzi a többi férfi. Jól néznénk ki. Ha másnak is éppúgy tetszene, mint 
nekem. Köszönöm szépen. Akkor már nekem nem is tetszik. Én az 
Ízlésemet nem osztom meg senkivel. Éppoly kevéssé, mint Ízlésem 
tárgyát. 

Hogy ki szép és ki nem, azt csak én fedezhetem fel, én bukkan-
hatok rá, én közölhetem a többiekkel, mert más nem is ért hozzá. 

Nem szeretem, ha egy nő mástól tudja meg, hogy ő szép. Vagy 
mástól is. Hogy hihetne akkor az én különleges és egyedülálló hozzá-
értésemben? 

Ezennel tehát különvéleményt jelentek be. 
És külön, független, önálló, egyszemélyü választást, amelynek 

egyetlen zsűritagja magam vagyok. 
Ha nekem kedvem van, egyszerűen megválasztom Miss Nekem-

tetszik-et, hors concours a világ legszebb nőjét, aki ezzel a kinevezésstíl 
automatice fölöttes hatósága és parancsoló úrnője lesz a jelenlegi ki-
rálynőnek. 

Miss Nekemtetszik-et? Nekemtetszik kisasszonyt? 
Micsoda beszéd az! Nekemtetszik Asszonyságot, sőt Nekemtetszik 

Nénit és Nekemtetszik Bácsit és Nekemtetszik Anyókát és Apókat és 
Nekemtetszik Verebet és Miki Egeret és és mindent, amit én szépnek 
és vonzónak tartok. 

Nekem például nagyon tetszik Lilian Gish és Greta Garbo csak-
azért se tetszik. És Marlene Dietrich sex-appealja, ha akarom, éppen-
hogy azért nem tetszik nekem, mert nagyon sokan apellálnak a 
szekszére. Ramon Novarro jóképű fickó, de nekem sokkal jobban tetszik 
Willy Forst, mert van a kifejezésében és mozdulataiban valami emberien 
és gyerekesen tartózkodó és zavart. 

Nekem nem tetszik Josephine Baker, ellenben tetszik Gallsworthy 
ősz fejének ezüstfehér árnyalata és megtört, hűvös tekintete. És ezt nem 
szakmabeli elfogultságból mondom, mert nekem például nem tetszik 
Wallace Capone-szerű szuggesztív és komor Szvengáli-feje, ellenben 
tetszik egy kedves kis nevetés, amivel ez a tízéves gyerek szaladt el mel-
lettem, mig ezen tűnődöm. 

Nagyon tetszik nekem Freud bölcs, finom feje. Einstein nem tetszik, 
még relative se. A ,,£zép" Voronoffot ellenszenvesen csúnyának találom, 
egész „fiatal" nekem — Buster Keatont csókolnivalónak a maflaságával. 

Végeredményben pedig — most jut eszembe, ki tetszik nekem leg-
jobban a világon. 

Sajátmagammal folytatott titkos tanácskozás és szavazás után meg-
hoztam Ítéletemet. 

Az eredmény is titkos. 
Majd bolond vagyok megmondani! Hogy más is észrevegye! 



Újság íróavatás 
Ujságiró-avatás idáig még sohasem 

történt ünnepélyes keretek közöt. Az 
ujságiró-ujonc, az úgynevezett volontőr 
rendszerint ugy vonul be a szerkesztő-
ségbe, hogy létezéséről még a közvetlen 
szobatársai is csak hetek múlva vesz-
nek tudomást. Az első eset a magyar 
újságírás történetében, hogy egy újonc 
a legelőkelőbb budapesti szerkesztők 
és újságírók tapsai között mutatkozott 
be a nyilvánosságnak. Igaz, hogy ezt a 
regrutát Tasnády Fekete Máriának hív-
ják és névjegyére az 1931-es év legszebb 
címét í rhat ja : ő Miss Magyarország és 
egyben Európa legszebb mosolya. 

Tasnády Fekete Mária újságíró-

az Otthonban • 
avatása az Otthon írók és Hírlapírók 
Körének február 28-i műsoros estéjén 
történt, amelyet a Kör megbízásából a » 
Szinliázi Élet rendezett. A készülő szen-
záció Budapest író- és ujságirótársadal-
mán kívül egész sereg társadalmi elő-
kelőséget gyűjtött össze az Otthon falai 
között. Az Eszterházy-utcai klubhelyi-
ség nagyterme zsúfolásig megtelt érdek-
lődőkkel, de a tagok egy része még igy 
sem tudott helyet kapni. 

Az estélyt Nagy Endre konferánsza 
vezette be, de sürü nevetéssel megsza-
kított bevezetőbeszédének volt egy fáj-
dalmas szenzációja is. Az iró ugyanis 
be jelentette, hogy ez volt az utolsó nijil-

Hrudszky Miklós, Tasnády Fekete Marin, Eiscinann Mihály, Ábrahám Pál, Relie Gabriella, 
Weigand Tibor a z Otthon-estély szereplői 
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vúrios fellépése a konferanszié szerep-
körében. 

Tekintve, hogy az ilyen elhatározás 
nem mindig csak az egyik félen múlik, 
az Otthon estélyének közönsége azzal 
a vigasztaló gondolattal búcsúztatta a 
magyar konferánsz-müfaj megteremtő-
jét és hasonlitatlanul legnagyobb mű-
velőjét, hogy Nagy Endre ép oly ke-
véssé fogja kibírni pódiuih nélkül, 
mint a pódiijm Nagy Endre nélkül. 

Nagy Endre után Wetj-
gand Tibor tapsokkal fo-
gadott énekszáma követ-
kezett, majd Kálmán Jenő 
lépett a pódiumra és vi-
haros tetszéssel kísért 
rövid konferánszban be-
jelentette, hogy Tasnády 
Fekete Mária, a magyar 
újságírás legfrissebb ta-
vaszi hajtása fel fogjn 
olvasni „Ormos-pusztától 
Algírig" cimii első nagy 
riportját. 

Miss Magyarország 1931 
zugó tapsok közt foglalta 
el helyét a felolvasóasz-
talnál. Az a halványzöld 
ruhaköltemény volt raj ta , 
amit a cannesi verseny 
alkalmából kapott, ami-
kor elnyerte az „Európa 
legszebb mosolya" ci met. 
Először most is ez a 
szépséges mosoly nyerte 
meg számára a csatát, 
de amint leküzdötte kez- ' 

-deti elfogultságát és hoz-

záfogott sok szinnel, izzel és báj jal 
megirt r iport jának felolvasásához, a 
nők nem látták már a halványzöld ru-
hát, a férfiak azt a bizonyos mosolyt 
és növekvő tetszéssel hallgatták egy 
húszéves lány meglepően tehetséges és 
eredeti megfigyeléseit. 

Egy helyütt például a következőket 
mondta: 

„Sohasem tudtam, de másnak sem 
igen hittem volna, hogy szép vagyok. 

Márkus Miksa, az Újságíró Egyesület elnöke és 
Tasnády Fekete Mária Miss Hungária 1931 
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l.eilliCJ Magill) és Eisriiiiiiin MIIKIIJ 

Jól emlékszem még az életem első 

tükrére. Arra, amiről már pontosan 

tudtam, hogy miért néz bele az ember, 

vagy mondjuk inkább egy leány. Vé-

letlenül ép apukának egy orvosi tiikre 

került a kezembe. Nagyított egy kicsit, 

torzított is és nem mondom, hogy nem 

szomorkodtam el egy percre, mikor a 

kishúgom a vállamon keresztül bele-

nézett és azt kiáltotta olyan őszintén, 

a miiyenek csak hatéves gyerekek szok-

tak lenni: 

— Jaj, de csúnya! 

No, de nem tartott sokáig a szomo-

rúság, csak éppen komolyan kezdtem 

gondolkozni tőle. Akkor határoztam el, 

hogy tanárnő leszek. A gyerekek ak-

kor is szeretni fognak, ha nem leszek 

szép — gondoltam jövendő íilozoptri-

Az Otthon-rstély 



nához méltóan és azóta sem változtat-
tam ezen az elhatározáson." 

A felolvasás végén mindenkinek az 
volt a véleménye, amit Kálmán Jenő 
mondott róla: „Ez a lány kész újságíró 
és mégsem elveszett ember!" 

A miisor további folyamán rend-
kívüli sikere volt a Brodszky kontra 
Eisemann-számnak, amelyet a két nép-
szerű zeneszerző két zongorán adott 
elő Kellér Dezső szövegével. Relie 
Gabriella gyönyörű Ábrahám-számai-
nak, amelyet maga a világsikert aratott 
szerző kisért és a fiatal Lenkey Magda 
elragadó táncának. A kis uszóbajnoknő 
a pódiumon is az elsők közül való. 

A műsoros est • után reggelig tartó 
táncmulatság következett. Természete-
sen ennek is Tasnády Fekete Mária volt 
a központja. Mis» Hungária felolvas 



A k á r c m f a i r s s z e r z c 
Háromszázhetvenegy ívig kellett vár-

nia a ,,Magyar Elektrá''-nak, ami g szin-
rekerüllietett a Nemzeti Színházban. A 
darabnak három társszerzője van, akik 
természetesen nem ismerik egymást sze-
mélyesein. Az első Sophokles, akit — 
kétezer évvel a budapesti premier előtt 
— halálra Ítéltek. A ' második Bor-
nemisza Péter, a XVI. század egyik öreg 
magyar deákja, aki sohasem álmodott 
forgó színpadról. A harmadik Móricz 
Zsigmond. Jobb társulást talán el sem 
lehet képzelni. 

* 
Móricz Zsigmond beszéli el a darab 

történetét — a másik két szerző nevé-
ben is: 

— 1558-ban Bécsben a magyar egye-
temi hallgatók nagy ünnepel rendeztek. 
A bécsi diákok elhatározták, hogy, 
mint a németek és más külföldi egyete-
mek diáksága: „uj játékformán való his-
tóriával gyönyörködtetnék a pártfogó 
urakat". Bornemisza Péter társukat bíz-
ták meg azzal, hogy egy ilyen játékot 
szerezzen magyarul; mert a magyarok-
nak a húsvéti passiókon és betlehemes 
játékokon kivül nem volt még szín-
darabjuk. 

— Ebben az időben kezdték külföldi 
példára megállapítani, hogy a magyar 

szavakat egyáltalán hogyan kell hetük-
kel leírni. Éppen ez lelkesítette Bor-
nemisza Pétert a munkára. 

— „Választottam" — mondja könyvé-
nek magyar bevezetésében — „az bölcs 
Sophokles tragédiáját, melyet Elektrának 
hínak. Ezt a Sophoklest értem tudós 
emberek könyvéből, hogy az régi bölcs 
görögök közt jelesb ritkán volt volna, 
kinek minden írása csudálatos és ugy 
kedves. Az játéknak szebb voltáért sokat 
hozzáadtam és más módon rendeltem.'' 

— Adaptálta Sophoklest és teljesen 
önkényesen bánt el vele, ahogy a mai 
adaptálok szokták. Először is zsebre-
vágta az egész történetet, ugy használta 
fel, ahogy akarta és csinált belőle egy 
izig-vérig mjagyar históriát. Jó magyar 
nyelven, magyar 'közmondásokkal és ká-
romkodásokkal, ugy, hogy csak a neve-
ket tartotta meg görögül. Dehát ezek az 
Aegistosok inkábjb enyingi Török Bálin-
tok lehetnének. 

— Ugy is játszották a görög tragédiát, 
diszmagyarban. A diszes mentéket köl-
csön kéregették a főuraktól. így történt 
meg, tudomásunk szerint, az első ma-
gyar irodalmi és művészi színielőadás; 
egy görög tragédia bemutatása csákóban, 
sarkantyús csizmában és görbe szablyák-
kal díszesen. 

•N«-in írl iolcui a .ci lru selymeket, a dorbézolás! . . . 
Somogyi Erzsi ós Tőkés Anna 

Nemzeti Szinház: „Magyar Elektra" (László telv.) 
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_ Ha tudtam volna, hogy ilyen könnyű a bűnbocsánat, még többet bűnöztem voloa 
Hettyey Aranka „ . 

Nemzeti Szinház: „Magyar Elektra«' ( F o , ° « a l m l > 



— A darabot ina is ugy 
játsszuik, ahogy ők elgon-
dolták: diszmagyarban. 

— Az én átdolgozásom 
alapgondolata az volt. 
hogy a szcenirozás biztos 
drámai menetű legyen 
Ebben ugyanis Borne-
miszánál, amilyen nagy-
szerű a nyelve, olyan za-
varok vannak. Megváltoz-
tattam a jelenetek sor-
rendjét, összekötöttem és 
felépítettem. Bornemiszá-
nál minden szereplő be 
konferálja mi történt és 
mi fog történni. Ez nálam 
a dialógusokban van el-
rejtve. Építőköveknek te-
kintettem Bornemisza szö-
vegét. Nem hiszem, hogy 
volna ötven sor, ami kima-
rad, de viszont az egész 
épületnek alaprajza, szerkezete 
tekintetben a szimbolikája is 
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Nemzeti Színház: „Magyar Eleklra" 
(László felv.) 

használtam, hanem Sophoklest is. 
Azzal a gondolattal, hogy pótolom, 
amit elmulasztott Bornemisza, akiniek 
még nálamnál is kevesebb köze volt a 
színpadhoz. 

A „Nem élhetek muzsikaszó nélkül" 
és a „Légy jó miriflhalálig" szerzője 
mondja ezt magáról? 

— Nem tekintem ma sem magamat 
színpadi embernek — feleli. — Ez csak 
a Magyar Elektra után fog eldőlni. Mint 
a förgeteg, ugy rohan végig a cselekmény 
a színpadon, de ez Sophokles érdeme. 
Az pedig, hogy olyan csodálatos ere-
deti magyar történet lett belőle: Bor-
nemiszáé. Az enyém csak az, hogy öt évi 
szakadatlan tanulmányozás után, 1929 
januárjában elfogott valami véghetetlen 
1:YZ és lelkesedés, elutaztam Bécsbe és 
megszálltam egy kis hotelben az Alt 

közepén, a harmadik házban a 
István-templomtól és ott, abban a 

, amelyik a Bornemisza Pé-
már éppen olyan volt, mini 

ma, hajnalban munkához fogtam és há-
rom nap alatt az egészet megirlam, ugy. 
ahogy ma áll. Hevesi Sándor, akit én a 
legnagyobb magyar rendezőnek tartok 
legfeljebb öt-hat mondatot hagyott ki az 
egész szövegből. Borzasztóan sajnálom, 
hogy Hevesi megbetegedett és csak az 
utolsó próbanapon érkezeit meg. He-
lyette Horváth Árpád rendezte a darabot 
és remek rendezői formát mutatott. * 

A „Magyar Elektra" egyetlen bécsi elő 
adása ulán eltűnt és háromszázhetvenegy 
éven keresztül nem játszották. A követ-
kező háromszázhetvenegy évben való-
színűleg nem fog lekerülni a műsorról. 

PAN IMRF. 

n 



— Nincs senki velem, aki vigasztalhat. . . elhagyott Orestes, lelkem szerelmese 
T. Tőkés Anna 

Nemzeti Szinház: „Magyar Elektra" (Foto Halmi) 



20 éves a Színházi Élet: húsvétkor ünnepli 
jubileumát gyönyörű és érdekes ünnepi számmal. 

A jubiláló Színházi Életet, már most, fényképek 
és levelek seregével üdvözlik a pesti és külföldi 
művészvilág reprezentánsai. Ezekből az üdvözletek-
ből adunk itt újból egy csokrot olvasóinknak: 

C, w 

y^rä- x t v t» 
alUQjUvJL&rt. foiy^U- K.'vU 
í̂Vo" A CA*. lUxaX . 
Rt «««in», ^OTJ^ a téo'i ti te* A t 

fa-íj la.\nmL a. Ii^dai^ 
zta&trt**, Qmí, /VM-tVf eoi^Jr 

%jbtA*UMjJL oUe. 
- invent 

Lehár Ferenc 
üdvözlete 

Claudia Victrix, a Comoedie Française tagja 
üdvözli a Színházi Életet 

Alpár Gitta ! : 

Kertész Mihály Hollywoodból üdvözli a üdvözlete 
jubiláló Színházi Életet 

1 /V 



A hetvenhároméves művész... 
Irta: KÁLMÁN JENŐ 

Ünnepelni igazán és szépen az 
Opera közönsége tud. Ez a közönség 
a legnagyobb tiszteletet adta meg 
Hubay Jenőnek, a magyar zenei élet 
büszkeségének, amikor Az álarc pre-
inierjén a függöny előtt megjelenő ősz 
mestert állva ünnepelte.-

Hubay Jenő ragyogó kar r ie r jének 
talán legragyogóbb estéje volt Az 
álarc premierje . A he tvenharmadik 
évében járó művész, aki mint hegedü-
virtuóz, pedagógus és zeneszerző a vi-
lághírnév mellett generációk bámula-
tát, szeretetét és tiszteletét vivta ki, 
zsenijének i f jú lángolását és érett tu-
dásának minden zamatos őszi fűszerét 
belevitte u j alkotásába. Az Alienor, a 
Cremonai hegedűs, Falurossza, Moha-
rózsa, Lavotta szerelme és Karenina 
inna komponistája ebben a legújabb 

operá jában u j a b b monumentumot ál-
lított magának. 

Igaz, hogy nagyszerű inspirációt 
kaphatot t a szövegtől, amelynek ötle-
tét Martos Ferenc adta. A librettót az 
ötlet a lapján Rudolf Lothar építette 
fel operaszöveggé, de végleges formá-
ját Góth Sándortól kapta meg. A nagy-
szerű színész, rendező és színpadi iró 
e hármasságának mindegyikéből adott 
valamit Az álarc l ibrettójához. 

A darab megkapó dráinaiságában 
egyenesen alkalmas rá, hogy a kom-
ponista kibontsa benne szinpompájá-
nak minden árnyalatá t a halk lírától 
a dübörgő tragédiáig. 

Ennek a muzs ikának egyik legszebb 
részlete a balet tmuzsika és a karnevál 
ábrázolása. A szerelmi duett f inoman 
zsong és fokozódik a legerőteljesebb 

Budő Erzsi és Halmos Jánus 
Operaház: „Az álarc" (Vajda M. Pál fejv.) 



Halmos János 

fortissimóig. 
Az Opera igazi ünnepi 

előadást produkált. A 
tenorszerepet Halmos 
János énekelte, a ma-
gasságokban is kifogás-
talanul tiszta, csengő 
hangon. Szabó Lujza és 
Bodó Erzsi a két ikret 
éneklik gyönyörűen, 
Szende Ferenc, Kál-
mán Oszkár, Losonczy 
György és Somló Jó-
zsef minden tehetségüket 
és tudásukat a siker szol-
gálatába állították. A ren-
dezés Márkus László mes-
teri munkája. Ifjabb 
Oláh Gusztáv l á t v á n y o s -
ságszámba menő díszle-
teit, Fleischer Antal len-
dületes dirigensi munká-
ját és Szalay K a r o l a mű-
vészi táncát egyforma 
lelkesedéssel fogadta a 
bemutató közönsége. 

Operaház: ..Az álarc" " C d Ó E " S Í ' S z e n d e F e r e n c é s S z a b ó L"J*<> 
(Vajda M. Pál le l* . ) 
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Levél egy nyíregyházai 
Irta: KRÚD1 GYULA fáSdSSZOnjfiOZ 

Angyalom, 
megtaláltad már az első ibolyát, a 
Sóstó-erdőben, amelyben a kis-
vasúti kirándulók szokták járni a 
drágalátos sétányokat mostanában, 
amikor tavasziasra fordult az idő-
járás? 

Hát a Bujdosra jártok még re-
génykönyveket és verseket alapo-
san megérteni, amely célra valaha 
igen alkalmas volt ez a liget, amely-
ben az énekesmadarak hangját 
sohasem tudta egészen elnyomni 
sem a téli varjak kiáltozása, sem 
az öregasszonyos szarkák cser-
gése9 

A Népkertben bizonyosan gon-
doskodott már Bencs Kálmán pol-
gármester az utak jóállapotba való 
helyezéséről, miután ez igy szokás 
abban a hónapban, amikor a Fried-
mann testvérek utolsó téli kon-
certjüket is megrendezték a Besse-
nyei-körben s éppen egy Beetho-
ven-szonátát játszottak. Bizonyos, 
hogy ha a nagyérdemű nyíregy-
házi zenészek (a Friedmann test-
vérek) manapság már nem is he-
gedülnek, brácsáznak, zongoráz-
nak: bizonyos, hogy más név alatt 
folytatják Nyíregyházán nemes 
passziójukat, mert ez a város a 
finom, választékos zene városa volt 
minden időben, amelyre emlékezni 
lehet. Jöttek uj Friedmann testvé-
rek, akik a halhatatlan zenéket 
kultiválják és égi hangzatokat va-
rázsolnak hangszereikkel a min-
dennapokba. 

W 

Angyalom, a leány-egylet, ez a 
legszebb nyíregyházi virágoskert: 
hogyan végzett idei összejövetelei-
vel? Megtartották a jótékony teás-
délutánokat, az ábrándos felolva-
sásokat, amelyeknek programján 
talán „Senki Pál" ujabb strófáival 
Vietorisz József, a merengö-költé-
szet legbájosabb tájairól való köl-
tőnk is szerepelt? 

Most tavaszodik és a versek 
megértésének korszaka követke-
zik. Ugy van alkotva a lelkünk, 
hogy ez idényben megfejtsük azok-
nak a költeményeknek rejtélyét, 
amelyek odáig, a téli ködben és 
hóban talán titokban maradtak 
volna előttünk. A városban Juhász 
úrnő is költeményeivel simogatja 
az érző sziveket. Néhány versét 
ajánlom figyelmedbe, ha egy ta-
vaszi délután a Sóstó felé vinne 
utad. A költőnőtől olyan harmóniá-
kat tanulhatsz, amelyek megegyez-
nek a tavaszéval. 

És a vasárnap reggelek, a felejt-
hetetlen tavaszi reggelek a nagy 
templomban: vájjon hasonlita-
nak-e a régi tavaszok vasárnap 
reggeleihez, amikor a prelátus ur 
mondja a misét és szentkép-arcu, 
illatos, áhítatos nők töltik meg a 
templomot? És még a templom 
előtti térségen is, a templom előtt 
várakozók között azt érezni, hogy 
a vasárnapi áhítat közelében meg-
fiatalodik, kitavaszodik a boron-
gósságra hajlamos lélek is. Angya-
lom, ha egyszer itt a vasárnapi 



templom-téren látsz valakit lehaj-
tott fejjel és elgondolkozva vára-
kozni: — hidd el, hogy a tavaszt 
várja, amelyet már elfelejtett, de 
azt újra .megtalálni volna élete 
legfőbb boldogsága. De tán erre 
már hiába áhítozik itt a térségen. 
Talán csak akkor találja meg azt, 
ha elfoglalja megérdemelt helyét a 
templom küszöbe alatt, hogy sokat 
szenvedett szivébe az örök tavasz 
beköltözhessen. 

És otthon, hogy vagytok angya-
lom? 

Azokban a kertes, ákácfás, hang-
talan nyíregyházi házakban, ame-
lyekben ugy suhan el az élet, mint 
egy fehér árnyék? Ahol ti nyíregy-
házai lányok igazi életeteket áb-
rándozva töltitek, bármily felesle-
ges tapsolások vagy kudarcok tör-
ténnek odakünn a világban? Hogy 
vagytok otthon, ahol mindig, mióta 
ezt a várost felépítették: a lányo-
kat ugy őrzik, mint a legszentebb 
hagyományokat? 

Hogy vannak azok a lányok, 
akik mindig nevezetesek voltak 
szépségükről, de még' híresebbek 
erényükről? Hogy vannak azok a 
drágalátos nyíregyházai akácfa-
virágok, akiknél hófehérebbek se-
hol item termettek ebben az or-
szágban? 

És hogy vannak azok a mamák, 
okik egész életükön át keresztül 
fázékonyan, borzongva, intőleg 
beszélgettek arról a nyíregyházai 
kisasszonyról, aki elment — szí-
nésznőnek! 

Csak a Csárda-tó felé szálló vad-
madarak kiáltoznak idegenes han-

gokon a háztetők felett messze-
hangzóan, de igazi nyíregyházai 
lány oly halkan és csendben éli 
napjait, hogy legfeljebb egy madár-
láb nyoma marad utána élete szüz-
tiszta fehér haván. Édes és bus 
ábrándok lopóznak a szivekbe, 
mint a szellők, amelyek tavaszkor 
láthatatlan réseken bújnak be az 
udvarokba, de aztán elmennek a 
szellők az ábrándokkal együtt. 

Szeretném tőled megkérdezni, 
angyalom, hogy házunkban mit 
csinálnak a régi arcképek, amelyek 
a falakról figyelve nézegették az 
uj nemzedékek felnövekedéséi? 
Integet még a nagymama arcképe 
a vizitszobában, ha helytelen dol-
got cselekedtünk? Megszólal a szo-
katlan hangú falióra, ha valamit 
elmulasztottunk? Elkomolyodik a 
tükör, amelyben magunkat látjuk, 
ha olyasmit gondoltunk, amelyet 
később megbántunk? 

Szeretném tudni, hogy a dél-
utáni barátnő, aki a házba lebben, 
amikor éppen rágondolunk: mit 
mondott tavasz első ibolyáiról, 
amelyekkel megleptelek? Mosolyog 
még édesanyád, ha vidámság szik-
rája csap fel a beszélgetésből a 
mindennapok beszédei közben? 
Örültök; ha üzenet jön Pestről 
egy régen látott ismerőstől? És es-
ténként, az atya- af .. 
fiak látogatása ide-
jén, szóba kerül 
neve annak, aki a 
távolból mindig 
csak rád gondol? 

Szeretném tudni, 
hogy gondoltok-e 
rám, angyalom? 

21 



Intimitások a Bs központról 
A kis központ ezúttal nem a telefon-

központot, hanem annak kezelőnőjét, 
Gaál Franciska telefonoskisasszonyt je-
lenti, akii igy hivnak kollégái a nagy 
párizsi posztóáruházban. 

Nem egyszerű a telefonközpont keze-
lése. Husz alközpont huzala fu t össze 
Gaál Franciska kezében, amelynek a kap-
csolási pontosan és szakszerűen kell 
irányítani. Csak kevesen tudják , bogy a 
premiert t anu lmányul előzte meg: Gaal 
Franciska Hegedűs Tibor rendező társa-
ságában megjelent a telefonközpontban, 
hogy gyakorlati órát vegyen a szakszerű 
kapcsolásból. 

Egy rövid óra alat t perfekt „kis köz-
pont" lett Gaál Franciskából a nagy 
központban. 

• 

A kis központ második felvonása a 
párizs—nizzai kék vonal étkezőkocsijá-
ban játszik. A berendezés, .poggyásztartó, 
asztalok, székek és az egész szervisz igazán 
valódi, a Waggon Lits engedte át a szín-
háznak, a többit Veres Pál rendezői fan-
táziája tette hozzá. De valódi, hamisítat-
lan a két pincér is, a Budapest—Bécs 
vonal két régi ismert étkezőpincére, akik 
valóságos, rendes vacsoramenüt szolgál-
nak föl a Vigszinház kék vonata utasai-
nak, amelyet Gaál Franciska, Simon Gizi, 
Hegedűs Gyula, Törzs Jenő, Rajnay Gá-
bor és többi ismeretlen utas igen jó ét-
vággyal fogyaszt el. 

• 

A Riviera-expressz első megállója Pá-
rizs u tán Laroche Migenne. A vígjáték ilt 
erős fordula tot vesz. Gaál Franciska a / 

„Szeretem a halat szálkq, a narancsot mag és a nőt blin és kacérság nélkül és Leónak hívnak" 
Törzs Jenő és Gaál Franciska 

Vigszinház: „A kis központ" 
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állomáson észrevétlen el-
hagyja a vonatot , hogy 
Törzs Jenő később két-
ségbeesetten keresse és 
kerestesse mindenfelé. 

A Vígszínház vonatának 
kalauza, ugy látszik, nem 
született f rancia, mer t a 
nizzai gyors első állomá-
sán Laroche Migenne 
(ejtsd: Laros Mizsen!) he-
lyett a főp róbán Lajos-
mizsét mondott . 

— Itt aztán igazán nem 
érdemes kiszállni! — )<• 

— Még mindig item altar a feleségein lenni? 
Törzs Jenő és Gaál Franciska 

— Hogy mer itt nyulat ebédelni! 
Makláry Zoltán és Gárdonyi Lajos 

gyezte meg egy kri t ikus az első sor-
ban. 

Nem volna teljes a beszámolónk, ha le 
nem irnók A kis központ tar ta lmát . Meg-
próbál juk. Első felvonás. Függöny. Neve-
tés azért, mert Makláry cégszolga u r 
nyulat eszik. Nevetés azért, mer t Simon 
Gizi gépirókisasszony tiszteletlen Gárdonyi 
Lajos főnök úrral . Nevetés azért, mert 
Gaál Franciska kisasszony reménytelenül 

— És te átadnál engem százezer frankért? 
Rajnay Gábor és Gaál Franciska 

Vígszínház; „A. kis központ" 
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A kék vonul étkezőkocsijában 
Gaál Franciska, Törzs Jenő, Simon Gizi és Hegedűs Gyula 

Vígszínház: „A kis központ" (Paál premieren készüli felvétele) 

egyszerű: a közönség beül a robogó ét-
kezőbe és végigkacagja a felvonást. 

Harmadik felvonás. Aki egyszer a Víg-
színház nevető expresszébe beült, nem 
tehet mást, minthogy végigkacagja a 
harmadik felvonást is. 

— A szabadságot kereken 
megtagadom 

Simon Gizi és Gárdonyi Lajos 

szerelmes a nagy főnökbe . 
Törzs Jenőbe. Nagy neve-
tés, mer t kisül, hogy a 
nagy főnök igen furcsa , 
öntelt legény. Második fel-
vonás. A tar ta lom igen 

— Rettenetes, a nászéjszukániat azzal töltőtlem, 
hogy kerestem azt a nőt, akibe az uram bele-

szeretett 
' Simon Gizi és Törzs Jenő 
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három fiatal orvos előtt, alak ezen a héten a kemény 
férfiasságnak és nemes könnyelműségnek izgató példáival 
nyugtalanítottak bennünket a reggeli kávénk mellett. Mind 
a hárman mentö-doktorók. Ketlen közülök, Dömjén Lajos 
dr. és Nagy József dr., száguldó autón rohantak egy szegény 
embertársuk segítségére, akit elgázolt a villamos. Mielőtt 
céljukhoz érhetlek volna, a mentőkocsival is szerencsétlenség 
történt: beleütközött egy teherautóba s ütődésének ereje, 
roncsai és szilánkjai súlyosan megsebesítették az orvosokat. 
A megdöbbenésnekf a lelki fájdalomnak egy perce... A 
következő pillanatban lerázták magukról a haiálos veszede-
lem bódultságát, letörölték arcukról a vért s taxin siettek 
tovább az idegen emberhez, akinek éleiét az ő 'tudományukra 
bízta a telefon. Ellátták, bekötözték a beteget s aléltan tűr-
ték, hogy elősiető társaik vele együtt őket is kórházba vigyék. 
A harmadik orvos, Zoltán Géza dr., egy vajúdó anyát vitt 
volna be a kispesti kórházba, de a feneketlen sárban a mentőautó elakadt. Az eleven és 
az elevenedő élet ott rekedtek a sötét éjszakában, zuhogó esőben, idegen emberi segít-
ség lehetősége nélkül. A fiatal doktor az ősember eszközeihez, a maga két karjának ere-
jéhez fordult, ölébe kapta a sikoltozó asszonyt s sárban, sötétben igy vitte kettős terhét 
a félórajárásnyira fekvő szülő-otthonba. Megmelegedett a szivem, amikor a három 
hősnek ezt a két hőstettét olvastam. Kötelességteljesítés . . . az orvosi eskü parancsa... 
szavak, amelyekkel a közösség követeli, a szerénység lefátyolozza az áldozathozatalt. 
Be gondolj a szavak mögött az éjszakában egyedülálló orvos tanácstalanságára, a testi 
erőfeszítés szörnyű és kockázatos heroizmusára, a megsebesült ember elgyávulására 
és halálfélelmére, a magunk bajának mindenekfelettvalóságára, a mentségek könnyű, 
természetes és elfogadható voltára... s nagy tisztelettel fogsz meghajolni a telítek 
előtt, melyek e szavakba burkolódznak. 

És ez még nem is minden . . . Az erkölcsi törvény, amely bennünket erőnkhöz 
mért, sőt erőnkön tuli áldozatokra kötelez, voltaképpen kétoldali szerződésen alapszik. 
A köz a magú állami és társadalmi berendezettségében ellát bennünket az élet minden 
lehetőségével, megadja a módot arra, hogy a magunk és fajtánk létét folytassuk 
s gondoskodik róla, hogy minden, embert megillető örömben részesüljünk. Ennek a 
fejében követel tőlünk kötelességteljesitést, áldozatot és hőstetteket. A három orvost 
nem ismerem, de abból, hogy ők is a mai fiatal nemzedékhez tartoznak, kélségteilm, 
hogy életük nélkülözéssel, pályájuk bizonytalansággal, sorsuk gonddal van tele. Tehát: 
ők nemes hevületükben alkalmazkodnak a kötéshez, amelyet a másik szerződő fél 
velük szemben nem tartott meg, fizetnek egy adósságot, amely nem terheli őket. 
Olyanok, mint a jó gyerek, aki egész életében azért verejtékezik, hogy az ősi birtok-

ról letörölje az apák és naggapák tar-
tozásait. Botor idealisták... De mégis 
az ilyen embereknek fogjuk köszönni, 
hu valaha visszakapjuk hitünk és re-
ménységünk tehermentes vagyonát. Le 
a kalappal előttünk! 

U. i. Nem einelek kalapot az előtt a sa j tóhiba 
előtt, amely fhul thet i oikkiecskénbcn az ..erkölcsi 
szilár-dság'-ból „erkölcs i szélhámiosság"-ot csi-
nált , nem emelek kalapot az előtt az u r előtt, 
aJci nem vette észre, hogy ez a k i s csere eltveszi 
az i r á s ér te lmét , csak magam előitt emelek kala-
pot, hogy — nem pukkad tam meg miatta-. Dr. Nagy József — dr. Dömjén Lajos 
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A M E R I K A I NAPLÓM 
írja s INCZE SÁNDOR 

Bucsu Hollywoodtól 
Sehol a világon nincs olyan jelentő-

sége annak a nó tának , amely ugy szól, 
hogy „Isten veled, búcsúzni f á j . . ." — 
mint Hollywoodban. Er re azt mondha t -
nák, hogy közhely, pedig igy van. Mert 
Hollywood fö ldra jz i helyzete olyan, 
hogy aki egyszer elmegy onnét, talán 
soha többé n e m tér vissza. New Yorktól 
is nehéz elválni, de Hollywoodtól még 
nehezebb. A differenciát ugy ha tá rozha t -
n á m meg legjobban, ha e lmondom a 
köszvényes és csúzos ember régi anek-
dotá já t . A köszvényes és a csúzos ülnek 
az orvos e lőszobájában. Természetesen a 
betegségükről beszélgetnek, mer t minden 
betegnek ez a legkedvesebb t émá ja . A 
köszvényes élénk szavakkal ecseteli ret-
tentő szenvedéseit, a csúzos csak legyint. 

— Ugyan kérem, — dühösködik a 
lekicsinyelt ember — tud ja maga, hogy 
mi az a köszvény? Képzelje el, hogy a 
lába két vaspánt közé van ékelve és egy 
lá thata t lan kéz folyton összébb és ösz-
szébb préseli a lemezeket. Már azl hinné 
az ember, hogy tovább n e m lehet és 
akkor jön még egy és ínég egy szorítás! 

— No most szorí tson r a j t a még kettőt 
— m o n d j a a másik! — és az a csuz! 

Hát ez a különbség a newyorki és 
hollywoodi búcsúzás között. Es mer t igy 
van, a bucsuzásnak is egész külön kul-
tusza fej lődöl t ki Hollywoodban. Az ak-
tus maga há rom részből áll: a hucsu-
estélyből, a kölcsönös sürgönyváltások-
ból és a bucsucsomagokból . 

Az én búcsúzta tásom két estélyen zaj-

Magy aruk a hiirsup.slrl.vrn 
Kertész Mihály, Petrovich Szvetozár, Bródy Illés, dr. Graumann, Lukács l'ál. Major Henrik. 

Ineze Sándor, Várkonyi Mihály és Korda Sándor 
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Adolph Meiijou és felesége, Incze Sándor, Schulberg, a Paramount hollywoodi general 
menedzsere és felesége a bucsuvacsorán 

lott le. Az egyiket házigazdám, Albert 
Kaufmann rendezte, ezt leginkább „le-
génybucsunak" minősí thetném. A másik, 
amit Kertész Mihályék adtak, inkább 
Sociely-bucsu volt. Az elsőn nagyrészt 
Zukor Adolf környezete vett részt, a 
másodikon a Hollywoodban tartózkodó 
magyarok. 

Az Albert Kaufmannál rendezett estély 
specialitása az volt, hogy a meghívottak 
maguk főzték meg kedvenc ételeiket. Én 
az előételt készitettem. Libamájat a saját , 
külön receptem szerint, amely igy szól: 

„Piríts külön hagymát, apróra szeletelt 
burgonyát és gombát. Mikor ez meg van, 
siisd meg a májat és helyezd a föntemlitett 
körítésbe. Ha nem sikerül, akkor süsd meg 
a tudományodat". 

Kaufmann ügyvédje, akit hivatalos 
kötelességei az utolsó pil lanatban más-
felé szólítottak, egész nap spagheltit fő-
zött a társaság számára. Ez a kis iközlés 
ne keltsen dezilluziót a vacsora jósága 
felől, meri Amerikában áltálában a férfiak 
jobban értenek a főzés tudományához, 
mint a nők. A menü éppen olyan jó volt, 
mint másnap Kertész Mihályéknál, ahol 
pedig Bess Meredithen, a vendéglátó házi-
asszonyon kiviil maga Berkesné, a holly-

,' woodi konyhák főinspektora és vándor-
pr imadonnája dirigált a konyhán. 

A Kertészék estélye, ahol minden ép-

kézláb magyar megjelent, talán még meg-
hatóbb lett volna, mint amilyen volt, ha 
nem kellett volna bucsütáviratokon tör-
nöm a fejemet. Mert Hol lywoodban ren-
geteget táviratoznak az emberek, de ilyen 
alkalomból pro és kontra több távirat 
iródik, mint egy nagy lipótvárosi lako-
dalmon. Az ember a meghatot tságát le-
hetőleg távira t t réfákban vezeti le. Albert 
Kaufmannak például, a vonat indulása 
előtt, a pályaudvaron kézbesítették táv-
iratomat, amely ter jedelemre minden eddig 
fennállt hollywoodi rekordot megdöntött. 

— Inkább a pénzt adtad volna ide, 
amibe ez a sürgöny került! — dörmögött 
Kau fmann s én persze óvakodtam el-
árulni, hogy ezúttal érzékeny veszteséget 
okoztam az amerikai postának, mert a 
sürgönyt a saját küldöncöm hozta ki a 
pályaudvarra . 

De a távirat, amit Albert Kaufmann 
ku tyá jának küldtem, valódi volt. Etlől a 
derék farkastól kaptam ugyanis az első 
hollywoodi csókot. A dolog ugy volt, 
hogy megérkezésem éjjelén édesdeden 
aludtam a vendégszobában s egyszercsak 
a fűszeresen édes kaliforniai reggelen 
arra ébredek, hogy valaki csókolgat. Föl-
nyitom a szememet, hát a házigazdám 
pompás fa rkasku tyá ja nyalakodik a ké-
pemen. Ma sem tudom, mivel érdemel-
tem ki váratlan rokonszenvét, amely ki-
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Julia l a j e és I.mii IS. Mayer, a Metro-Goldwyu-Mayer elnöke 
Incze Sándorral Kertész Mihályék vacsoráján 

tar tóbb volt, mint hi t tem, mert másnap 
megint a fa rkas költött fel, holott éppen 
rá való tekintettel lefekvés előtt gondo-
san bezártam az a j tó t . Meg is vádol tam 
Kaufmannl , hogy kulcsot adott a kutyá-
jának . 

A távi ra tkampány lebonyolítása után 
már lénvleg csak mephalotl kézs/ori lá-

sukra volt időm. Otl álltak 
az én magyar ja im a pálya-
udvaron és mindegyiknek 
a szenie könnyben us/.otl. 
Ln is sirlam, amikor a vo-
nal kirobogott velem a 
hollywoodi paradicsomból 
és megpróbáltam magam-
nak helyet szorítani az 
ülésen, amelyei bará ta im 
teleraklak hucsucsomagok-
kal. És ilt meg kell álla-
pi tanom, hogy a holly-
woodi bucsua járulékok 
prakt ikusabbak, mint a 
newyorkiak. Mert amikor 
az emben felszáll az euró-
pai h a j ó r a és belép a ka-
binjáha , csak az első pilla-
na tban örül a gyönyörű 
füge-, narancs- és datolya-

arragement-oknak. Néhány perc múlva 
m á r r á jön , hogy mindez fölösleges, mert 
a h a j ó n sokkal jobbat kapni s az arrange-
ment-ok elfogják tőle a sziik helyet. 
Sietve tovább a jándékozza tehát őket a 
személyzetnek. Ellenben a hollywoodi 
a jándékcsomagokban olyasmi van, amit ét-
kczőkocsihau <'í»venosen lilos felszolgálni . . 

Murié Dressier. Sid Graumann, Mrs. Louis IL Mayer, Uaryl Zanuck, Incze Sándor, l-'ranU I a j , 
Ditta l'arlo, Jack Warner, Mrs. Warner, Lucila Parson, Mrs. Daryl Zanuck a bucsuvacsorán 
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A Corvin-láncosok a Vár Lor vin-termében 
Zala György, táró Wlassles Gyula, Herczeg Ferenc, grói Teleki Pál, Ravasz László püspök, Berze-
viczy Albert, báró Korányi Sándor. Hubay Jenő. A háttérben állnak: Székelyhidy Ferenc, Szabados 
Béla, Surányi Miklós, Kisfaludy-Stróbl Zsigmond, Sidló Ferenc, Sándor Erzsi, baloldalt Márkus Emma 

(Magyar Filmiroda felv.) 

2.9 

INTIM PISTA, hogy mikor jön Buda-
pestre Molnár Ferenc? 

— Amikor ezeket a sorokat olvas-
sák, már újra Bécsben tartózkodik és 
a jövő héten Budapestre érkezik. 

— Jól érezte magát a Riviérán? 
— Pompásan. Cannes-ban a nem-

zetközi világ divatos tavaszi talál-
kozóhelyén felismerték a hires irót a 
földgolyó legkülönbözőbb tájairól 
összesereglett emberek és a szellemi 
nagyságoknak kijáró tisztelettel övez-
ték. 

— Dolgozott is a Riviérán? 
— Nem dolgozott, hanem sétált és 

élvezte a napsütést. Monte Carlóba is 
átrándult. 

— Nyert vagy vesztett9 
-— Nyerte azt a pénzt, amit feltett 

volna. A világhírű iró csak nézte a 
rulettgolyó forgását, de nem játszott. 
Ezzel szemben egy ismert budapesti 
gentleman azt telefonálta a menyasz-
szonyának, hogy tízezer frankot nyert 
Monte Carl óban. őnagysága russ7ul 



hallotta a zugó telefont és tízezer 
pengőt értett. Nyomban ennek az ösz-
szegnek megfelelően bevásárolt. 

— Neveket kérünk! 
— Csak annyit mondok, hogy 

őnagyságának szívesen hiteleznek akár 
tízezer dollárt is a pesti kereskedők. 

— Mi van Titkos Ilonával? Mikor 
látjuk a színpadon uj szerepben? 

— Csak a színpadon láthatjuk uj 
szerepben. Mert a szerepet, amit az 
anyakönyvvezető osztott ki rá: le-
mondta. Ez az első szerep életében, 
amit lemondott. 

— Igaz, hogy a külföldi igazgatók 

ismét nagyon keresik a magyar mű-
vészeket? 

— Bizony igaz. Külkereskedelmi 
mérlegünk szinész-exportban egyre 
aktívabb lesz. Gaál Franciskának leg-
újabban a berlini Theater am Schiff-
bauerdamm tett komoly ajánlatot. 
Operettre akarják szerződtetni azzal 
a kikötéssel, hogy a zenés darab so-
rozatos előadásai után egész szezon-
ban a szinház tagja marad és részt-
vesz több prózai előadáson is. 

— Franciska mit válaszolt? 
— Eddig mindig habozott, amikor 

értékes külföldi ajánlattal lepték meg. 
Ezúttal minden gondolkodás nélkül 
nemet mondott. 

— Azt halljuk, hogy Marischka 
Hubert, a Theater an der Wien igaz-
gatója is ki akar vinni néhány ma-
gyar művészt. 

— A kitűnő Marischka, a bécsiek 
örökifjú bonvivanja a Lámpaláz elő-
adásán Latabár Kálmánt szólította 
fel, hogy azonnal szerződjön a szín-
házához. Elutazása után hatvan sza-
vas táviratban közölte az öreg Latyi 
nagytehetségű i f j ú fiával a hires 
Theater an der Wien szerződési fel-
tételeit. Azt hisszük, hogy a jövő sze-
zonban már németül fog játszani az 
ötletes táncoskomikus. Marischka 
egyébként visszatér még Budapestre, 
mert táncosszubrettet is szerződtetni 
akar. 

ne jöjjön ilyen sűrűn, ha 
elvisz tőlünk! 

— Már csak azért is visszajön a 
jövő héten, hogy találkozzék Berezeg 
Ferenccel. Marischka ugyanis csak-
nem huszonnégy órát töltött Buda-
pesten és nem birt Herczeg Ferenccel 
találkozni, akihez pedig mély barát-
ság és dupla komaság fűzi. 

— Milyen dupla komaság? 
— Herczeg Ferenc a keresztapja 

Marischka i f j ú feleségének, a szép 
Karczag Lilinek és ugyancsak kereszt-
apja Marischka kisfiának. A komák 
azonban véletlenül még sem találkoz-
tak és Marischka most hosszú távirat-
ban jelentette be Berezegnek jövőheti 
érkezését. 

— Reméljük, hogy ebben a szezon-

Qffi 

Ambrus Irén, 
Berlin egyik legnépszerűbb szubrettje — film-
szinésznő lett. Párizsba szerződött egy Iraneia 
f i lmgyárhoz, több fi lm főszerepének eljátszására 
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Iványi-Grünwald Béla, Glatz Oszkár, Sidló Ferenc, Kertész K. Róbert, Leehner Jenő, Pásztor 
János és Klsfaludy-Stróbl Zsigmond a Corvin-lánc átvétele után, a Vár udvarán 

ban már senkit sem visznek el tőlünk 
a német igazgatók. 

— Tarján György, a Fővárosi Ope-
rettszínház tehetséges színésze ,,csi-
nálta meg a szerencséjét" a napokban. 
A berlini Metropol Theater szerződ-
tette ötszáz márka havi kezdő fizetés-
sel. 

— Ez majd nőni fog? 
— Nőni fog a gázsi és nőni fog a 

külföldre kikerülő művész hírneve is. 
És ha már a hírnévről beszélünk, 
hadd mondjam el a kedves és sze-
rény Hunyadi Sándor legújabb ese-
tét. A Vojnits-dijjal jutalmazott ki-
tűnő író még abban is hasonlít az 
édesapjára, Bródy Sándorra, hogy 
csökönyösen kitart a maga igaza mel-
lett. Amikor néhány nappal ezelőtt 
újságolták neki, hogy színdarabja, a 
Feketeszáru cseresznye megkapta a 
Vojnits-jutalmat, ' erélyesen cáfolta 
meg ezt a híresztelést. Az Akadémia 
ülésének napján, amikor az esti la-
pok már mint befejezett tényről szá-
moltak be a kitüntetés odaítéléséről, 
Hunyadi Sándort az Otthon-klubban 
körülvették az újságírók és melegen 
ünnepelték. Az író még ekkor is sze-
rényen hárította el magától a gratu-

lációkat és csupán annyit mondott: 
„Nem igaz . . . nem hiszem . . 

— Azóta talán mégis csak elhitte. 
Nekünk pedig meséljen egy hihetet-
len pletykát. 

— Egy perc türelmet kérek, előbb 
még beszámolok arról a hangulatos 
vacsoráról, amelyet Lányi Zsigmond 
főszerkesztő adott Szomory Dezsőnek 
és a költő régi barátainak a tisztele-
tére. Ezen a vacsorán Szomory legré-
gibb intimusai vettek részt. Az össze-
jövetelen az volt a főf eltét el, hogy 
csak békebeli, régi dolgokról szabad 
diskurálni. Szomory Dezső olyan ko-
molyan vette ezt a kikötést, hogy egy 
húszesztendős fekete ruhában jelent 
meg és a húszéves ruhában olyan ele-
gáns és előkelő volt, mint egy angol 
lord. A vacsorán kizárólag régi dol-
gokról beszélgettek és már csaknem 
elfelejtett, elmosódott melódiákat du-
dorásztak. 

— Nehogy elérzékenyüljön, mert 
még elfelejti a pletykákat. 

— Előbb értesítem magukat Góthék 
vándorútjáról. 

— Hova mentek? 
— Az álarc premierje után meg-

ül 
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kezdték a „Ferike mint vendég" tur-
néját. Először Pozsonyban, majd 
Miskolcon léptek fel parádés szere-
peikben nagy sikerrel, 

— Mikor lesz Budapesten a legkö-
zelebbi premierjük? 

— Március közepén kezdik meg a 
próbákat itthon, de a darabról még 
nem döntöttek. Egyébként ha pre-
mierről beszélünk, nem mulaszthatom 
el elmesélni a párizsi Mogador-szin-
ház nevezetes bemutatóját. 

— Halljuk! 
— Azt már tapasztaltuk a teg-

Soniogyi Nusi, 
a „Katóka" erélyes bo* bajnoknője. aki félkéz-

zel knokautolja a férfiakat 
(Angelo foto) 

utóbbi produkciókban, hogy a szín-
pad és a nézőtér között lebontották a 
válaszfalakat. ( Pirandello-darabok, 
Hókusz-pókusz, Csodabár stb.) A 
Mogador most továbbment egy lépés-
sel, bemutatta Offenbach örökszép 
darabját, a Párizsi életet eredeti kor-
hű kosztümökben és a premiernek 
az volt az érdekessége, hogy nemcsak 
a színésznők jelentek meg krinolin-
ban, hanem a nézőtér közönsége is. 
Felejthetetlen látványt nyújtott a 
színház. 

— És a pletyka? 

— Az ábrándos költő a napokban 
meglátogatta egyik jó barátnőjét a 
szanatóriumban. Az éterszagu folyo-
són jutott az eszébe, hogy elfelejtett 
virágot hozni. Már éppen bosszan-
kodni kezdett, amikor megpillantott 
idegen betegszobák előtt egy halom 
virágot. A súlyosabb eseteknél ugyan-
is nem viszik be a szobába a virág-
erdőt, mert az illat zavarja a beteget. 
A költő csak nézegette a küszöbön 
pompázó virágcsokrokat, majd hirte-
ien ötlettel hat-hét bokrétát össze-
szedve, széles mosollyal kopogtatott 
be a beteg hölgyhöz, őnagysága hálás 
mosollyal köszönte meg a fejedelmi 
ajándékot és suttogó hangon csupán 
ennyit mondott: „Haragszom ma-
gára... minek költött ennyit?" 

— Szerelem, válás? 

— Mind a kettő keveréke: az el-
vált férj, akinek a válásáról majd fe-
leségének házasságáról sokat beszél-
tek a pesti társaságban, igyekszik vi-
gasztalódni. Egy kis színésznőnek ud-
varol nagy lelkesedéssel és már a ke-
zét is megkérte őnagyságának. 

— Eredmény? 

— Ugy látszik, hogy a' kitűnő fér-
fiúnak befejeződött a pech-szériája. A 
kis színésznő kikosarazta. Kezeiket 
csókolom! 
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Sz. F. C. 

1 UH A Y IDA: Ha elvesztem a koiiyhapénzt, mit tog szülni a férjem?! 
Biller Irén és Turay Ida az S i . F. C.-ben 

A Színházi Élet előző számában 
valóságos kis vizsgát tartottunk bizo-
nyos közhasználatú rövidítések jelen-
téséről. A kérdések között elfelejtet-
tük feltenni a legrejté-
lyesebbet, amelyről ne-
künk is csak pár nap óta 
va.n tudomásunk. 

Mit jelent ez a három 
betű: „Sz. F. C.", vagy 
ahogy bizonyos körök-
ben általános lett: 
Eszefcé? 

őszintén szólva ma-
gunk se tudtunk volna 
e kérdésre kielégítő vá-
laszt adni, ha nem akad 
valaki, aki nekünk a 
titkot besúgja. Az Esz-
efcé, amelynek létezésé-
ről eddig halvány sejtel-
münk sem volt, azt je-
lenti, hogy 

A sakktáblán elkövetett bal-
lépés az egyetlen, amely nem 

számit iegyelmi vétségnek 
Kováts Terus és Kökény Ilona 

Színésznők Férfimentes Clubja. 
Van egy klub Budapesten, — hogy 

hol van és mikor alakult, erre vonat-
kozólag informátorunk nem akart 

« 



Bársony Itózsi, Kovái» l'erus, Kökény Ilona és-
Fejes Teri az Eszefeé olvasójában 

nők. Nő a portás, a játékmester, a zse-
tonos, a főpincér, nő a liftboy, vagyis 
a liftgör], még a jókedv is nő, amikor 
íi tagok délutánonként nagy számban 
felvonulnak a klub helyiségében. 

Azt kellene ihinniink, hogy informá-
torunk farsangi tréfát űzött velünk, 
amikor az Sz. F. C. létezését besúgta, 
de az illető hölgy olyan tárgyi adatok-
kal támasztotta alá előadását, amelyek-

Somogyi Nusi a fegyelmi 
választmány illésén elnököl 

nyilatkozni — ahova 
férfi nem teheti be a lá-
bát. Hogy a színésznők-
nek mi okuk volt a 
férfimentes légkör meg-
teremtésére, azt nem 
tudhatjuk, de tény, hogy 
ebben a maga nemében 
(mondhatnók nőnemé-
ben) páratlan klubban 
még az alkalmazottak is — Ezt ínég iérlikibicek sem állnák meg közbeszólás nélkül 

l'ál Erzsi, Krajnik Mária, Baboehay Erzsi és Kun Magda 
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kel szemben minden 
kétségnek el kell né-
mulnia. — Itt vannak 
ugyanis a klub belső 
életéről felvett fényké-
pek. 

És ezek a fényképek 
azt mutatják, hogy van 
a klubnak egy egészen 
eredeti specialitása. A 
rendes társalgón kivtil 
ugyanis berendeztek egy 
úgynevezett „pletykaszo-
bát", amely mikrofonok-
kal van felszerelve. Az 

„Kacat; « grófnő: Nyertem!" 
Kökény Ilona, Kováls Terus, Bársony Rózsi és Fejes Teri a bakkasztalnál 

Sz. F. C. tagjai először 
itt kötelesek megjelenni 
és csak miután leadták 
legfrissebb hireiket és 
pletykáikat, széledhet-
nek szét a kártya-, bi-
liárd- és olvasóteremben. 

Az Sz. P. C.-nek ter-
mészetesen tisztikara és 
választmánya is van. A 
választmány főként fe-
gyelmi ügyekben szokott 
összegyűlni és Ítélete 

A dominónál néha ugy össíemuriznak, hogy kő kttvon nem rendszerint elég szigorít. 
Eőry Erzsi, Egzlerházy* Mona és Rosthy Magda Legutóbb például olyan 

A pli'tykas/obn minden sarkában mikrofon van felszerelve 
Kun Magda. Szilágyi Marcsa és Latlonierszky Margit 
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Egy izgalmas römicsata 
Kun Magda, Hu hoc h ay Erzsi. 
Ladomerszky Margit, Pál Erzsi, 
Krajnlk Mária, Szász Lilly. 

Götz Erzsi és Bodo Ica 

határozatot hozott, hógy 
a klub-fegyelem ellen 
vétő egyik hölgynek a 
klub helyiségében há-
rom napig nem szabad 
kinyitnia a száját. És 
miután az illető ezt a 
határozatot nem hagy-
hatta szó nélkül, a vá-
lasztmány kénytelen volt 
őt az emiitett időre a 

klub látogatásától eltil-
tani. 

Az Eszefcé eredetileg 
fényes ünnepségeket is 
tervezett, de a választ-
mány Somogyi Nusi el 
nöklésével leszavazta az 
erre vonatkozó indítvá-
nyokat. Mert, amint ha-
tározatukban kimondták, 
n szegénység is nő. 

A kaszinójátéknak is vannak hivci 
Bársony Rózsi és Fejes Teri 

ifi 

A bank ii.ár .1 tizediket üli 
Ladonterszky Margit, Szász Lilly, Pál Erzsi, Kon Magda, Bodó Ica, Krajnlk Mária, Götz Erzsi, 

tnkey Margit és Babochay Erzsi 



— Jobban szeretem ezt n foglalkozásom, mint a halott-
virrasztást 

Bazsay Lajos és Orsolya Erzsi 
Ui Színház: „Razzia" (Seidner felvételei) 

Razzia! 
A találkozás Révész Béla és Vitéz Miklós 

között véletlen volt és mégsem véletlen. 

Révész Béla hosszú irói és újságírói 

l yá j án tett tanúságot r a jongó idealizmu-

sáról, amely megtagadva és meg 

ismerve a karr iernek pénzkereső állomá 

sait, megalkuvás nélkül vezette tollát a 

legmagasabb ideál: a humanizmus felé. 

Vitéz Miklós a színház fanat ikusa . Nem 

a sikert ha jszol ja , hanem az u ja t , meg-

lepőt, váratlant . Évek óta áll 

- Mit monológ dumálsz, tedd, 
amit parancsolok 

Hollós Ilona és Czobor Imre 

szinészcsapat élén, ame-

lyet a maga kiapadhatat -

lan lelkesedésével üz u jabb 

és u j a b b színházi ideál felé. 

Révész Béla nem a va-

gyonos osztály, sőt nem a 

nyugodt polgári család Író-

ja. „Proletárok" c. köny-

vében egész, csomó jobb 

érdemes esett ember 

i r ja meg. 

Ez a könyve hozta össze 

az uja t , u jabbat kereső 

Vitéz Miklóssal. A Proletá-

rok figuráit dramatizál ta a 

két szerző és a Razziában 

életet kapnak, élő hússá és 

valósággá lesznek Révész 

régi alakjaii: a bibliai kol-

dus, az elzüllött parkett-

táncos, az utca leányából 

lett szoptatóasszöny, a falu-

ról jött és Pesten elesett 
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„ßl jen Gyula ur, a szeszmecénás!" 
Nádor Olga, Hollós Ilona, Csáky Betty, Soltész Anny, Barólhy József, Czobor Imre, Gonda József, 

Orsolya Erzsi, Kabos László, Bazsay Lajos, Bársony Aladár, Boray Lajos, Baló Elemér 
Uj Színház: „Razzia" (Seldner felv.) 

kis cselédleány és a töb-

biek . . . 

Hollós Ilona, Orsolya 

Erzsi, Baló Elemér, Boray 

Lajos, Bársony Aladár, Ba-

zsay Lajos, Czobor Imre és 

\íZ Uj Színház egész szánész-

gárdá ja személyesitik meg 

a Razziában az életnek e 

razziától remegő számkive-

tettjeit, akiket Révész Béla 

érző szivén és Vitéz Miklós 

drámai készségén keresztül 

szeretünk meg. Bérczy 

Ernő rendezői keze bizto-

sítja a külvárosi miszté-

riumnak a terézvárosi si-

kert. 
(dr. h. k.) 

— Gyerünk haza; bemocskolja az embert ez a nagy város 
Hollós Ilona és Baló Elemér 



FRANCIAORSZÁG 
A » t r c n & k m t n ^ e n í 

ä z a ! 

HÁROM SZOBA, színmű 12 képben, 
irta H. R. Lenornwnd, szinrehozta a 
Théât re Edouard VII. Párizsban. 

Pierre, a hírneves színpadi iró, nem 
valami mintafér j . Felesége, a szelidlelkü 
Florence, azok közé az asszonyok közé 
tartozik, akik nem veszik tulkomolyan 
házastársuk ballépéseit s bár f á j neki, 
mindig kész megbocsátani a zseniális 
„nagy gyerek apró kilengéseit". Ahhoz 
azonban ragaszkodik, hogy fé r j ének be 
kell vallani mindent s hogy igaz szere-
lemmel csak őt szabad szeretnie. Pierre 
be is t a r t ja hűségesen ezt a megállapo-
dást mindaddig, mig svájci nyaralásuk 
közben meg nem ismerkedik egy párizsi 

„Jim és Jill*' a bécsi Burgtheater operettje: a 
Hamupipőke története férfire applikálva. Pa-
lásthy frénnek és Waldemarnak van benne nagy 

sikere 
(Foto Willinger-Lechner) 

liatal lánnyal, Rose-zal. Elbűvölve a lány 
szépségétől, szenvedélyesen Udvarol neki 
és úgyszólván feleségének a szem e lát-
tára, meghódít ja . Ez a viszony azonban 
már nem futólagos, mint a többi volt, 
Pierre és Rose a legkomolyabban bele-
szeretnek egymásba és az iró, részben 
jóhiszeműségből, részben pedig megré-
szegülve a boldogságtól, bevallja felesé-
gének, hogy u j szerelme nélkül nem 
tudna többé élni egyetlen napot , egyet-
len órát sem. Florence erre megöli ma-
gát. 

Az öngyilkosságnak nem egyforma ha-
tása van a szerelmesekre. Pierre, bár 
f á j l a l j a a szerencsétlenséget, hamarosan 
tulteszi magát r a j t a s egoizmusában to-
vább is szenvedélyének akar élni, mig 
Roset mérhetetlenül bán t j a a lelkiisme-
rete és vezeklésül minden áron szakítani 
akar , de a férfi görcsösen ragaszkodik 
hozzá. Kijelenti, hogy ha elhagyja, ő is 
eldobja az életet magától. Ez a fenyege-
tés nem téveszti el Rosera a hálását és 
nemsokára meg is esküsznek. 

Sorsát a második feleség sem kerüli 
el: ugyanabban a szállodában, ahol haj-
danában megismerkedtek, u j a b b nő 
akad Pierre ú t jába , aki lángra lobbant ja 
a szivét. Ezúttal irónő az u j ideál, aki-
nek bu j a fantáziája , kulturáltsága s a 
köznapi hangoskodásleil inesszeeső mo-
dora ellenállhatatlan vonzalmat ébreszt 
benne. Rose észreveszi ezt és sajgó 
szívvel nyugszik bele ő is abba a 
márl iromságba, amely már annyi hires 
ember feleségének a sorsa volt. 

(Az újdonság tulzásbavitt lelki ana-
líziseivel nem elégítette kl a közön-
séget. A sajtó sem dicsér mást, mint 

az iró szubtilis irásművészetét.) 

ANGLIA 
M é t f «tfV 
R c t í e n e á c « IvAnaccI 

VASILJEVICS IVÁN, d ráma 3 felvo-
násban, 7 képben, irta Robert Philipps, 
szinrekeriilt a londoni előadás előtt pró-
baképpen Glasgoivban. 

A történelem Rettenetes Iván név 
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alalt ismeri ennek a drá-
mának a hősét. Az angol 
iró, mintha rehabilitálni 
akarná ezt a szörnyeteget, 
különösen a darab elején, 
rendkívül rokonszenves 
színekkel festi. Az első 
képben 17 éves korában 
muta t ja be, amint az orosz 
nép uj jongásától kisérve, 
foglalja el a trónt. Azután 
mint bölcs államférfiú sze-
repel, aki az angolokkal 
szövetkezik, ma jd mint hős, 
aki iSzibériát hódi t ja meg. 

Feleségét a rajongásig 
szereti. Ez a szerelem lesz 
a végzete, mert a cárina 
kacér, léha teremtés, aki 
perverz gyönyörűséget talál 
abban, hogy az urát fél-
tékennyé tegye. Iván kü-
lönben is nagyon indula-
tos ember s egyik félté-
kenységi rohamában, ami-
kor a cárné példálódzik, hogy a 
cárevics nem az ő gyermeke, leszúrja 
a saját fiát; aztán a felesége lá-
bai elé veti magát, bocsánatáért könyö-
rögve. A lelketlen nő vigaszt talál a cár 
fényes a jándékaiban, de nem soká gyö-
nyörködhetik bennük, mert e l ragadja a 
pestis. A cár erre a csapásra teljesen 
megőrül s mivel éppen a temetés nap ján 
hozzák a hirt Ivangorod bevételéről, a 
lázadó város 60 000 lakosát mind egy 
szálig leöleti. 

Lá t juk ezután, amint fiának, feleségé-
nek és sokezer ártatlan áldozatának az 
árnyai halálra gyötrik s amikor zarán-
doklása a kazáni Szüzanyához sem hozza 
meg a megnyugvást, önkezével vet véget 
életének. 

(A publikumnak tetszett a darab. 
A sajtó is dicséri, csak azt kifogá-
solja, hogy helyenként eltér a törté-

nelemtől.) 

NÉMETORSZÁG 
M f t ^ y a v « z e n e « i l i e r e 

B e r l i n b e n 

AZ EMBERI JOGOK LIGÁJA, szinmű 
3 felvonásban, irta Csokor Ferenc Tiva-
dar, előadta a Volksbühne Berlinben. 

A darab hőse Georg Büchner, a fiatal 

Schnitzler Arthur „Der Gang zum Reiher" t'iinii drámáját 
mutatta be a bécsi Burgszinház. Ez a darabja Schnitzlernek 

évekkel ezelőtt könyvben már megjelent 
Envald Baiser és Fred Hennings 

(Foto Will inger-Lechner) 

költő, akinek élete hasonlít Petőfi Sán-
doréhoz, mert ő is csak 24 évet élt és 
korai halálával pótolhatatlan veszteség 
érte a német irodalmat. A darab azzal 
kezdődik, hogy üldözői elől rejtőzködve, 
apja labora tór iumában irja hires darab-
ját, a „Danton halálá"-t. Csokor azon-
ban Büchnernek inkább politikai szerep-
lését viszi a színpadra, amint részt vesz 
a inult század harmincas éveiben lefolyt 
hesseni szabadságmozgalmakban és amint 
megalapít ja Az emberi jogok ligáját. A 
főcselekmény ekörül a titkos társaság 
körül forog, amíg árulás folytán be nem 
szüntetik a működését s vezetőit le nem 
tar tóztat ják. Büchner idejekorán meg-
szökik, amivé) elkerüli társainak tragi-
kus sorsát. Menyasszonyához menekül 
Strassburgba, ahonnan meghívják tanár-
nak a zürichi egyetemre. Az utolsó kép-
ben halálos ágyán lá t juk viszont. Éppen 
akkor hal meg, amikor ugy látszott, 
mintha viharos i f júsága után végre elérte 
volna a nyugodt családi élet boldogsá-
gát. 

(Az előadás után sokszor hivták a 
szerzőt és a szereplőket. ^ sajtó el-
ismeréssel nyilatkozik a darabról, a 

rendezésről és az előadásról.) 
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Jó fo rmán el sem simultak még Holly-
woodban a Clara Bow-botrány hullámai, 
a filmvárosnak máris ujabb szenzációja 
van. A romantikus történet, amely olyan 
szentimentális és fordulatos, mint egy 
Elinor Glyn-regény, hetek óta foglalkoz-
tatja az amerikai és az európai lapokat. 

Charles Farrel, a népszerű film-
színész fcleségiil vette a nála tiz év-

vel idősebb Virginia Valiit. 

Virginia Valii, akit február 13-án, pénteken vett feleségül 
Charles Farrel 

Charles Farrel huszonhatéves, néhány 
évvel ezelőtt tünt fel Hetedik menny-
ország cimii filmjével s nevét azóta meg-
tanulta és megismerte a világ közönsége. 
A csinos, fiatal amorózót á l landóan a bá-
jos, ártatlanságokat játszó Janet Gaynor-
ral tállá együtt a közönség s a szimpa-
tikus fiatal szinészpárt együtt ismerték 
és szerették meg filmjeikben, amelyek 
közül a Hetedik mennyország, az Utca 

angyala, a Mai gazdagok, 
Budapesten is jelentős si-
kert aratott . Nyilt titok 
volt Hollywoodban, hogy 
Janet nemcsak a mozivász-
non, hanem az életben is 
hü partnere Charlesnek. 
Nagy, ra jongó szerelmük-
ről csodálattal és tiszte-
lettel beszéltek s a Fox-
lilingyár publicity-íőnöke 
nem egyszer hozta nyilvá-
nosságra a hirt, hogy 
Charles Farell eljegyezte 
Janet Gaynort. 

. Ez a hír utol jára The 
Man who Came Hack 
cimii filmjük felvételének 
ideje alatt látott napvilá-
gol. Ekkor még senki sem 
sejleüp, hogy a fiatal .szí-
nész és színésznő utjai el-
oálnak egymástót. Nem-
csak a filmen, hanem az 
életben is. 

Mint a legtöbb holly-
woodi sztárnak, Janet Gay-
nornak is sok gazdag ké-
rője akadt, azonban az 

Charles Farrel házasságot 
kötött Virginia Valiival, 

mert 
Janei Gaynor férjhez ment 

Lydell Peckhez 
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angyali ártat lanságok megszemélyesítője 
különbnek bizonyult kolléganőinél s 
makacsul kitartott első szerelme és 
partnere mellett. Amig .. . Amig aztán 
szinte egyik napról a másikra nem várt 
meglepetéssel pakolt ki Janet Gaynor. 

A jelenet a The Man who Came Back 
utolsó felvételi nap ján játszódott le a 
hollywoodi Fox Stúdióban. A felvevőgép 
előtt lejátszódott, a mikrofon előtt el-
csattant a happyend szerelmes csókja, 
leoltották a reflektorokat s a rendező 
megköszönte a szereplők munká j á t . 

— Beszélni akarok veled, — szólt Ja-
net Gaynor Charles Farrelnek s meg-
kérte, jö j jön vele öltözőjébe. 

A mindent ludó hollywoodi lapok igy 
jegyzik fel az öltözőben le-
folyt beszélgetést: 

— My dear Charly, el-
válunk egymástól. Négy 
nap óta asszony va-
gyok: Lydell Peck fris-

coi ügyvéd felesége. 

A hollywoodi kollégák 
szerint az őzikeszemü, ér-
zékenyszivü Janet meglető-
sen száraz, fölényes han-
gon jelentette be partneré-
nek a hirt, amely Chariest 
annyira szivén találta, hogy 
szótlanul, halot tsápadtan 
zuhant le egy székbe. 

— A producer tanácsára 
— folytatta Gaynor kisasz-
szony — házasságom hirét 
a film befejezéséig titokban 
tartottuk, mert attól fél-
tünk, hogy emiatt esetleg 
fennakadás lesz a film be-
fejezése körül. Itt van a 
házassági okmány: nehogy 
azt hidd, tréfáról van szó. 
Meguntam örökös Ígéretei-
det s férjhez mentem ah-
hoz, aki tényleg feleségül is 
akart venni. 

A stúdióban lévő tanuk állítása szerint 
Charles Farre l t annyira megrázta a szí-
nésznő meglepő kijelentése, hogy zokogva, 
összetörve hagyta el a műtermet. 

Janer Gaynor Honoluluba utazott nász-
útra férjével, a dúsgazdag sanfranciskói 
ügyvéddel. Visszaérkezése után a Fox-
gyár igazgatói i rodá jában találkozott ú j r a 
első szerelmével és partnerével. 

Ugy tervezték, hogy Molnár Ferenc. 
Liliomjának filmváltozatában a nép-
szerű szinészpár együtt fog játszani 
és Charles Farrel lesz Liliom, Janet 

Gaynor pedig Julika. 
Charles Farrel, aki par tnernője nászútjá-
nak hetei alatt kiheverte a szerelmi csa-

Charles Farrel és Janet Gaynor, akik nem játszanak többet 
együtt 

(Foto Fox) 



lódás fá jdalmai t , kereken kijelentette, 
hogy Janet Gaynorral nem hajlandó töb-
bet együtt játszani s ha a Foxnak ez nem 
tetszik, ha j l andó azonnal felbontani szer-
ződését. 

— Hallani sem akarok többé erről a 
nőről! Látni sem akarom ... 

Charles Farrel határozot t és erélyes 
fellépésének az lett a vége, hogy Julika 
szerepét a Liliomban egy Rose Hobart 
nevü színésznőre osztották. Ezzel azután 
Charles Far re l és Janet Gaynor u t j a nem-
csak az életben, hanem a filmen is elvált 
egymástól. 

Charles Farre l természetesen szerelem-
ben és házasságban sem marad t adósa 
Janet Gaynornak. Február 13-ikán. pénte-

Jan<-t (jaynor, aki egy gazdag sanfranciskói ügyvédhez luent 
leleségüi 

(Foto Fox) 

ken éjfél előtt megjelent R. W. Huston 
hollywoodi lelkész parókiáján Virginia 
Valii filmszinésznő kíséretében. Az ősz 
papot kirángatták ágyából és kérték, 
hogy azonnal adja össze őket. 

Virginia Valiinak az volt a kérése, 
hogy pár percig várjanak még az 
esküvővel, amig éjfél elmúlik, mert 
nem akar pénteken, tizenharmadikán 

örök hűséget esküdni. 
Virginia Valii harminchat éves. A 

némafilm idejében ismert és ünnepelt 
színésznő volt. Első férjétől, egy chicagói 
szinházi ügynöktől 1926-ban vált el. 

Charles Farre l és Virginia Valii az éj-
féli esküvő után New Yorkba utazott. Itt 
ha jó ra szálltak, hogy Európába jöjjenek 

nászútra. 
Charles Farrel most fe-

leségével együtt Párizsban 
időzik s 

a kérdezősködő újság-
íróknak csak hosszas 
rábeszélés után haj-
landó Janet Gaynorról 

nyilatkozni. 
— Valiit szeretem: azért 

vettem feleségül — mond-
ta. — Volt par tnernőmet 
feleségül vehettem volna, 
d e . , . Higyjék el, Mrs. 
Gaynor az életben nem az 
az anyyidi ártatlanság, 
mint filmen. 

Intervjuiban ú j ra és ú j ra 
csak azt emlegeti, hogy az-
előtt professzionista fut-
ball játékos volt s mint 
ilyent vette észre és fedezte 
fel F. W. Murnau filmren-
dező. Nagyon boldog, 
imádja Valiit s életének 
egyetlen vágya, hogy újra 
centercsatár lehessen vala-
melyik amerikai csapat-
ban .. . 

VÁRÓ ANDOR 
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+ 
A JÖVENDÖ 
AGGLEGÉNY 

Tanitó: És mikép-
pen teremte Isten 
Évát? 

Móricka: Mikor a jó 
Isten látta, hogy 
Ádám egyedül nagyon 
jól érzi magát, megte-
remtette Évát. 

A KRITIKA 

Farkas Imre az Otthon-
ban azt mondja egy fiatal 
költőnek: 

— Olvastam a verskö-
tetét. 

— Az utolsót? 
— Remélem — feleli 

Farkas Imre. 

ÁMOR, MINT KÖZLEKEDÉSI RENDŐR 
KÉT ÉLET UTJÁNAK KERESZTEZÉSÉNÉL. 

TARNAI VERA AJÁNDÉKA 

Tarnai Ernő a születés-
napját ünnepelte. A kis 
Vera nagy felköszöntőt 
akar kivágni, de az apja 
megakadályozza, mondván: 

— A legszebb születés-
napi ajándék az volna ré-
szedről, ha ezentúl szor-
galmasan tanulnál. 

— Ez pech — mondta 
Vera — tudniillik én már 
megvettem az ajándékot. 

DRÁMA AZ ALAGÚTBAN 

— Látja Cigire, egy 
ilyen hosszú alagútban 
igazán engedhette volna, 
hogy megcsókoljam! 

— Szent Isten, hát nem 
maga volt? 

(Le Rire) 



A BÉKEBIRÓ 
Békeffi István és 

Vadnai László, az egy-
kori társszerzők erősen 
összekaptak valami cse-
kélység fölött. Kellér 
Dezső csillapítja a dü-
hös Vadnait. 

— Hagyd el Lacikám! 
Több eszed van n tked a 
fejedben, mint Bókcffi-
nek a k isuj jában! 

TÜRELMES KOLDUS 
— Tudnék magának né-

hány ócska ruhát adni, saj-
nos egy kicsit el vannak 
szakadva. 

— Nem baj kérem, meg-
várom, mig a nagysága 
megstoppolja. 

(12 Uhr. Dl.) 

— Figyelje meg ezt a zseniális állatot. Amint egy 
üveget lát nálam, rögtön dugóhuzóra kunkor í t ja a 
f a r k á t . . . 

VEGYTAN KINOS 
— Hogy hívják a hamis 

fülbevalót? 
— ? 

— Fíillentyttnek. 

AZ ELŐZÉKENY 
SZAKÁCSNŐ 

Karinthy és Kosztolányi a tudomány minden ága 
iránt érdeklődik. Legutóbb a Hadik-kávéházban a 
vegytanból vizsgáztatták egymást. 

— Meg tudnád mondani — szól Karinthy —, hogy 
minek a képlete az As*Oa? 

— A nyelvemen van — mondja Kosztolányi. 
— Akkor köpd ki gyorsan, mert arzén van a nyel-

veden. 

— Mari! Egy szőke haj-
szálat találtam a levesem-
ben! 

— Ha a szin ellen kifo-
gása van, feketére festetem 
a hajamat. 

(Le Journal Amusant) 
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KÖZLEKEDÉS 

Gentleman: No asszo-

nyom, most átsegítet-

tem. Miért kellett ilyen 

sürgősen át jönnie? 

öreg hölgy: Ki volt 

irva „Itt tessék átmenni 

a másik oldalra!" és én 

gondoltam, nem húzok 

u j j a t a hatóságokkal. 

(London Opinion) 

A LEGNEHEZ 

BILLIÄRD-PARTI 

— Miért krétázza ez 
olyan furcsán a dákót? 

— Szórakozottságból. Ci-
vilben hegedűművész. 

(The Passing Show) 

B MUTATVÁNY 

A LEGÚJABB SKÓTOK 

Érckövy László u j vic-
cel gazdagította a skót-
iradalmat. 

A skót ül egy korom-
sötét szobában és újságot 
tart a kezében. Az angol 
benyit és igy szól: 

— Megbolondultál? Sö-
tét szobában olvasol? 

Mire a skót: 
— Mit akarsz? Minden 

öt percben villámlik! 

LEÁNYKÉRÉS 

— Százötvenezer frank 
hozományt adok a lányom-
nak, de először informá-
ciókat akarok kérni önről. 

— Kár az információs 
dijért. Inkább megelégszem 
százezer frank hozomány-
nyal. 

(Le Rire) 
Három férfival ugy balanszírozni, hogy sohase ta-

lálkozzanak Össze. (La Vie Parisienne) 

47 



• • • • • • • • • • H H H H H H 

VIHAR A HÁZBAN 

A parlamentben is te-
rem hunior. A múltkor egy 
beszéd nyomán nagy vi-
har támadt és a szónok, 
igyekezvén túlharsogni a 
lármát , igy kiáltott : 

— Kérem tisztelt képvi-
selőtársaimat, mérsékel jék 
magukat , hiszen a saját 
beszédemet sem hallom. 

Mire Meskó Zoltán, a t. 
Ház humor is tá ja igy szólt: 

— Nem sokat vészit vele! 

AZ ÁLLATKERTI 
SZÍNHÁZ 

Sebestyén Géza nyári 
szinházat akar csinálni 
az Állatkertben. 

— Én csak drámát 
játszatnék, — mond ja 
neki Feld Matyi. 

— Drámát az Állat-
kertben? 

— Persze! Képzeld, 
hogy fog bőgni az orosz-
lán, amikor a hős meg-
öli magát. 

* 
Ez is állatkerti vicc. 

Lázár Ödön megkérdi 
Sebestyént, hogy meg-
kezdte-e már a szervez-
kedést az állatkerti 
szinházra? 

— Még nem — feleli 
Sebestyén, — de egyet 
már biztosan tudok. Az 
állatkerti szinháznál 
nem lesznek mammuti -
ifizetések. 

SZERENCSÉS MEGOLDÁS 

— Beszélj értelmeseb-
ben Toto. 

— Adj hájom dajab cso-
koládét. 

— Nem hájom, hanem 
három. Kérj szépen még 
egyszer! 

— Adj öt csokoládét... 
(The Passing Shouj) 

KíiNYVÜZLETBEN 

— Visszahoztam kérem 
ezt a Szerelmi levelezőt. 
Nem használhatom. 

— Miért? 
— Minden levél Olgának 

van cimezve, az én menyasz-
szonyomat pedig Annának 
hívják. 

(Punch) 

EMLÉKEZÉS 
Amikor Bethlen Berlinben jár t , az ottani magyarok 

áradozva beszéltek a miniszterelnök sikereiről. 
— Mégis csak nagyszerű — mondta Ábrahám Pál, 

— hogy egy kis ország miniszterelnökét ennyi szere-
tettel és tisztelettel fogadják . Ezt nevezem sikernek! 

Mire Szenes E rnő jellegzetes rekedt hangján meg-
jegyezte: 

— Könnyű neki ilyen szerepben! 

A feleség: Ilyen Ítélet-
időt egyszer lát tam csak. 
Azon az estén, amikor 
megkérted a kezemet. 

A férj: Igen, az egy ret-
tentő este volt! 

(Hamburger Illustrierte) 

A JÓ SZEREP 



Ilákosi Szidi szinésziskolájának 
volt növendéke Grautzer-Gár-

I donyi Ferenc. Most a hannoveri 
' Deutscher Theater művésze 

Antverpenbői küldte I. Waidinger magyar származású 
festőművész a Magyarok Világhiradójának ezt a képet, 
mely M. Tralbautot, a f lamand királyi Opera kiváló 
énekesét ábrázolja. Egy amerikai mübarát megvásárolta 
Waidinger két képét és azokat a budapesti Szépmüvé 

szeti Muzeumnak ajándékozta 

TOobolka Ilona magyarul ir t 
I regénye román fordításban je 
I lent meg. A bukaresti lapok 
I elismeréssel írnak a könyvről 

Rosit:) Gartner messze került 
hazulról. Most Szíriában táncol. 
Mint az ottani lapok Írják — 

nagy sikerrel 



Látogatás Philippe de Rothschildnâl 
Irta: ADORJÁN ANDOR 

Pár izs , f eb ruá r 19. 

Az olvasó aki gazdát lan pi l lanataiban 
m á r b izonyára gyakran el tűnődött r a j t a , 
mihez fogna, ha Isten kegyelme hirtelen 
Rothschildot csinálna belőle, e termé-
keny mélázása közben kétségtelenül 
százféle e lha tá rozásra jutot t , kivéve 
a r r a az egyre, hogy fe lcsapna — szín-
házigazgatónak! 

Holott , ugy látszik, a dolgok rend jé -
ben lenne ez is. így Pár izsban most 
egyidejűleg két Rothschild akad, — de 
genere Krözus — apa és fiu, Henry és 
Philippe, ak inek szerelme a színház. 
Mint az .ilyen gazdag embereknél magá-
tól ér tetődik, a szenvedélyük persze 
egyál talán nem pla tonikus jellegű. Pá-
rizs legfr issebb, legmodernebb, legfiata-
labb színháza az övék, - a Pigalle. Az 
a p a b á r ó egyben színpadi szerző is, de 
ügyel, hogy müveit ne a sa já t müintéze-
tében já tsszák. Drámáihoz inkább idegen 
sz ínpadokat bérel ki, mialat t nála, tu-
l a j don sz ínházában, az ama tő r színdara-
bok és üvegházi s ikerek helyett, k i tűnő 
érzékkel , inkább az igazi sikert, mer-
ném m o n d a n i : a pénzt termő sikert 
műveli. 

Mi fordí to t ta a színház felé a két b á r ó 
e redendően vál lalkozó szellemét. Iz-
galmas kérdés. Az elődök hosszú során 
át e l foj tot t micsoda művészi á lmok, a 
Moloch szolgálatába állt micsoda fan-
táziák törhet tek fel ilyen elemi erővel 
bennük? Elég annyi, hogy éppenséggel 
nem dilettáns módon , szerenisszimuszi 
a l lűrökkel ü lnek m a az igazgatói i rodáik-
ban, h a n e m — kivált a f iatal Phil ippe — 
mint ízig-vérig színházi ember . Művész-
t e m p e r a m e n t u m a javából. Izgat ja , fel-
korbácsol ja , a legnagyobb lelki feszült-
ségben t a r t j a minden , ami színház. A 
csa ta tere ez neki, mint más Rothschild-
nak a bank , a pénz. Az eleme, az éltető 
a tmosz fé rá j a ez: a színház. Felolvad 
benne. Egyetlen példát . Itt, a Pigalleban 
apa és fiu nem „Monsieur de Rothschild" 
többé, nem is „báró ur", mint tul a 
kapun , a külső világban. Idebenn vala-
hogyan a ház szelleme e lkap ja őket. És 
a főkapus tó l az utolsó néger grooinig, 
a vezérszinésztől a kis statisztáig min-

50 

denki így emlegeti, sőt így is szólítja 
őket, keresz tnevükön: 

— Monsieur Henry! 
— Monsieur Philippel 
. . . És Monsieur Henry és Monsieur 

Phil ippe azt hiszem halálosan zokon 
vennék, ha etikettes ha jbókolássa l figyel-
meztetné őket itt rá valaki, hogy azért 
ők ket ten mégis csak Rothschild bárók, 
mult imil l iomosok és kisistenek. 

• 

Philippe, aki csupa kedvesség, okosság 
és müvészef-ra jongás , tágra csodálkozó 
szemmel néz rám, amikor meginterpel-
lálom, hogyan is ébredt szinidirektori 
h iva tására? 

— Ugy érzem, — feleli — kora gyer-
mekségemtől kezdve ezzel a pályával 
vol tam eljegyezve. Hozzájáru l t , hogy 
mindig igen jó bará t ságban voltam az 
apámmal , aki, mióta csak valamelyest be-
nőtt a f e j em lágya, előszeretettel nekem 
olvasta fel a darabja i t . I lyenkor őszin-
tén megmondtam, amit a müveiről gon-
dol tam s az ekörül t ámadt vitáink nyil-
ván őt is meggyőzték róla, hogy értek 
valamit a színházhoz. Utóbb alaposab-
ban is elmélyedtem a színházi s túdium-
ban. És amikor apám elhatározta, hogy 
felépítteti a Pigalle-szinházat, engem bí-
zott meg a tárgyalásokkal s hogy he-
lyette az ügyeket vezessem. Eleinte 
persze kicsit a r a n y b o r j ú n a k néztek és 
körül táncol tak . De lassan-lassan, hála 
istennek, mindenki beletörődött , hogy 
nem felelek meg e hízelgő vélelemnek s 
hogy nem egyedül a csekkönyvem jó-
voltából vagyok színházigazgatói 

— Hány éves? 
— Már huszonnyolc. És f á jda lom, 

évente eggyel több. 
— Ir-e? 
— írogatok. De inkább csak szubjek-

tív megfigyeléseimet, impresszióimat pró-
bálom papi ron megérzékiteni. Rövidesen 
köte tem is jelenik meg ezekből az írá-
saimból. Nem tu la jdoni tok neki túlságos 
fontosságot . Vértezve vagyok a kritika 
túlságos dicséretei és túlzott gáncsai 
ellen, egyaránt . Általában, az ambícióm 
egészen másféle. Szeretnék jó igazgató 
lenni és a Pigalle-ból, a magam ember-



ségéből, jó- színházat nevelni, amelyik az 
u j f rancia i rodalom és a fiatal iróink 
számára soha nem remélt lehetőségeket 
nyit m e g . . . Hiszen, ha csak r a j t am 
állna! De a magiaménál üzletibb szelle-
mek megmagyarázták nekem és, sajnos, 
magam is belátom, így van: a szinház 
természetéhez tartozik, hogy elsősorban 
a hirére kell gondolnia. A hirét pedig a 
sikerei á l lapí t ják meg. Hiába csinálnék 
merőben avant-garde színházat; csak azt 
érném el vele, hogy darab ja ink sorozato-
san buknának meg, a közönség pedig el-
szoknék t ő l ü n k . . . A legtöbb avant-garde 
szinház sorsa ez. 

— De hiszen éppen ön engedhetné meg 
magának ezt a fényűzést! 

Mosolyog: 
— Ezt hittem én is. De közben rá-

eszméltem, hogy csak ár tanék vele a 
szinháznak, anélkül, hogy bárkinek hasz-
nálnék. 

— Ambiciója-e, hogy a színházával 
pénzt keressen? . . . Sok pénzt? 

— őszintén szólva: igen, de anélkül, 
hogy ezt minden áron való célnak tűz-
ném ki. Magamban, t i tkon, persze ször-
nyen sajnálom, hogy éppen olyan kor-
szakban van színházam, amikor egyedül 
a tömegsiker dönt el mindent és amikor 
a színháznak, ha egyáltalán élni akar , 
d iadalmasan kell megküzdenie a tömeg 
izíéséhez oly példátlan ügyességgel hozzá 
alkalmazkodó k i n e m a t o g r a f i á v a l . . . Tu-
dom és vallom, szinház és kinematografia 
egymástól teljesen elütő két valami. És 
noha magam igen lelkes és nagy tiszte-
lője vagyok a mozinak, m e r t a művészi 
lehetőségeit is kimeríthetetlenekneik te-
kintem, mégis, azt hiszem, szinház és 
kinematografia közt az elkülönülés egyre 
mélyebb és teljesebb lesz. A kinemato-
grafia u t j a a teljes indusztrializáció felé 
visz, a szinház jövője, remélem, a tisz-
tára művészi akciók és reakciók felé. A 
kinematografia: a jóizü, d e tömegfőztü 
konyha. Holott a szinház: a művészet és 
irodalom gourmetinek iny-gyönyörköd-
tető helye . . . 

Most egyszerre lelkes hangon tör ki 
azok ellen, akik a szinház és a drámaírás 
csődjéről beszélnek. Pi l lanatok alatt öt-
tiz fiatal, alig 30 éves f rancia iró nevét 
sorolja fel, akitől igen sokat vár és aki-
nek egy-egy elfogadott d a r a b j a van itt a 
színháznál. Ez az u j f ranc ia dráma-

irodalom — jegyzi meg Rothschild — 
egyébként sokat tanult a mozitól: nem 
olyan pepecselő, analitikus, kicsinyesen 
fejtegető, vagy raisonneur-izü, mint volt 
a régi, ellenben csupa erő és dinamizmus, 
csupa rohanó esemény és szintézis: - a 
kinematograf ia roba j ló képvál tozásainak 
befolyása. 

— Mi a legfőbb öröme? 
— A huszonnyolc évem és ami vele 

jár . A színházam. Vadászat. Sport . A kí-
váncsiságaim . . . 

— És mit sajnál legjobban? 
»— Hogy akármi t teszek, fontosságot 

tu la jdoní tanak neki. Ha jókedvemben 
megveszek egy kiállí táson néhány képet, 
nyomban műgyű j tő és mecénás hírébe 
keveredem. Ha repülőgépre ülök fel 
(gentleman prefere aeroplan) , rögtön 
nagy avial ikusnak kiál tanak ki. Elképzel-
heti, ilyen körülmények 'között néha még 
csak egy fűszálat se merek a számba 
venni, attól való féltemben, hogy másnap 
vegetáriánus, sőt esetleg kérődző hiremet 
k e l t i k . . . Ezt sajnálom, lát ja, leginkább. 
Hogy nem tehetek semmit észrevétlen. 
De ugy, igazán ugy, hogy a kutya se tö-
rődnók velem! . . . 

Philippe de Rothschild 
(Foto Manuel Frères) 
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Nöl festők 
a Tavaszi Tárlaton 

Az idei Tavaszi Tárlatnak egyik 
érdekessége, hogy a kiállító művészek 
között igen sok a nő. El lehet mon-
dani, hogy még sohasem szerepeltek 
ilyen nagy számban a női festők. 
Összegyűjtöttük a nőpiktorok képeit 
és együtt mutatjuk be a Színházi Élet 
olvasóinak. 

Réthy Zsuzsa: Ligeti legény 

Z. Hadzsy Olga: 
Rio de Greci 

Sarolta: Fehérszoba 

R. Bauer Erzsébet: Mese 

Gróf Almássy Dezsőné Teleky Éva grófnő: 
Olasz leány 

(László felv.) 
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Paris Erzsi: A Margit-hid alaU ^ E l e m é r n é K o r á n y , A n n a b á r ( i n ö : 

Páholyban 
(László felv.) 

Rámérné Islvánfly Gabriella: Meglepetés 

Edvi Illés Aladárné: Nagyanyával 

Komáromi kaez Endréné: Tavaszi virágok 



Ha irni tud, rajzolni is tud! 
írás és rajzolás nincsenek olyan messze egymástól, mint az em-

berek hiszik. A gyerek előbb tud rajzolni, mint irni és amikor irni 
tanul, tulajdonképpen nem tesz mást, mint lerajzolja a betűket. 

Aki tehát irni tud, az rajzolni is megtanulhat, mert a rajznak 
éppen ugy megvan a maga ábécéje, mint az Írásnak. 

Megtanitjuk olvasóinkat rajzolni. Természetesen nem azokat, akik 
úgyis a festőmüvészi pályára készülnek, hanem azokat, akiknél mellék-
foglalkozás, szórakozás, játék és talán a műveltség egyik fontos része 
lesz a rajztudás. írók, színészek, politikusok, hires emberek között 
nagyon sokan vannak, akik tudnak rajzolni. Ennyit azonban — bátran 
mondhatjuk, — mindenki megtanulhat. 

A következőkben tehát megnyitjuk 
a Színházi Élet amatőr rajzoló-iskoláját 

és mindjárt feladjuk az első leckét. Arra kérjük olvasóinkat, hogy másol-
ják le szorgalmasan a mintákat és próbálják azokat különböző rajzok-
hoz felhasználni. Ezeket azután küldjék be hozzánk, mert a jólsikerült 
rajzot közölni fogjuk. 

Az első kurzus négy hétig tart. Aki ezalatt a négy hét alatt szorgal-
masan áttanulmányozza és gyakorolja a tizenkét leckét, az bátran 
elmondhatja majd magáról, hogy már nem analfabéta a rajzban, tud 
valamit rajzolni. Azok között pedig, akik ezalatt az idő alatt legjobban 
megtanulnak rajzolni, jutalmakat osztunk ki. 

• A rajztanitásnak ezt a módját egyébként hires francia tanárok 
dolgozták ki és mi az ő feladataikat közöljük. 

Ennyire hasonlít egymáshoz az írásnak és a rajzolásnak a vonalvezetése. Az alsó sor: 
ismert görög ornamens 

Ennek a görög diszitő rajznak igen sok változatát lehet egyszerű körökből összeállí-
tani. Tessék megpróbálni! 
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A rajztanulás kiin-
dulópontja a kö-

vetkező: 
finden tárgy és minden 

figura valamilyen alapfor-
mára vezethető vissza." 

Ez annyi t jelent, hogy 
minden a lapformából — te-
há t kockából, hengerből, 
tojásból és igy tovább — 
számtalan ra jzo t készíthe-
tünk. Kockát, hengert, to-
jás t pedig mindenki tud 
rajzolni , tehát mindenki 
megtanulha t ja azoknak a 
ra jzá t is, amiket kockából, 
hengerből, vagy pedig to-
jásból kell levezetni, A má-
sik oldalon látható minták 
a lapján könnyen rajzolha-
tunk kockából fotelt, szé-
ket, téglalapból Íróasztalt, 
tojásból emberfe je t és igy 
tovább. 

Néhány heti gyakorlás-
sal mindenki megtanulhat 
igen szép női fejet rajzolni. 
Anatómia helyett tessék 
megtanulni a fej alapraj-
zát. Az ovális — egyszerű 
„o" betű: a fej formája. 
Az o betűt két vonallal kell 
metszeni: a vízszintes ten-
gelyen lesznek a szemek, 
a függőleges vonal jelzi az 
orr helyét. Próbáljuk meg 
ismerőseink fejéről ilyen 
vázlatot készíteni és csak 
akkor kezdjünk hozzá a 
részletek rajzolásához, ami-
kor ez már jól megy. Min-
denekelőtt azonban tessék 
néhányszor lemásolni ezl 
a rajzotI 

A tiroli kalapos fej alap-
rajza a „d" betű 
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Kockából — fotel Gúlából — vasúti töltés 

Hengerből — jálékállat 

Kúpból — szűrő 

Tojásból — női fej 

Aki ezeket a rajzokat figyelmesen meg-
nézi, az könnyen fog tudni ugyanezekből 
a formákból más tárgyakat készíteni. A 
sikerült rajzokat következő számainkban 
közöljük. Tessék tehát a rajzokat bekül-
deniI 

Oroszlanfej alaprajza, egyszerű vonalakból, amelyet bárki megtanulhat. Aki a vonalus 
rajzot már jól tudja, az rajzolja ki az árnyékokat. Tessék à fejet többször, emléke-

zetből is lerajzolni. Rövid gyakorlás után ez könnyen fog menni 
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Ki hol található ? 

57 

J 

Biller Irén, ha Pesien van és véletlenül nincs 
próbája, minden délben 2 órakor beugrik a 

Zserbóhoz 

Oajka Margit és Ladomerszky Margit életében 
is van egy fix pont. Minden délután 3 órától 

előadás kezdetéig römiznek penziójukban 
(László felvételei) 

A színésznek és írónak van egy 
közös tulajdonsága: hogy ritkán 
található odahaza. Ha valaki ke-
resi őket, rendszerint azt a választ 
kapja, hogy tessék utána menni a 
szerkesztőségbe, vagy szinházba. 
Az iróembert itt rendszerint meg 
is lehet találni, de a szinész a szín-
házban direkt hozzáférhetetlen. A 
kiskapunál ugyanis barátságtalan 
tábla figyelmezteti, hogy: Idegen-
nek az öltözőkben tartózkodni ti-
los. 

Sok kétségbeesett telefonkérdés 
jön hozzánk, hogy hol lehet mégis 
legbiztosabban megtalálni az is-
mert pesti művészembereket? Hát 
mí most eláruljuk a titkot. 

Herczeg Ferenc minden második délben 12 és l 
óra között az Uj Idők szerkesztőségében található 



Hevesi Sándor tizenkettőtől egyig az igazgatói 
irodában tartózkodik 

•SMOMI 

Ha valaki benéz a Hadik-kávéház ablakán, min-
den délelőtt tiztől tizenkettőig ott találhatja 

Karinthy Frigyest 

Bársony István az Andrássy-uti Színház előadásai 
után okvetlenül benéz egyik Andrássy-uti éi 

terembe egy korsó sörre Ihász Lajossal 
(László felvételei) 

Rózsahegyi Kálmánnál csak a tanrendet kell 
o e g n é z n i és már tudja az ember, mikor talál-

ható az iskolájában 

Káday Imre minden éjjel kettőtől négyig biliiár-
dozik a Japán-kávéházban, Vaszary Jánossal 

m 
Nagy Endrét is könnyű megtalálni. Délutánon 
ként hattól nyolcig a Nyugat vltaestélyein elnököl 



Somogyi Nusi minden délután « órakor a Royal- Fejes Teri az egyetlen, akit nem lehet fix helyen 
zserbóban uzsonnázik találni. De akinek egy kis szimata van, időnként 

elcsipheti őt valamelyik kalap- vagy ruhaszalonban 

A Lalabár fivérek mindennap kettő és bárom között az édesanyjuknál ebédelnek 
(László felvételei) 



Törzs Jenő minden este egy órával előadás elolt Zilahj Irén délután S órakor a Gellértben a 
megy be a színházhoz, ahol a társalgóban szobagolfot gyakorolja 

tartózkodik (László felvételei) 
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Bársony Rózsi mfnden második délután 5 órakor Salamon Béla délutánonként a Newyork kártya-
a fodrászmiitermet szerencsélteti szobájában található, csak a Jocker nem talál-

ható mindig nála 



Egy kis budai kávéházban ül-
tem, közel a lakásomhoz, künn, a 
terraszon. Tobzódva zuhogott az 
augusztusi napfény, bearanyozta a 
szürke házfalakat, a rohanó autó-
kat, még azt a koromfekete ké-
ményseprőt is, aki nyurgán, mozgó 
felkiáltójelként, fütyülve ment el a 
terrasz rozsdás vasglicineás rácsa 
előtt, csoszogó papucsában. 

Hosszan utánabámulva maradt 
a tekintetem. A forró nyári dél-
előtt mi jót hozhat nekem? Ebben 
a ragyogó plain-aire-'ben, ebben a 
fénylő sugárpalástban nem elég-e, 
hogy itt ülhetek, el-elgondolkoz-
hatom régi dolgokról és . . . igen, 
és láthatom a kormos kémény-
seprőt? . . . 

A reggeli lapok közé fúrtam 
magamat. Elolvastam a hireket, 
szinházi pletykákat, primadonnák 

kiteregetett titkait. Hamar elké-
szültem ezzel. Aztán belebámul-
tam az utcába. Semmi fix ponton 
nem ragadt meg a tekintetem, bol-
dog lustasággal elengedtem maga-
mat, kimenőt adtam a lelkemnek. 

Egyszer csak pöttöm, pirosruhás 
leányka áll meg előttem. Fölnéz 
rám, négyéves, búzakék szemével 
és megfogja a sétapálcám végét, 
amellyel éppen játszom. Rendes 
csöppség, tiszta, Ízléses ruhácská-
ban, amely alig ér a kis derekán 
alul, kövér kis csuklóján piros 
koráll-gyöngysor, szőke haja ara-
nyos fényben. Látszott, hogy úri-
emberek gyermeke, ámulva néz-
tem, miként kerül ide egy ilyen 
csöpp jószág egyedül? . . . 

A következő pillanatban megpil-
lantok a bejáratnál egy nagy 
lányt, tizennégyévest. Ott áll, kissé 



fáradt tèkintettel néz minket, en-
gem meg a gyermeket, majd bá-
tortalanul megindul felénk. 

— Honnan jöttök, — kérdem 
tőle és megsimogatom a pöttöm 
pufók arcocskáját. 

— Hazulról jöttünk, — mondja a 
nagylány — erre sétálunk. De a 
Gyugyu itt megállt és erőnek ere-
jével a bácsihoz akart menni. 

— Derék kislány vagy, Gyugyu, 
— mondom, most már ölembe 
kapva a kicsit és valami földöntúli 
meleg érzés lopódzik belém; hisz 
nemrég még nekem is volt egy 
éppen ilyen kicsi, éppen ilyen 
aranyhajú, éppen ilyen buzakék-
szemü angyalom és az épigy állt 
előttem, ha akart tőlem valamit és 
éppen igy ült itt az ölemben. — 
Hát aztán mért jöttél te ide hoz-
zám? 

— Játszani atajot a bácsival, — 

— Játszani atajot a bácsival . . . 

gyügyögi édes selypitő szókkal és 
már a mellényzsebembe nyul, ki-
kotorja belőle a ceruzám és a szá-
jába veszi. 

A nagyobbik elmondja, hogy a 
Döbrentei-téren laknak, Kemény 
Györgyike a csöppség neve; apjuk 
magántisztviselő. Nem szokott a 
kicsivel ilyen messzire sétálni, de 
ma valahogy messzebb jöttek, erre 
még sohase járt és itt olyan szép. 

A kicsi lány már egész otthono-
san berendezkedett az ölemben. 
Az újságokat széttépegette és go-
lyócskákat gyúrt, azokkal dobá-
lódzott. 

Hirtelen eszembe jut: otthon, a 
vitrinben egy kis posztókutya áll 
meg egy felfújható gumicica; meg 
egy szines csörgő, meg egy pár 
mézeskalács-papucs . . . Azokkal 
már régóta senki se játszik. Ott 
állnak szomorúan, a vitrin piros 
paliszander-lapján; mi volna, ha 
ez a kis Gyugyu előráncigálná 
őket onnan és játszani kezdene ve-
lük . . . És én odaülnék a sző-
nyegre, mint régen és én is játsza-
nék? . . . Ugy, mint régen . . . És a 
kiskutyát a gumicica hátára ültet-
ném és mijákolnék hozzá és csör-
getném a csörgőt és a mézes-
kalács-papucsot ráhúznám a cica 
lábaira? . . . 

Felkaptam Gyugyut a karomba. 
Ebben a mozdulatomban volt va-
lami a rablók sötét karolásából, a 
bün homályából. A vétek szúrós 
tövise belemart a szivembe és a 
nyomában édes boldogság fogant. 
Balkaromon ült a dundi csöppség, 
dereka a mellemnek szorult, jobb-
karom a kis .mellét szorította puha 
pántként; bodor szőke haja az ar-
comat simogatta . . . 

A nagyobbik lány rémült tekin-
tettel bámult rám. Megnyugtattam. 
Hogy elviszem a Gyugyukát egy 
kedves néninek megmutatni, aki 
nagyon fog örülni és valami szép 
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ajándékot is ád neki. Eleinte két-
ségbeesetten szabódott. De a kicsi 
oly boldog nyugalommal ült a ka-
romon és oly bizalmasan marko-
lászott a hajamban, hogy a nyuga-
lom átragadt a nagyobbikra is. 

Négy kurta utcán kellett át-
menni, befordulni és otthon vol-
tunk. Előre melegített már az a 
boldogság, amit a feleségemnek 
szerzek ezzel a meglepetéssel. 
Hogy fog örülni! . . . Mily csudás 
frissességgel fog kivirágozni szivé-
ből a régóta pihenő anyai érzés, 
ha odanyújtom neki elveszett kis-
lányának azt a mását, lélegző ár-
nyékát, élő üdvözletét. . . 

A feleségem, ahogy a kicsivel 
beléptem, a szivéhez kapott. Ha-
lálsápadt lett. Az ajka mcgvonag-

lott. A szemét meredten vetette 
ránk. Karjába tettem a gyermeket. 
Megmondtam, hogy Gyugyunak 
hivják. Az asszony mozdulatlanul 
tartotta a gyermeket, tántorogva 
állt, nem jött szó az ajkára. Ugy 
állt ott, mint az alvajáró . . . 

Kikaptam a gyermeket a karjá-
ból, bevittem a szobába, a vitrint 
kinyitottam és sorban elővettem és 
elébe tettem a szőnyegre a kutyust, 
cicát és a többi játékot. A gyer-
mek mohón kapott utánuk és a 
következő percben már otthonosan 
játszadozott velük. 

A feleségem sápadtan ült a divá-
non és hideg tekintettel kisérte 
játékunkat. Már megbántam, hogy 
a gyereket hazavittem. Zavartan 
lóbáltam m cg a csörgőt. Az asz-

Sokúii! iilliiiik igy játszadozva 
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szony ekkor szétnyitotta a száját 
halvány kis mosolyra és most két 
kövér könnycsepp gurult le az ar-
cán . . . Láttam, hogy most felsza-
badult. Láttam, hogy a halál ár-
nyéka lesiklott a szivéről. . . 

Aztán álomszerű mozdulattal 
odajött hozzánk. Lekuporodott 
mellénk, megsimogatta a kis szőke 
fejét, majd az én arcomat. 

Sokáig ültünk igy játszadozva. 
Amikor az óra tizenkettőt ütött, a 
nagyobbik lány ijedten felkapta 
Gyugyut. 

— Most sietni kell haza, mert 
kikapunk, — mondta anyásan és 
már indult az ajtó felé. Gyugyu 
kapálódzott, sirni kezdett, sehogy 
se akarta, hogy elvigyék. Oda-
adtam néki a felfújható gumicicát 
és megígértettem a nagyobbik 
lánnyal, hogy nemsokára ismét el-
jönnek. Erre nagynehezen meg-
békélt. Én az utcára kísértein őket 
és ott álltam a kapuban, amíg a 
kis szőke angyalfej el nem tünt az 
utca fordulójában . . . 

* 

Gyugyut hiába vártuk. Nem 
jött. Sokszor ültem ott, a kávéház 
terraszán, várva, hogy megjelenik 
pöttöm édes alakja. Szinte izgatott 
szivdobogással vártam, mintha a 
magam gyermekét lesném. Talán 
elvesztették a címünket? Hisz jó-
kora papírlapra irtani és a na-
gyobbik lány jól eltette egy kis 
gyöngyös retikülbe . . . Vagy a szü-
lők nem engedik hozzánk s talán 
meg is nehezteltek a nagyobbik 
lányra is, miránk is, amikor meg-
tudták, hogy nálunk voltak? . . . 
Bizonyára igy lesz, gondoltam ma-
gamban és lassan, lassan lemond-
tam a viszontlátás boldogságáról. 

Ahogy az idő mult, lelkiismeret-
furdalás fogott el. Nem hagyha-
tom ennyiben a dolgot. El kell 
mennem hozzájuk, hisz tudom a 

cimüket. Meg kell mondanom, 
hogy ellenállhatatlan kényszer ha-
tása alatt álltam, amikor a kis-
lányt magamhoz vittem. Talán 
nem egész helyes cselekedet volt, 
de ők is szülők, elképzelhetik,- mit 
jelentett számomra ez a kis gyer-
mek és az a régi boldogságot idéző 
hasonlatosság . . . 

És egy nap ott álltam az ajtó-
juk előtt. Heves szívdobogás fo-
gott el. Ki kellett előbb fújnom 
magamat. Lihegve álltam ott, so-
sem érzett zavaromban, a nyelvem 
fennakadt. . . 

Hirtelen vékony angyalka-hang 
iiti meg a fü lemet . . . A nyitott ab-
lak felől. . . Benézek lopva, mint 
a tolvaj . . . A sarokban Gyugyu ott 
ül anyukája térdén, mellettük az 
apuka és odébb a nagyobbik 
l á n y . . . És beszél, miközben 
Gyugyu az ölében lévő gumicicá-
val csacsog . . . 

Visszafojtott lélegzettel figyelek: 
— Igen, a Gyugyu ugy játszott 

ott, mint itthon. Folyton hivtain, 
hogy rhenjiink már haza, kika-
punk, de rám se hederitett. A 
bácsi ott játszott vele a szőnyegen, 
a néni meg csak ült és csöndesen 
sírt. Én nem tudom, de olyan fur-
csa volt. És aztán nekem is egy 
könny jött a szememből, a bácsi 
olyan furcsán simogatta a Gyu-
gyut. De a Gyugyu csak játszott, 
nevetgélt. . . 

Gyugyu most leejtette a játékát, 
utánaugrott anyja öléből, aki 
most hirtelen, mintha a szemét 
törölgetné.. . A kislány apuskája 
odafordul és megsimogatja a 
Gyugyu anyuskájának az arcát . . . 

Én pedig hirtelen mozdulattal, 
lábujjhegyen végiglopództam a 
korridoron, vissza, ki az utcára. 

Egy játékosboltban felfújható 
cicát vásároltam, otthon szépen 
betettem a vitrinbe, a kutyus, a 
csörgő, a papucs, meg a többi já-
ték k ö z é . . . 
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H A N G O S H E T I H Í R A D Ó 1 

Kik nyerték a ,,Műkedvelő~ 
kritikusok" dijait ? 

A Színházi Élet, a Kamara és a Royal 
Apolló Szomaházy—Békeffy—Lajtay— 
Ábrahám Mesék az írógépről cimii han-
gosfilmjéből matinét rendezett a pesti 
gépirókisasszonyok és tisztviselőnők szá-
mára. A film lepergetése után a műked-
velő kritikusok bírálatot i r tak erről a 
hangosfilmről. A h á r o m első di jat a követ-
kező pályázatok nyer ték: 

Az első dij (arany karkötő) nyertese: 
Először életemben nem haragudtam a 

zuhogó esőre, pedig a bemutatón u j 
szalmakalapom volt és nem volt ernyőm. 
Ez férfinyelvre lefordítva legalább any-
nyit jelent, hogy a fi lm: gyönyörű, b á j o s 
művészi és elragadól Kivánom a t. Igaz-
gatóságnak, hogy ezt a lírámat a siker 
pengőre váltsa be. 

Neuberger Bianca, 
V., Bálvány-u. 8 

(*) NIE WIEDER L I E B E . . . Ez Lilian 
Harvey legújabb Ufa-filmjének a cime. 
A film a Dover^Calais cimii színdarabból 
készül. 

* 
(BOJKOTT A KRITIKUS MIATT.) A 

berlini 12 Uhr Mittagblatt elbocsátotta 
egyik fi lmkritikusát. A német f i lmszakma 
elhatározta, hogy a lapnak nem ad ad-
dig hirdetést, amig az újságírót vissza 
nem helyezik állásába. 

* 
— CHAPLIN BERLINBEN. Jövő hé-

ten Charlie Chaplin Londonból Berlinbe 
érkezik. 

* 

X IX MILLIÓ DOLLÁR: 4 MILLIÓ 
DOLLÁR. Chaplin u j filmjének előállí-
tása 1X millió dol lárba került. Ezzel 
szemben eddig i millió dollár értékű elő-
jegyzés történt a filmre az amerikai mo-
zik részéről. 

Az Apol lónak, K a m a r á n a k , 
Köszönjük ez édes képe t 
És sohse, sohse f e l e j t j ük el 
Ezt a mesélő í rógépet! 

Keleti Manci, 
IX., Erke l -u tca 6. I I I . emelet . 

Harmadik dij: 
M uzsikája zseniáli S 
E lőadása művész I 
S zereposztása reme K 
É lvezetes a szöveg E 
S zóval: biztos sike R 

A második dij (ezüst ciga-
rettatárca) nyertese: 

Ù, én tudom, hogy mit mesél 
Az í rógépek muzs iká ja , 
Szomaházy csodás könyvéből , 
Hisz m i n d n y á j a n emlékszünk 

[ rá ja ! 

H á r m a n hozták a csodát nékünk, 
Renáta Müller, H e r m a n n Thimig . 
És Félix Bres sa rd . Mind a há r -

[man 
Utat ta lá l tak minden szívig 

A nyeremények helyett 
megelégszem egy férjjel is; 
nem baj, ha csak cégvezető! 

Heisler Tezsa, 
V., Sziget-u. 23. II. 4. Dorothy Jordan, a Metro-Goldwyn-Maj er sztárja 

És az élet , ' mely annyi l ány t 
Az Írógépek mellé kerget , 
Ábrahám P á l zenéjével 
A filmek vásznán jobb és szebb 

[lett! 
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2 H A N G O S H E T I H Í R A D Ó 1 

° Ötvenezer pengő 
Irta : NAGY ISTVÁN 

Párizsban egy éjszaka megírtam egy 
kis darabot. Hazajöttem. Zsebemben 
egy kézirattal. Akkor találkoztam a 
körúton két úriemberrel. Olyanokkal, 
akik filmet akartak csinálni Budapesten. 
Azelőtt nem is ismertem őket. Ës ez a 
két ember vállalta a kézirat megfilmesí-
tését. így készült el a „Füst" cimü film. 
Két nyelven. Magyarul és románul. 

És ez a két ember beledobott a filmbe 
ötvenezer pengőt . . • ! 

50.000! Ötvenezer, ötven darab ezres! 
Értem! Miattam! Egy fillér nem volt a 

zsebemben és ez a két ember egy kéz-
fogással a szemem közé dobott 50.000 
pengőt. 

A fogam vacog. És nem mertem meg-
kérdezni: ki vagyok én? Mi vagyok én? 

Egy ismeretlen fiatalember, akinek egy 
t'Tcsa párizsi estén eszébe jut valami, 
álmodozik, talán költő, éhes vacak kis 
legény, nem volt soha tőzsdén, számolni 
nem tud, csak megmelegszik a szive és 
— elébe tesznek 50 ezer p e n g ő t . . . Tessék 
d o l g o z n i . . . 

Szörnyű, szörnyű felelősség! Állni gé-
pek között, látni Kiss Ferencet, Tőkés 
Annát, reggeltől estig fáradni, munkáso-
kat reggeltől estig talpon, villanylámpá-
kat é g n i . . . áramot fogyasztani, nyers-
anyagot pocséko ln i . . . egy párizsi éj-
szaka ábrándozásáért, azért, hogy nekem 
nincs egyebem, mint (érzem) rettentő 
nagy bolond szivem: 

Ugy látszik, a pénznek is van szivet 
Ennek az ötvenezer pengőnek is volt! 

Szive, hite és bátorsága! 
Azért találkozott az e n y é m m e l . . . 
Azért készült el a „Füst" cimü film. 
És igy lettem én filmrendező . . . 

Mindszentliy Tibor és Jarmilla Marton (Marton Bandi leiesctfe) 
a „Seitensprünge" cimü hangosfilmben, amelyet Székely István 

rèndezett 

*** A PARAMOUNT  
SZERZŐDTETTE KORDA 
SÁNDORT. Berlinből je-
lentik: Az itt időző Korda 
Sándort a Paramount  
egyik német filmjének ren-
dezésére szerződtette. A 
filmet Joinvilleben készítik 
el. 

* 

X PUDOVKIN A MO-
DERN FILMRŐL. Usevolod 
Pudovkin, a „Dzsingisz 
kán" rendezője a modern 
fdmről tartott előadást 
Berlinben a Deutsche Ge- 
sellschaft zum Studium 
Osteuropas tagjai számára. 

* 
# HÉBER BESZÉLŐ-

FILMEK. New Yorkból je-
lentik: A brooklyni Liberty 
Theatre hébernyelvü be-
szélőfilmeket játszik nagy 
sikerrel. 

• 

= KEMÁL IS BETIL-
TOTTA . . . Stambul, feb-
ruár. Musztafa Kemál pasa 
a török sa j tó interveniálá-
sára megnézte a Remarque  
filmet, amelyet a cenz i r a 
már engedélyezett. A film 
levetitése után Kemál be-
tiltotta a Remarque-talkiet. 
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H A N 3 0 S H E T I H Í R A D Ó 3 

B á n o n Novarro, a M. G. M. sztárja Lux nevü 
farkaskutyájával 

Kétezer benszülött 
játszik a M . G . M . uj filmjében 
A Trader Horn (Horn, a kereskedő) 

cimü film az amerikai könyvpiac egyik 
leghíresebbé vált regényéből készült. 
Főhőse egy vándorkereskedő, aki Afrika 
vadonja iban fo ly ta t ja mesterségét, a 
benszülöttek falvaiban és országaiban. 
V. S. van Dyke, a Metro-Goldwyn rende-
zője, aki legutóbb a Fehér á rnyakka l ara-
tott igen nagy sikert, rendezte a Trader 
Horn-t. 

A film ugy kezdődik, hogy a benszü-
löttek hosszú sora cipeli az elefántcsontot 
egy ha jó ra . Ezt a felvételt Panyamur -
ban, Uganda egyik városában készítették. 
Miután itt természetesen a hollywoodi 
castings-office, a statiszták hivatala, nem 
állt van Dyke rendelkezésére, az ame-
rikai rendező Uganda u ra lkodó jához for-
dult, akitől kétezer benszülöttet bérelt 
ki statisztaként. Ezek a benszülöt tek 
hord ták azután a dzsungeltól a folyóig 
az e le fántcsont rakományt Duncan Re-
naldo és Harry Carey felügyelete alatt. 

A Trader Horn benszülött főhősei, 
ak ikre szükség volt még a műtermi jele-

netekben is, Van Dyke-kel együtt érkez-
tek Hollywoodba. Mutia és Riano a neve 
ennek a két benszülött gent lemannek, 
akik most, hogy befejeződtek m á r a fel-
vételek, érzékeny bucsu közben tér tek 
vissza h a z á j u k b a . Mutia vezető embere 
odahaza a Massai-törzsnek és a fi lmen 
Trader Horn fegyverhordozójá t játssza. 
Ez a fiatal benszülött férf i nyolc hónapig 
vándorol t az expedícióval a dzsungelben. 
Riano, a másik benszülött , fiatalabb em-
ber és hithű mohamedán . Hollywoodi 
t a r tózkodásuk alatt csak olyan hust et-
tek, amit maguk öltek és készítettek el. 
Mutia gazdag emberként tér haza Afri-
kába , mer t 1000 dollárt takarított meg, 
viszont Riano egész pénzét elköltötte a 
hollywoodi Central Avenue néger mu-
latóhelyein. 

A Trader Horn bemuta tó ja nagy társa-
dalmi esemény volt az elmúlt n a p o k b a n 
Hol lywoodban. A bemuta tón megjelent 
többek között Jesse L. Lasky, a Para-
mount és Carl Laemmle, az Universal 
elnöke is, akik csak akkor nézik meg 
konkur rens gyárak filmjét, ha az egé-
szen különleges esemény. 

Ed h ina Booth, a „Trader Horu" női főszereplője 
(Foto M. G. M.) 
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Az uj Chaplin-film 

Chaplin ajándékot hoz vak menyasszonyának 

.holdfényes estén fölbátorodik és az 
erkélyen át szerelmet vall, mint Ro-
meo. Ez a fdm hires erkély-jelenete. 
.4 vallomás után ugy érzi, hogy a 
leány szereti őt; most még boldogabb 
és ugy viselkedik, mintha vőlegénye 
lenne. Készül az esküvőre. 

Chaplin orvoshoz viszi a vak leányt 
és az orvos azt mondja, hogy meg 
lehet gyógy ilani. összekuporgatják 

Az uj Chaplin-film, a „City Light", 

három évig készült és százharminc 

millió dollárba került. Egészen biztos, 

hogy a film legalább egy évig fog 

menni Amerikában. A ,,City Light' -et 

még nem játsszák sehol Európában, 

dc az első képek már megérkeztek a 

filmből. Ezeket a képeket itt közöl-

jük. 
* 

„City Light" magyarul „Nagyvá-

rosi fényeket" jelent. A történet egy-

szerű külvárosi környezetben játszó-

dik, olyan helyen, ahová a nagyváros 

fényének csak a zaja jut el. Itt él 

' liaplin és ilt él szerelme, egy 

csodálatosan szép vak leány. Chaplin 

boldog, mert érzi, hogy a leány sze-

reti őt, azonban nem mer szerelmet 

vallani. Kézenfogva vezeti a leányt az 

utcán, viszi a csomagját, virága'/ doh 

be hoz'A az ablakon át, végre egy 

Az erkély-jelenei 



pénzüket az operációra. 

Az operáció sikerül. A 

leány lát — és meglátja 

Chaplint. Nem szól sem-

mit, de Chaplin érzi, 

hogy a szerelem meg-

halt. 

A leány szerette, de 

csak a szivénél és nem 

a szemével. Feleségül 

meni volna hozzá, ha 

nem látja meg. Dc meg-

gyógyult a szeme és 

látja . . . Chaplin elmegy 

és átadja a lielgél más-

nak. 
* 

.4 film végig hangos, 

Chaplin azonban nem 

beszél, csak a: utolsó 

jelenetben van egy han-

gos sóhajtása. Ezenkívül 

csak a cipője kopogását 

hallani. Szerelmes jelenei a lépcsőházban 



i 

ELMGWQ riCEPZÊT 
ittTA. P l i ß ß d V f c L D A G N d 

Firenze. Éjszaka. A hangulat közis-
merten varázsos volt, a hold elmaradha-
tatlanul vigyorgott rá a kis erkélyek édes 
titkaira, a gitárok, bus szerenádja fel-
kúszott a sötétbe bújó indákon a homá-
lyos ablakokig és elomlón ostromolta a 
meg nem értett firenzei szép asszonyok 
szivét. 

Ezen az éjszakán Casanova ur miután 
hazatért a polgármester gyönyörű fele-
ségétől, otthon a tükör elé iilve, levetette 
selymes, ápolt, hullámos parókáját s a 
tükörbe nézett. Kopasz volt. Kopaszabb, 
mint a polgármester ur Firenzében. 
Szomorú kopaszság. A homloka megnőtt, 
a szemei kisebbek lettek, az arca véko-
nyabbnak és hosszabbnak látszott és 
előre ugrott az álla. Persze, mert a fog-
sorát is kivette, öregebb és fáradtabb 
volt igy, mint Pedroio, a velencei arany-
műves, akinek felesége és leánya is 
imádta őt — a jól értesült életrajzkuta-
tók szerint. 

Hát öregszem! Egy rezignált sóhajjal 
szakadt fel szivéből ez a mondat, mely-
ben benne csengett minden őszintesége, 
szomorúsága, élménye, élete, mind a 
három kötet, félkemény vászonkötésben, 

famentes papiron nyomva, a nagy hős-
szerelmes személyes arcképével. Ugy 
érezte magát, mint a bonviván, mielőtt 
áttér a vigjátéki apa szerepkörére. 

Hát öregszem! Ismételte és bebámult 
a könyörtelen tükörbe és nézte az ösz-
szcomló fiatalságát és szemeire lassan-
ként ráereszkedett az öntudatlanság 
álomszerű fátyla, mint az anya csókja 
az altató dal mellett. 

És Casanova ott az Íróasztalnál, a kar-
jaira bukott fejjel, elvesztette önmagát, 
a széles gesztusait, öntudatos pózait, 
könnyű fölényét és hajlékony szellemes-
ségét. Casanováról lehullott Casanova 
a hős és ott aludt a fáradt, elcsigázott 
ember, akit furcsa, bolondos végzete vitt 
asszonyoktól asszonyokhoz. Elvesztette 
önmagából a nagy életszinészt, kinek 
nagy jeleneteihez ugy kellett a közön-
ség, mint a komédiásnak a krajcáros 
publikum. Aki a maga nagy élményeihez 
önmaga épitett magának színpadot az 
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emlékiratok gyűrött paplrivelből. Ott 
aludt Casanova, az öregedő ember és ál-
modott . . . 

Mirői álmodott?. . . 
Amiről Casanovának álmodni illik. 

Asszonyokról! 
Ahogy ott aludt, sorba vonultak eiê a 

nagy szerelmek jelentéktelen kis asz-
szonyai, a firenzei polgármesterné, a ve-
lencei aranymilvesné és leánya, a szoba-
lányok és királyi szeretők és valamennyi 
számtalanul és hiánytalanul, aki csak 
volt. 

És minden asszony kért valamit tőle. 
Egyik a fiatalságát kérte vissza, másik 
az álmait, harmadik az elvesztett hitét, 
negyedik a megkínzott nyugalmát és igy 
tovább. Fantasztikus kérések voltak 
ezek és Casanova döbbenettel nézte 
megrészegített asszonyait. Majd elővette 
zsebkönyvét, hogy gyorsírással felje-
gyezze a pillanat eseményét, mely legra-
gyogóbb élményének indult, de azután 
eszébe jutott, hogy csak álmodik és 
visszatette noteszét, egy később alakí-
tandó múzeum számára őrzött apró-
ságai közé — mert tudta, hogy a t. ol-
vasóközönségnek igaz történetek kellenek 
és nem naiv álmodozások. 

Az asszonyok közben tovább követeltek 
és mintegy kórusban zengett fel a kérdés: 
Mondd Casanova, mit adtál nekünk mind-
ezért cserébe? 

Az élet i l lúzióját! . . . 
robbant ki belőle 
a védekezés. Az 
élet illúzióját 
és az éj-

szakák poézisét. Olyan szinéket festettem 
elétek, melyekről álmodni sem tudtatok 
volna soha. A lélek mosolygó hangulatát 
súgtam a fületekbe, olyan hangulatot, 
melyben ei tudtátok hinni, hogy boldo-
gok vagytok. Emléket adtam nektek és 
költészetet. Nézzetek végig rajtam és 
lássátok, hogy árkok nyilnak az arcomon. 
Miattatok! Mert mit tudjátok ti, hogy 
milyen nehéz mesterség Casanovának 
lenni — és a nagy, tragikus indulat he-
vében öklével az asztalra ütött. 

A követelő árnyak ijedten rebbentek 
vissza a homályba és Casanova fel-
ébredt. 

Felébredt és megdöbbent. Szép, sely-
mes, hullámos parókája — melyet álmá-
ban karjával továbbtaszitott — félig el-
égve hevert a gyertya mellett és ragyogó 
fogsora darabokra törve feküdt a földön. 

Megrémült és Casanovához nem illő 
módon kiáltott fel: Te jó Isten! 

Legalább három nap kell ahhoz, hogy 
ifjúságát rendbehozza. És holnap várni 

— Hál öregszi-mt 
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iogja — gyorsan megnézte betűrendek* 
névsorát — igen, délelőtt tizkor Albanio 
nagykereskedő felesége, onnan hazajövet 
tizenkettőkor az Albanioné komornája. 
Délután négykor Fernardi ezredes két 
leánya, hatkor a Fernardi ezredes mamája 
és tizkor a Fernardi ezredes felesége. Éj-
jel tizenkettőkor ki kell ugrania a Basilio 
építész feleségétől az ablakon, mert a 
hatodik fejezetnek még nem elég csatta-
nós a vége, viszont ez a kiugrás nagyon 
alkalmas befejezésnek látszik. 

De hogyan pótolhatná holnapra fiatal-
ságának e két nagy hiányát? Haját és 
fogait. Lehetetlenség. Viszont, ha holnap 
nem megy el epedő asszonyaihoz, akkor 
a firenzei férjek bosszúálló kardokkal 
kezükben halálra fogják keresni őt — 
mert asszonyaik sirása miatt nem koc-
kázhatnak nyugodtan a klubban. Viszont, 
ha megtudják, hogy a Casanova szépsége, 
fiatalsága, eleganciája csak illúzió, akkor 
méginkább kardélre hányják, mert ag-
goknak, fáradtaknak, unalmasaknak itt 
vannak ők, a firenzei férjek. 

A helyzet tehát tarthatatlan. 

Casanova még ezen éjszakán elhagyta 
Firenzét s mikor elhaladt a város kapuja 
előtt, uz őr még utána szólt a fáradt 
léptű, ráncos arcú, görnyedt hátú vándor-
nak: 

— Hova-hova öreg ilyen késő éjszaka? 
— Indulok Páduába. Részben, mert ott 

játszódik életem egyik fontos fejezete, 
részben, mert hallom, hogy jó a fogorvos 
és ügyes a fodrász — felelte a nemes 
Casanova és öregen, csetlőn-botlón, eset-
lenUl tűnt bele imbolygó alakja a sokszor 
méltatott forró olasz éjszakába. 

A firenzei asszonyok pedig másnap 
hiába várták a daliás lovagot, függönyös 
kis ablakaik mögött. Casanova nem jött 
és igy délután négy óra harminc perckor 
az összes firenzei asszonyok sokatmondó 
fejbólintással és kis nosztalgiával a hang-
jukban igy sóhajtottak fel: — Ó Casa-
nova! . . . ó örök fiatalság!... és rezignál-
tán rebegték: . . . ó a dicső Casanova e 
pillanatban bizonyára legújabb szerel-
mének fülébe rebegi csodálatosan szép 
vágya i t . . . ó . . . ó . . . ó . . . és egyszerre 
Firenzében minden nő gyanús lett, aki 
é l t . . . 

Casanova pedig mezitláb ballagott a 
páduai országúton, elegáns cipőit a kezé-
ben vitte, mert a kavicsos ut már egészen 
felsebezte a lábát Ment és felsóhajtott: 
Istenem, csak ne találkozzam senkivel, 
csak ne ismerjen rám senki, mert akkor 

vége a karrieremnek és a 
kutya sem fogja olvasni az 

emlékirataimat. 
Fordította: SZINETÀR GYÖRGY 
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ZSFMÖÓ-BO-BAN 
— Mit tudtok ti angyalom arról, hogy 

már a pest-bukaresti hálókocsiból is báli 
tudósítást lehetne irni, ha a böjtre való 
tekintettel ezúttal nem kellene hallgat-
nunk. 

— Értesülésed pontos s annyit talán 
mégis említeni lehet a történtekről, hogy 
e0U 'Uen vidám mama és két még vidá-
mabb leánya néhány gavallér kíséretében 
egy táncestélyröl robogtak ki a ])álya-
udvarra az átutazó ismerősöket megláto-
gatandó a hálókocsiban. Miután más fél-
órai idő volt a vonat indulásáig, a vasúti 
étteremből pezsgőt hozattak a már 
úgyis jókedvű vendégek s csaptak olyan 
mulatságot, hogy alig akarták őket le-
engedni a vonatról, mikor az végre in-
dulni akart. Gramofonzenére másfélóra 
hosszat tartott a hálókocsi-bál, aztán a 
mama, a leányok és gavallérjaik egyenest 
visszavágtattak a táncestélyre s mulattak 
tovább ki világos kivirradtig. Nevekkel 

csak azért nem szolgálok, mert böjtben 
történt a dolog, viszont a két leány még 
szigorú nevelőintézetben van, ahol az 
ilyen kiruccanást nagyon komolyan ven-
nék. 

— Ahá, szóval nyomon vagyunk, de 
hagyjuk s inkább nézzünk másfelé. 

— Nézzünk és halljunk, vagy halljuk 
a legújabb édes kis pesti megjegyzést. 
Nemrég egy érdekes esküvő zajlott le a 
a nyilvánosság teljes kizárásával. Az es-
küvőről szó esett egy társaságban s va-
laki megkérdezte, milyen ruhában jelent 
meg a szertartásnál a vőlegény? 

— Egyszerű sötét ruhában, — hangzott 
a válasz, mire egy epéjéről közismert 
ur halkan megjegyezte: — nem a ruha 
teszi sötétté az embert. 

— Jujjujjuj, de kegyetlenek is vagyunk 
valamennyien. Különben most már iga-
zán kezdődjék meg a komoly hírszolgá-
lat. Mi érdekeset hallottál az Országos 
Kaszinó teájáról? 

— Semmit, mert elmaradt. Az ulo'só 

A Fodor vívóterem háziversenyének résztvevői: Kéry Kató, Orbán Magda, Grosz Jancsi. Szenesné 
Magda, Erdős Manci, dr. Rozgonyl Györgyné, Gerera Ilus 

(Tóth Margit íelv.) 



Dietl Hubertné 
Lányi Dezső szobra 

farsangi események miatt már sehogyan 
sem tudtak helyet szorítani neki a báli 
naptárban, a böjt miatt viszont az egész 
beigérkezett arisztokrácia elmaradt volna, 
igy hát nem maradt más hátra, mint el-
halasztani a jótékony teaestét tavaszra. 

Így tehát valószínű, hogy a halasztás ré-
vén feltámad a hires, régi „Tavaszi est", 
amelyből annakidején kettőt, hármat is 
rendeztek az Országos Kaszinóban éven-
ként. 

— Teáról lévén szó, a gróf Caliceéknél 
rendezett teáról mit tudsz? 

— Az osztrák követ fogadó estje pom-
pásan sikerült, a háziasszonyon kívül 
megjelent gróf Forgách Jánosné, gróf 
I)egenfeld Miklósné, báró Fiáth Elemérné, 
Wekerle Sándorné és őrgróf Pallavicini 
Rogerné, azonkívül nagyon sok fiatal 
leány, köztük Apponyi Gábriellé grófnő, 
Teleki Margit és May grófnők, Esterházy 
fíernadolte hercegnő, Pallavicini Margit 
őrgrófnő, Forgách Hanna grófnő, Inkey 
Erzsébet bárónő, Keglevich Marietta 
grófnő, Dőry Huberta bárónő, Tarányi 
Erzsébet, a két Wekerle-leány, Mikes 
Hanna grófnő, Wenckheim Cecilia és 
Rika grófnők stb., stb. Néhány gavallér 
nevét is sebtében jegyezzük fel, herceg 
Liechtenstein, gróf Apponyi Géza, báró 
Zichy-Cikán Móric, Inkey Péter és Pál 
bárók, Dajkovich Sándor és Ferenc, őr-
gróf Pallavicini Alfons, báró Malcomes 
Gyula, Somogyi Béla, gróf Festetich 
Kristóf• stb., stb. voltak jelen s mondani 
sem kell talán, hogy mind kitűnően mu-
lattak. 

— A farsangvég krónikájához tartozik 
az a jólsikerült est is, amelyet öttömösi 
Magyar Jenő rendezett a Royal-szállóban 
az összes Vojnichok, Wettsteinek, Tör-
Icgek, Jankovichok részvételével. Ugyan-
csak ebbe a kaiegóriába sorolandó a 
Fellner Alfrédék estélye, amelyet .4ngr-

Diákkisasszonyok bálja Pozsonyban: Weinstabl Madeleine, Moravek Helly. Kozma Gabi, Kardos 
Mária, Forgách Lulu, Fleischer Buci, Takáts Joly, Stepanesik Irénke, Szabó Gizi, Magyar Ilonka, 

Kovarik Sári, László Sári, Földes Cecilia, Moravitz Edith, Winkler Terka, Koch Gertrud 
(Mindszenthy felv.) 
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A Genfi Vöröskereszt bálján: Kertész Rózsi, Bertha Ilus és Matild, Farkas Irén, Kriszensán Gézáné, 
Geszler Magda, Gresehner Marika 

rcrné Rupp Margit pesti látogatása al-
kalmából rendeztek s amelyen feltűnően 
sok szép asszony jelent meg. Finoman 
és kitűnően elrendezett buffetnél ké-
nyelmesen helyezkedett el a kilencven-
négy tagu vendégsereg, minden hölgy egy 
ibolyacsokrot kapott s egy diszes bon-
bojiiert Angererné arcképével. A házigazda 
formás és kedves felköszöntőt mondott 
a művésznőre, hangsúlyozva, hogy ez a 
baráti ünneplés nem a nagy művésznő-
nek, nem is a bécsi szépasszonynak, ha-
nem a régi, kedves Rupp Mancinak szól, 
akii annyira szeretett mindenki, hogy 
évek múlva boldogan jöttek el ide mind 
a tiszteletére. 

— Természetesen itt is hajnalig tartott 
a lumpolás. 

— Ügy van s egyáltalában meg kell 
állapítani, hogy a lumpolási sorozat a 
farsang elmultával is folytatódik. Renge-
teg tea-est, házibál, táncos összejövetel 

van mindenfelé, csodálatos módon azon-
ban az álarcos- és jelmezestélyek mintha 
teljesen kimentek volna a divatból. 

— Jubileum? 
— Gratuláljunk tiszta szívből Szécsi 

Pálnak, a Hazai Bank vezérigazgatójá-
nak, aki huszonötéves szolgálatának ju-
bileumát azzal ünnepelte meg legméltób-
ban, hogy a saját zsebéből adott hatal-
mas összeget jótékonycélokra. 

— Utazások? 
— Hatvany Bertalan báró Londonba 

utazott, Sassanoff Eduárdné Brioniból 
Bécsbe. A Riviéráról néhány szállongó hír 
azt jelenti, hogy Horváth György, a ki-
tűnő bridge- és poker-bajnok remek for-
mában van s lekaszálta Amerika és 
Anglia legjobb játékosait. A Riviérán kü-
lönben ezidén kevesebb a magyar, mint 
máskor, viszont ezek a kevesek koránt-
sem játszanak olyan szerencsével, mint 
az a neves angol zenekiadó, aki egy ülté-



A VII. ker. Izr. Nőegylet báljának megnyitó párjai: Kovács Lili, Sugár Kató, Erdós Ilus, B l e y r 
Magda. Spircr Klári. Fleischmann Annie, Preisz Kata, Ekker Eva, Gárdos Magda, Szántó fcva 
Griinwald Erzsi, Herczeg Ilona, Patai Éva, Léderer Magda, Czinner Panni, Révész Alice. GrUnwalJ 
György, Grünwald István, Schwarcz Miklós, Léderer Tibor, Glück László, dr. Bleyer Pal, Aczél 
Ferenc, Lichtenthal László, Susicky Tibor, dr. Szilárd László, dr. Bojnitz Pál, dr. Gardos Miklós, 

dr. W i l s z Márton, Horváth Béla, Grád Gyula, dr. Grimberg László. Grünberg Andor 
(Fekete lelv.) 
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— ítt is folydogál, ha nem is patakok-
ban, csak egy-két csöppecske képvisele-
tében. 

— Ugyan hol? 
— Például az Eris iparművészeti mű-

helyben, amely mint tudod angyalom, a 
GseJconics báróné pompás, életrevaló vál-
lalkozása. Nagy munka folyik most a 
főúri hölgyek művészeti műhelyében, az 
olasz királyné számára készítenek a kül-
ügyminisztérium megbízásából egy pcr-
gamentbe kötött diszalbumot, amely a 
legszebb magyar hímzések és csipkék-
rajzait foglalja magában. A napokban 
fenjártam az „Eris"-ben, Csekonics Er-
zsébet grófnőtől egy remek, bíborpiros 
asztalkát láttam, hallatlanul ízléses és 
artisztikus, el voltam ragadtatva a Zichy 
Géza Lipót gróf lakkos kínai ládájától s 
néhány remekbe készült magyar bútort 
is megbámultam, meg több apróbb ipar-
művészeti holmit, tárcákat lámpaernyö-
ket ésatöbbit. 

— Vásároltál is valamit? 
— Majd a tavaszi vásáron, amelyre 

nagyban készülnek a hölgyek, akik kü-
lönben a stockholmi kiállításra is gazdag 
anyagot állítanak össze s a Külügyi Tár-
saság kongresszusa részére egg művészi 
uiüsorkönyvvel bíbelődnek, ami szép lesz, 
ízléses s a magyar munka becsületét je-
lenti. 

— Brávó ! Igaz öröm, ha komoly 
munka sikeréről hall az ember. Én is 
felszaladok s összeszedek pár holmit a 
llaris-közben. 

A társaságból: 
Georgievics Jocóné, Markösy Erzsébet 

ben, két óra alatt hatvanezer fontot 
nyert a cannesi kaszinóban bakkon. Ezt 
a másfélmilliós veszteséget talán még ott 
is megérzik, ahol pedig igazán patakok-
ban folydogál az arany. 



— No, amíg megyünk, mendegélünk 
odafelé, hadd szóljak pár szót mind-
arról, ami történt. 

— Csak röviden, röviden! 
— Tehát összefoglalva estélyek hirét 

nyújtom át Álgya Sándoréktól, Pözel Ti-
boréktól, Dollinger Béláéktól, Horváth 
Páléktól, Krüger Aladáréktól, Jeszenszky 
Tiboréktól, Köpesdy Eleméréktől s meg 
kell emlékezni pótlólag a Park Klubban 
lezajlott ,,mamák báljáról" és az Egysé-
gespártban lezajlott jelmezestélyről. 

— Halljuk a szép szót. 
— A „mamák bálján" annyi volt a 

fiatal mágnásleány s a táncos gavallér, 
hogy a mamák szóhoz sem jutottak, ami 
igen helyes, mert farsang idején a fiatal-
ság uralkodik. Az egységespárti jelmez-
estélyen feltűnő sok volt a fegyenc és a 
fogházör-jelmez, ami az idők jele, olcsó 
és aktuális. Különben a legszebb leány a 
befutott kémjelentés szerint Csávossy Lea 
bárónő volt, mint madame Pompadour. 

— Elég, elég, mert még a többiek meg-
haragusznak. Inkább valami ártatlan 
pletykát még. 

— Szívesen, de előbb jelentem még, 

hogy március elején nagy bridge- és 
golfverseny lesz a Gellért-szállóban, to-, 
vábbá jelentem — amit már egyszer em-
iitettem is, hogy Széchenyi Alice grófnőt 
— Széchenyi László gróf és felesége, 
Vanderbilt Gladys leányát eljegyezte Ha-
dik Béla gróf és hogy Cselconics Erzsébet 
grófnő eljegyzésének hire Toldalaghy Jó-
zsef gróffal egyszerű kitalálás. Ezekután 
jöjjön a pletyka nyugodtan és vészt-
jóslón. 

— Jujjujjuj! Hozzá még a szél is fuj. 
— Igen helyesen, még pedig az a szél, 

amely azt a bizonyos harasztot mozgatja, 
hogy zörögjön. 

— Mit zörög a haraszt? 
— Egy közeli esküvő hírét, amely es-

küvő immár másodszor fogja egybefüzni 
azokat a sziveket, akik bármennyire is 
igyekeztek eltávolodni egymástól, mégis 
csak újra és újra egymásra találnak. Az 
e(jyik sziu e pillanatban ugyan a Semme-
ringen dobog még s a másik idehaza, de 
repülőgéppel ez már nem távolság s pil-
lanatok kérdése, hogy a házaspárból újra 
házaspár legyen. Akire nem vonatkozik, 
ne vegye magára, — adieu! 

A „Szamos" cimii napilap Szatmáron Miss Szatmár választást rendez. Miss Szatmár Aradon részt-
vesz a Miss Transylvánia választáson. A pályázók egyik csoportja: Birnbaum Manci, Tatar Leniita, 

Basa Mária, Szikszó Margit, Formvald Margit 
(Zoltán Szécsen ielv.) 
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A színházi Elet Rádiója 
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A rádió meglátogatja 
Baior Gizit 

A rádió ehéten fo ly ta t j a helyszíni köz-
vetítéseit. Gyarmathy Sándor rendező, 
lovag Schwürg Károly és Tomcsányi 
Béla m é r n ö k ö k k ivonulnak Bqtjor Gizi 
l akásá ra és fe lá l l í t ják a mikrofont . Ba jo r 
Gizi szinházi és i rodalmi kérdésekről , a 
szinházválságról , a jövőről , a hangos-
filmről, szerepeiről és terveiről nyi latko-
zik a rád ió közönségének. 

Egy kis statisztika 
E u r ó p á b a n Németország ál lomásai ren-

delkeznek a legnagyobb erőösszességgel: 
535 ki lowattal . Második helyen áll 
Anglia, amelynek összes á l lomásai együtt-
véve 470 ki lowat tot sugároznak az 
éterbe. Ha rmad ik Oroszország: 220 kilo-
wattal . Egy kilowatt körülbelül h a r m a d -
résszel több, mint egy lóerő. Itt termé-
szetesen a tényleg kisugárzot t erőről van 
szó, n e m pedig a r ró l a sokkal nagyobb 
erőről , amely a kisugárzot t kilowatt-
mennyiség előáll í tásához szükséges. A 
budapest i rád ió 20 ki lowattal dolgozik. 

Somogyi IVu.si a mikrofon előtt 

Magyarok a külföldi rádióban 
Három magyar urlleány: Radó 
Magda, Fernadi Edit és Szende 
Magda triója a milanói rádió-
ban vendégszerepelt. Fenn : 
Waleth Stefánia, a belgrádi 
r i d i ó magyar zongoraművész-

nője 
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Az uj Paulinl-est 
Paulini Béla néhány si-

keres rádió-színházi elő-
adása ulán ma m á r minden 
hónapban rendez egy-egy 
u j színházi estét a Stúdió-
ban. Az elmúlt héten ismét 
néhány egyfelvonásost mu-
tatott be. Ezeknek az elő-
adásoknak a játékstí lusa 
egészen egyéni: a színészek 
úgynevezett „Paulini-mo-
dorban" játszanak. Az ér-
dekes darabokról itt köz-
lünk egy-egy fényképet. 

Egy különös 
hanglemez 

Nagyon érdekes, egyedül-
álló hanglemezt készíttetett 
a Telefunken társaság. Har-
minc centiméter á tmérőjű 
dupla lemezen felvette a 
legtipikusabb rádiózavarok 
által előidézett zörejeket. 
Sajnos, tizennégyféle rádió-
zavart sikerült összegyűjte-
nie. Az érdekes lemezt az 
Ullraphon lemezgyár forga-
lomba is hozta ,,E 456" 
szám alatt, úgyhogy most 
már minden rádiózónak 
mód jában van összehason-
lítás u t j án megállapítania, 
hogy mi ront ja el vételét. 
A lemezen külön hallgat-
hatók az egyes zavarok; 
előbb halkan, aztán erő-
södve és végül valamilyen 
zenéhez keverve, teljes 
hangerővel. A 14 zavarfor-
rás a következő: 

1. Magasfrekvenciâju or-
vosi miiszer. 

2. Villamos tüzszerszám. 
3. Lötyögő kontaktus 

villamos vezetéken. . 
4. Villamos csengő. 
5. Villamos reklámkészü-

lék hőszabályozója. 
6. Villamos melegitőpárnn 

(termofor) és vasaló. 
7. Varrógépmotor . 
8. Hajszáritó, vagy por-

szívó, 
9. Lif tmotor . 

..Kese líazdál cserél" 
Lakatos Ilonka, Szeréin y /»Iliin és Lontay István 

„Megyén a nyáj*' 
Lakatos Ilonka, Szeréniy Zoltán, üöniöry Vilma, Scherz bácsi 

és Paulini Béla 

„Veteránok, ha találkoznak" 
Lakatos Ilonka, Cselényi József, Körmendy János és 

Paulini Béla 
(M. F. I. felv.) 



10. Kismotor. 
11. Nagyobb munka-

motor. 
12. Villamoskocsi zava-

rok. 
13. Visszacsatoló rádiók 

fütyülése. 
14. Visszacsatolás általi 

energiaelvonás. 
A választék elég bőséges, 

de, sajnos, távolról sem 
teljes. Ha az ember meg-
gondolja, hogy a rádiót mi 
minden zavarja, csodálkoz-
hat, hogy mindezek dacára 
milyen tiszla vételt hall-
hat. Igaz, hogy csak a helyi 
állomásról, de úgyis ez 
van legjobban szivünkhöz 
» ö v e . P A N IMRE Varró István dr. . a „ S z á z a d u n k " szerkesztője és a Kereske-

delmi Kamara t i tkára, e lőadást tartott a héten a rádióban 
(M. F. I. í e lv . ) 

Rádiószanatórium 
Rovatvezető : WEINER ISTVÁN 

„RÁDIÓ, MINT KONKURRENCIA". 
Azt hinné az ember, hogy a rádió, mely 
rengeteg sok zenét nyújt , más zenei vál-

VILLAMOS HÁZTARTÁSI 
CIKKEK 

i 
V I L L A N Y * R Á D I Ó * C S I L L Á R 

BARTA és TÁRSA 
Budapest 

Föüzlet : V I . , P o d m a n i c z k y - u . 3 9 . Csengery-u.sarok 
F ióküzletek: V I I . , R á k ó c z i - u t 3 0 . Nagydiófa-u. sarok 

Ú j p e s t , Á r p á d - u t 6 0 . 

CSILLÁROK, VILLAMOS 
BERENDEZÉSI CIKKEK. 

lalkozásoknak árt. Ezzel szemben áll az 
a tény, hogy például a gramofon- és 
hanglemezeladás a rádió elterjedése óla 
óriási mértékben fellendült. A zenemű-
kiadók, a rossz üzletmenet miatt a rá-
diót szintén konkurrenciának tekintik, 
de emellett nem adnak ki olyan kottát,-
mely nein „rádióképes", mert tudják, 
hogy a közönség csak olyan zenemüvet 
keres, melyet a rádióból megismert. Az 
operettszínházak igazgatói is minden esz-
közt megragadnak, hogy az u j operettek 
slágereit a rádió ismertesse. Szállodák és 
zenéskávéházak boldogak, ha zenekaruk 
a rádióban szerepelhet, mert ez számukra 
a leghathatósabb reklám. A rádió látszó-
lag sok könyvet tesz feleslegessé. Ezzel 
szemben a könyvkiadás a rádió elterje-
dése óta megkétszereződött. A napilapok 
versenyeznek egymással minél nagyobb 
és tökéletesebb rádiómellékleteikkel, 
mert nagyon sok előfizető csak a rádió-
rovat kedvéért já ra t ja az újságot. A rá-
dió, mint konkurrencia, csakis más di-
lettáns kedvteléseknek ár t : például az 
amatőrfotografálásnak. Nagyon való-
színű, hogy a fényképezőgépek árzuha-
násának okai között a rádió is szerepel. 

,,G. A." Teljesen alaptalan a széltében 
elterjedt álhir, hogy a Vatikán adóállo-
másának megnyitását és a pápa béke 
szózalát a moszkvai rádió megzavarta. 
A budapesti közvetítés is kifogástalanul 
tiszta volt. Kár, hogy a Vatikán rádióját 
csak azok vehetik, akiknek rövidhullámú 
vevőkészülékük van, mert hullámhossza 
1984, illetve 50.26 méter. A rövidhulláma 
készülékek azonban kitűnő vételt nyújt-
hatnak, mert 12 kilowattos rövidhullámú 
adó már igen erős. Jóságára nézve pedig 
Marconi neve a legjobb garancia. 
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Szollás— Hottcr-pór, 
a páros műkorcsolyázás világbajnokai 



hogy az utolsó vasárnap teljesen nyilttá 
tette a bajnokságot. A látszólag sima és 
semmi meglepetést nem igérő forduló a 
legérdekesebb eredményeket hozta. A 
Nemzeti csapata, amely a szezon kezde-
tén nagy formát igert, csak két eldöntet-
lent tudott elérni a Kispest és a Bástya 
ellen, de végre vásárnap produkálta a 
szezon legnagyobb meglepetését: megverte 
a vezető Hungáriát és ezzel egyrészt meg-
fosztotta a bajnokságban veretlen kék-
fehéreket a nagy veretlenségi nimbusztól, 
másrészt nyilttá tette a bajnokságot, mert 
e pillanatban a Hungária csak egyetlen 

ponttal ve/.et az Újpest és két ponttal a 
Bocs ka v előtt. 

• 

A Ferencváros viszont végérvényesen 
leszakadt a vezetőktől. A széthulló zöld-
fehér együttes kikapott a feltörő Vasa-
soktól és ezzel a vereséggel az ötödik 
helyre csúsztak vissza. Ugylátszik, a csa-
pat nem tud feleszmélni rossz periódusá-
ból és igy a harmadik sáros vasárnap is 
szomorúan végződött a Ferencváros szá-
mára. 

• 

Az Újpest, amely a bajnokságot szívó-
san védi, könnyen győzött a javuló Bástya 
ellen és igy csak egy ponttal van a nagy 
rivális, a Hungária mögött. Újpest végig 
nagy fölényben volt és legjobb emberei: 
Spitz, P. Szabó, Avar, Szalay és Kvasz 
voltak. A mérkőzés hőse egyébként Spitz, 
akit a második gól fejclése közben orr-
csonton rúgtak, de sebesülten is hősiesen 
végigjátszotta a meccset. És végig kitű-
nően játszott. 

A győztes Nemzeti csapata 
Biháml, Flóra, Buza, Czétényi, Opata, Hossó, Vadas, Török, Gallina, Belesik és 

Odry a labdán ül 
(Nemzeti—Hungária 2:1) 
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Széli biró Tőrükül és Ilirzcrt kiállítja 

A vasárnap harmadik érdekes crcdmé- Flóra 1 
nyét a Budai 11 csapata produkálta, Hossó 1 
amely négy-nullra lHépte az ugy látszik, Buza 2 
végleg kiesésre itélt kispestieket. A Bu- Belesik 2 
daiak formája tavasszal nagyon biztató Odry 2 
és ha a tavaszi szezonról állitanók fel Vadas % 
egy tabellát, akkor a Budaiak volnának Opata ^ 
hat ponttal és legjobb gólaránnyal az Bihámi Vi 
élen. Czétényi 1 

* * 
A Nemzeti győzelme egyébként nem Osztályzatok a Hungáriánál: 

volt olyan sima, mint ahogy két stílusos Ujváry 1 
csapat küzdelmét szeretnők látni. A mély Nagy 3 
talajon a fekete-fehérek jobban feltalálták Mándi % 
magukat, a szélsőkre játszottak, mig a Klébcr % 
kék fehérek tologatni kezdtek a mély Wéber % 
talajon, persze, minden eredmény nélkül. Sebes • 3 
Az izgalmak aztán két kiállításban kul- Varga % 
mináltak, amelynek eredményeként Hir- _ ; . 3 
zer és Török elhagyták a pályát. Egyéb- Skvarek ! ! ! ! 3 
ként a Hungária legjobb embere Kalmár Kalmár • 1 
volt, mig a Nemzetieknél sebesüléséig Hirzer 1 
Czétényi volt a legjobb ember. 

• * 
Osztályzatok a Nemzetinél: Persze, a kettő-egy után a Nemzeti vé-

Galiina 1 dekezésre rendezkedett be és tizenötper-
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Kalmár gólja a Nemzeti hálójában 

húzták a félidőt és a győzelem boldogsá-
gával hagyták cl a pályát. 

• 
A két vidéki meccs közül Pécsett volt 

kisebbfajta meglepetés, mert a Fradit 
verő Kerület otthagyott egy pontot. (Saj-
nos, ugy látszik, ezentúl nem lesz nagy 
eset, ha egy csapat megveri a Ferenc-
várost.) A másik vidéki meccsen a vára-
kozásnak megfelelő eredmény alakalt ki. 

A Bocskay győzött a Sabaria ellen és igy 
megerősítette helyzetét az élcsoportban. 

* 

A második ligának is meg van a maga 
szenzációja. A két élcsapat közül, amely 
eddig fej fej mellett haladt, a Somogy 
saját otthonában döntetlenül végzett a 
Turullal és igy az Attila már egy ponttal 
vezet a bajnokságban. De a listavezető 
Attila is csak elkeseredett küzdelem után 



tudta minimális gólkülönbséggel legyőzni 
az erősen feljavult Terézvárost. 

• 
A futballbajnokság legközelebbi for-

dulója most már a derbyk jegyébeh fog 
lezajlani. Ki gondolta volna néhány hó-
nappal ezelőtt, hogy a kieséssel küzködő 
Nemzeti mérkőzései szinte kivétel hélkül 
derby-mérkőzéseket jelentenek. A Me-
gyeri-uti pálya vasárnapi programmja 
valóban bombaprogramm lesz. Az Újpest, 
a tavaszi szezon egyetlen veretlen csa-
pata igyekszik revansot venni őszi vere-
ségéért a félelmetes Nemzetitől. Ha ez 
sikerül, akkor az Újpestnek minden re-
ménye meg van ahhoz, hogy bajnokságát 
megőrizze, mert akkor ezt már az 

Újpest—Hungária-mérkőzés fogja eldön-
teni. 

• 

De nem lesz érdektelen a Bocskay—III. 
kerület küzdelme sem, hiszen a Bocskayt 
csak két pont választja el a bajnoki lis-
tát vezető Hungáriától és igy még na-
gyon is beleszólhat a végső sorrend ki-
alakulásába. 

• 

Először történik, a professzionizmus 
bevezetése óta, hogy a pesti nagy csapa-
tok egyike bele sem szólhat a bajnok-
ságba. A Ferencvárosé, ez a nem irigy-
lésreméltó precedens, hogy a tavaszi 
szezon elején kiesett már a bajnokságért 
küzdő csapatok közül. Ez azonban se-

Gallina véd, hátul Barátky, elől Török 
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milyen körülmények között sem jelenti 
azt, hogy a nagymultu egyesület végkép-
pen kikapcsolódott volna a nagy csapa-
tok közül. A futball — játék. Játék, 
amelyben a tudáson kivül a véletlennek, 
tehát a szerencsének is döntő szerepe 
lehet. A Ferencváros együttesében kitűnő 
játékosok találkoznak. Egyenként szinte 
kivétel nélkül a legjobbak közül valók. 
De együtt, mintha valamilyen hiányosság 
mutatkozna a csapatban. És ez a hiá-
nyosság — az önbizalom hiánya — okozta, 
hogy a csapat most olyan mélyen vesz-
tegel a bajnoki tabellán, amilyen mélyen 
fennállása óta sohasem volt. Bármilyen 
szomorú is pillanatnyilag a Ferencváros 
helyzete, biztos, hogy ez a kitűnő csa-
pat rövidesen visszanyeri küzdeni tudá-
sát, lelkesedését és ezzel együtt közön-
ségének hitét, szeretetét, amely elenged-
hetetlen kelléke annak, hogy ismét a 
bajnoki tabella élén lengjen a sok dia-

Ujvári véd 

Orgonista—Szalay, 
a páros műkorcsolyázó világbajnok-

ság második helyezettjei 
(Pobuda felv.) 

dalt látott zöld-fehér zászló. 
• 

A Hungáriában nem veszik túlságosan 
tragikusan a Nemzeti ellen elszenvedett 
vereséget. Tisztában vannak azzal, hogy 
a futball olyan játék, ahol nagyon gyak-
ran megesik az a furcsa jelenség — 
hogy a jobbik is veszíthet. Inkább az 
fáj a csapatnak, hogy rajongásig szere-
tett elnöküket, Brüll Alfrédet, aki hosszú 
hónapok után most látta először csapa-
tát, ilyen lehangoló eredménnyel üdvö-
zölhették. Meg is jegyezte Brüll Alfréd, 
hogy: „ugy látszik, nekem csak a baj-
noki szezon végén lett volna szabad 
hazajönnöm. Amig távol voltam, a csa-
pat minden mérkőzését megnyerte." De 
a Hungária tizenegy-e nagyon fogadko-
zik, hogy ez volt az utolsó vereség eb 
ben az esztendőben. 
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Rokonlelkek. 
Titokzatos a vonzalom törvénye. Külső" 
ségek néfia mély: értelmet nyernek és 
a dolgok egyöntetű megítélésében jut-
nak kifejezésre. Azon embertársaink-
nál, kik a valódi "471 í" fíasználata 
által fiatalos űdeségükkel és fokozott 
ápoltságukkal kitűnnek — meg van a 
fíid — afiot egy közös gondolatban 
találkoznak. 
Az egyöntetű felfogás a magasabb élet-
kulturáról ösztönszerűen érezteti az 
igazi értéket. Ilyen érték a valódi 
"471 í" minden alkotása, amelyek ki~ 
válóságukról mindenhol közismertté 
váltak. 

6au de o Cogne 
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Kéz- és köröm-tan 
A kéz- és körömápolás fontossága — 

ugy egészségi, mint esztétikai szempont-
ból — elsőrendű. Nem túlzás az a régi 
mondás, hogy „mutasd meg a kezedet 
és én megmondom, hogy ki vagy". Pe-
dig nem igaz. Mindenkinek lehet szép 
keze és körme, ha rendszeresen és meg-
felelően ápolja. 

Elsősorban mossuk kezünket többször 
napjában langyos vagy meleg, de legfel-
jebb 34 fokos vizben. A melegvíz job-
ban kimossa az idegen anyagokat a pó-
rusokból. Kézmosás után, de legalább 
este, lefekvés előtt dörzsöljük be kezün-
ket kézápolőkrémmel. Vékonyan kenjük 
bőrünkre a kenőcsöt és ujjnink felé dör-
zsöljük, nehogy a vérkeringés irányával 
ellenkező irányba történő masszázzsal 
kiszorítsuk a vért az ujjakból. 

Forró vagy tulhideg viz ártalmas. .4 
hidegvíz szárítja, megtöri a bőrt. 

Körömápolás előtt -szappanosvizben 
aztassuk a kezet. Legjobb kis szappan-
darabokat feloldani a körömvizfben. 
melynek oldóhatása igv jobban érvé-
nyesül. A langyos, szappanosvizben ha-
mar megpuhul a körömágy s igv a ki-
nőtt vadbőröket könnyebben tudjuk az 

szempillakultusz 
Y E S S O - H E N N A 
a szempillákat kétszer 

oly hosszúnak 
tünteti, selymes fényes-
nek mutatja, mélytüzű 
szemeket ad. Abszolút 
ártalmatlan. Viz és 
könnyálló. Mindenütt 

kapható. 1 üveg ára bérmentve 4 pengő 25 fillér. 
Ha valahol nem volna, forduljon a Tudományos 
Találmányok Laboratóriuma (LABORATORY OF 
SCIENTIFIC INVENTIONS) magyarországi fiók-

jához, Budapest 72. Postafiók 15. 

Sz. É. R E N D E L Ö S Z E L V É N Y ! 
Kérem küldjön azonnal bérmentve P 4.25-ért 

1 üveg YESSO-HENNAT í ° k C - f -
barnat 

Név: . . . . 
Helység: 
Utca és házszám: 

Szelvényt levágni és levelezőlapra ragasztva, vagy 
borítékban beküldeni! 

Körömápolás elölt szappanos vízben áztassuk n 
kezet 

ollóval kivágni. A körömágy körüli ki-
növéseket ajánlatos előzőleg egy csont-
kanálkával hátranyomni: ezáltal felsza-
badít juk a körmöt a bőrránövéstöl. 

A körömfestés problémáját most maga 
a divat oldotla meg. A néhány évvel ez-
előtt divatrakapott sokszinü körömfesté-
ket, mely rengeteg infekciót okozott, az 
uj divat kiselejtezte a kozmetikából. 
Színes, festett köröm ma már divatja-
múlt: újból a természetes, rózsaszínű 
köröm divatos. Az ártalmas anyagokat 
tartalmazó körömfestékek kimentek a 
használatból. 

A körömápolási szerszámokat tartsuk 
a legnagyobb tisztaságban, mert a kö-
röminis nagyon érzékeny s a tisztátlan 
szerszámok használata könnyen súlyos 
infekciót idézhet olő. Ajánlatos haszná-
lat előtt ezeket a műszereket minden 
esetben dezinficiálni. 

Védjük kezünket a fagyástól! 
A fagyás-seb a legtöbbször kiújul, fáj-

dalmas és visszatetsző. Fagyott kézzel 
forduljunk azonnal szakorvoshoz. 

Lehet-e bálba menni 
mielőtt Depilátort használnak? Már nein 
kérdés többé, mert a Morisson szőrlelenilö 
Depilátor pillanatok alatt, fájdalom nélkül 

eltávolítja hónaljáról a felesleges hajszá-
lait. A Morisson-Depilátornak kellemes az 
iilala. használata egyszerű és megbízható. 

SS 



A helyes körömápolás 
EŐry Erzsi 

(Révész—Biró felvételei) 
b 

Kozmetikai üzenetek 
1931 február. Teljesen mindegy, hogy 

melyiket használja, a hatásuk ugyanaz. 
Nem növeszti a szőröket. Erre a kérdésre 
csak levélben válaszolhatunk. 

Szőke asszony. Szíveskedjék kérdését 
megismételve válaszbélyeggel ellátottan 
cimét közölni, hogy levélben részletesen 
válaszolhassunk. 

Tanácsot kérő előfizető. 1. Arcát na-
ponta kétszer mossa meg melegvízben 
neutrális szappannal. Letörölközés után 
abszolút alkohollal törölje át, majd 
higanymentes púderrel puderezze be. 2. 
Melleknek rugalmasságát semmiféle ke-
zeléssel visszaadni nem lehet. Műtéttel 
meg lehet kisebbíteni. 3. Vérszegénységtől 
ered, háziorvosával vizsgáltassa meg 
magát. 

22 Római. Csak sebészi beavatkozással 
lehet eredményesen és véglegesen azt 
korrigálni. Kár egyébre pénzt költeni, 
mert az úgyis sikertelen. 

R. Ili. 1. Külső és belső kezeléssel. 2. 
Ha nem védi arcbőrét, a tavaszi nap-
sütés megint kihozza. Fényvédő kenőcsöt 
és pudert kell használni. 

Ibolya 10. Haját hat naponként mossa 
melegvízben, megbízható kénesszappan-

c f l a j á t 

m e g c s o d a I j á k 

haC7> 
U \ i x a u o t i 

s h a m p o o n n a l 

á p o l j a 

1 csom ag 36 f i i 1er 

2 mosásra elég! 

nal, letörölközés után sósborszes&zel dör-
zsölje be a fejbőrt és a hajat . Pár héten 
keresztül tartsa be ezt a kúrát. 

Kétségbeesett. Ha az arcbőre zsiros, 
ugy helyesen ápolja a leirtakkal. 

Másodhetes előfizető. 1. Keveset sza-
bad mosni és sokat kell olajozni ricinus-
olajjal, szépen meg fog gyógyulni. 2. 
Higanyos. 3. Olvassa el „Ibolya 10" jel-
ige alatt írottakat és azt tartsa be. 

Kozmetika 27. Címére levél ment. 
Feketerózsa 17. 1. Meleg vi zbeh mossa 

naponta kétszer, mosások után 70 fokos 
alkohollal törölje le. 2. Olvassa el az 
„Ibolya 10" jelige alatt írottakat és azt 
tartsa be. 3. Nem jó. 4. Nem felel meg 
az arcbőrének. 5. Ne egyen édességet és 
tésztát, sokat sportoljon és sétáljon. 6. 
Bekenheti. 7. Nem jó, mert higanyos. 8. 
Nem árt és nem használ. 9. Kitűnő szer, 
nyugodtan használhatja. 

Példányonként vásárló. Ha meghízik, 
elmúlik az egész panasza. Ha tlem tud-
ják otthon elvégeztetni, be kell kórházba, 
vagy klinikára vinni. 

Anci, Románia. Cimére levél ment. 
P. E.-né 25. Rosszul végezték el. Fel-

tétlen eredményesen ki lehet püsztitani. 
Példányonként vásárló, Szlovenszkó. 

Ugyanúgy ápolja arcát, mint ahogy leve-
lében irja, csupán azzal a különbséggel, 
hogy az állott vízben, amihez egy lavórnyi 
mennyiségbe két evőkanál gliceíint önt, 
mosdjon meg reggel és este. 



KONYHA 
\ N 

TÖLTÖTT ROSTÉLYOS 
Egy kiló szép rostélyost veszünk szele-

tekben. Lefej t jük a csontról, megtisztit-
jük a faggyus részektől és konyhakés 
fokával mindkét oldalán megveregetjük. 
Készitem a következő tölteléket: 2 nyers 
egész tojást, 10 deka elkapart sertés-
májat , 5 deka igen apróra vágott füstölt-
szalonnát, 20 deka bő zsiron, petrezse-
lyemmel, reszelt hagymával párolt, ap-
róra vágott gombát, zsírjával együtt, 2 
tejbeáztatott és kinyomott zsemlyével, Íz-
lés szerinti sóval és borssal simára elke-
verek. Rákenem a rostélyosokra, ráte-
szek egy-egy hámozott kemény tojást, 
összesodrom, fehér fonállal átkötöm és 
zsiron fedő alatt puhára párolom. A fo-

nalat lefejtve, rézsútos szeletekre vágva, 
tálalom. Rizst adok melle. Lehet igy ké-
szíteni felsálszeleteket is. 

NARANCSBÓLÉ 
3 darab fehér és három darab vere& 

narancsot, valamint egy citromot egészen 
húsáig lehámozunk, a bóléstál fölött kari-
kákra vágjuk, kimagozzuk és beletesszük 
a tálba. Meghintjük negyedkiló porcukor-
ral és igy hagyjuk állni fél óráig. Akkor 
ráöntünk 7 deci tállyai elsőrendű minőségű 
fehér ibort, félliter igen jó egri bika-
vért, 2 pohár cognacot, egy pohár cura-
caot, egy pohár cherry-brandyt és leg-
alább 2 órára jégre állítjuk. Tálaláskor 
egy üveg pezsgőt öntünk hozzá. Szűrve 
töltögetjük a böléskupákba. 

Bcrky 
.Kedvenc ételeim: a paprikás csirke, sok 

több a tejfel és a 

Lili főz 
paprikával és tejföllel, turóscsusza, amelyen 
tepertő, mint a csusza" 
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ÉTLAP EGY HÉTRE 
SZOMBAT. Ebéd: Paradi-

csomleves rizzsel, frissen sült 
rostélyos lencsefőzelékkel, tu-
róskifli. Vacsora s Bujtatott 
pörkölt, befőtt, cakes. 

VASÁRNAP. Ebéd: Pirított 
kappanaprólékleves, olasz bom-
ba, gombával töltött, tejfe-
les kappanpecsenye, levesben 
főtt zöldségsalátával, mogyoró-
krémtorta. Vacsora : Hideg 
borjuvelő tartármártással, tor-
ta, rumos meggy. 

HÉTFŐ. Ebéd: Zellerkrém-
leves, lucskos káposzta, alma 
pongyolában. Vacsora: Húsos 
derelye, alma. 

KEDD. Ebéd: Francia ökör-
uszályleves, turóscsusza. Va-
csora: Sonkás, sajtos maka-
róni, narancssaláta. 

Lebbencs-
vadsertés, 
a, gyors-
"ajorannás 

|tói, kömé-
1. 

SZERDA. Ebéd: 
leves, borban 
ecetes torma, áfc 
lepény. Vacsora: 
vetrece, köritett 
nyes reteksztíetefe 

CSÜTÖRTt 
leves, ránt<j 
gonya- és 
ker-tészta. 
felsál, dióhéj 

PÉNTEK, 
krémleves, 
bás rizzsel, 
csora: Kai 
tolya, füge, 

d: Kaszás-
ány bur-

kával. Oet-
Alföldi 

Zöldség-
bonty gom-
lelfujt. Va-
l in« , da-

OWZÖGOÍ TLJPROPOGONDO 8IZ0TTSÛG 

Stauffer „Medve" doboz-
emmentali 

HABKOCH (4 személyre) 
Vi kiló rizst vaníliás, cukrostejben 

megfőzök. Mikor már, langyos, 3 tojás 
sárgáját keverem bele és egy tűzálló tál 
fenekén szépen elegyengetem, 8 tojás fe-
hérjéből kemény habot keverek, vaníliás 
porcukrot és 5 evőkanál baracklekvárt 
keverek bele, a rizs fölött kúpot formá-
lok belőle, megtűzdelem tisztított, hosz-
szukás mandulaszeletekkel és közepes jó 
tűznél a sütőben pirosra sütöm. Igen 
könnyű étel. Gyermekeknek, reconva-
lescenseknek különösen ajánlom. 

PILÁF 
Itt közlöm a múltkor hibásan meg-

jelent receptet. Egy kiló jóminőségü 
birkahúst falatnyi darabokra vágok. Bő 
zsirban megfonnyasztok 3 nagy 1'ej ap-
róravágott vereshagymát, borsozom, pap-
rikázom, belevetem a hust, sózom és ad-
dig párolom fedő alatt, mig majdnem 
puha. Akkor hozzáadok 35 deka meg-
mosott rizst, összekeverem, annyi vizet 
töltök rá, hogy 2 ujjnyival ellepje. Fél 
tojásnyi birkavajat és néhány kanál pe-
csenyezsirt adok hozzá és fedő alatt ad-
dig párolom, mig a vizet elfövi és hus, 



U JHÁZY-LE VES 
Egy szép kövér tyúkot megtisztítok, 

kibelezek, nyakúi, lábait levágom. Egy 
nagy levesfőző fazékba öntök 3Vi liter 
vizet, beleteszem a tyúkot aprólékostól, 
félkiló marhaszegyet, félkiló marhacson-
tot, izlés szerint sót és l'edő alatt lassú 
forrással főzöm. Ha lassan fözöm, nem 
kell leszedni a habját , aníiben a leves 
sok izessége benne van, mert igy szépen, 
lassan elfövi ahélkiil, hogy zavarossá 
tenné. De ha ugy hagyom forrni, mint 
a lúgot, akkor a habját le kell szedni, 
mert különben csúnya levesünk lesz. 
Fél órai forrás után hozzáleszünk né-
hány szem feketeborsot, késhegyni piros-
paprikát, evőkanálnyi paradicsompürét 
(nyáron tojásnagvságu friss paradicso-
mot), fél kiló leveszöldséget, egy fe j 
tisztított, kettévágott vöröshagymát, egy 
gerezd fokhagymát, 4—5 szem száritott-
gombát és fedő alatt igy főzzük még 2 
vagy 2 lA órán át, mig a tyúk egészen 
puha lesz. Levesszük a fazekat a tűzről, 
az asztalon egy evőkanálnyi hidegvízzel 
meglocsoljuk a tetejét (ettől hamar le-
ülepszik) és lefödve, öt percig hagyjuk 
állni. Akkor szépen, merőkanállal leszűr-
jük levesszürőn át egy másik fazékba a 
levest és félreállítjuk. A tyúkot kiemel-
jük a fazékból és deszkára téve, a bust 
lefej t jük a csontokról és falatnyi dara-
bokra vágjuk. A mája t és a zúzát még 
kisebbre. A levest tűzhelyre állitjuk, fő-
zünk bele májgombócot, 15 deka felda-
rabolt champignön-gombát, Ónom metél-
tet, belevetjük a feldarabolt tyúkot, a 
levesben főtt zöldség egy részét karikára 
vágva, végül — személyenként egyet szá-
mítva — feltört tojásokat engedünk bele, 
vigyázva, hogy egészben marad janak és 
3 percig főzzük őket, hogy a fehér jük 
kemény, a sárgájuk lágy maradjon. A 
levesestálban lévő finomravágott schnitt-
lingrc vagy petrezselyemzöldjére öntve 
tálaljuk. Nyáron zöldborsót is főzünk 
bele. 

MARHANYELV 
BORDIGHERA-MARTASSAL 

Alaposan megtisztított, többszörös me-
leg és hidegvízben megmosott marha-
nyelvet megfőzünk egy szál sárgarépá-
val, fél zellerrel, egy fe j vöröshagymá-
val, néhány szárított gombával, egy nagy 
hámozott burgonyával, izlés szerint só-
zott, 1 liter vizzel és félliter borral. Fedő 
alatt főzzük, mig a nyelv egészen puha 
lesz. Ekkor lehuzzuk róla a bőrt, tepsibe 
tesszük, leöntjiik 20 deka forró vajjal. 
A forró sütőbe tesszük. A levet, amiben 

főtt, átpasszirozzuk, ráöntjük szintén a 
nyelvre, a sütőben félóráig együtt párol-
juk, azután a nyelvet felszeleteljük és 
tálra rakjuk. Mig ezt tálaljuk, a tepsiben 
lévő lében két deci tejfelt forralunk fel 
a tűzhelyen és egy részét a nyelvre önt-
jük, a többit pedig mártásos Csészében 
tálaljuk. A gégét természetesen nem tá-
laljuk be. 

MOGYORÓKRÉM-TORTA 
Csinálhatjuk akár nyers, akár pirított 

mogyoróból. 40 deka mogyorót megda-
rálok, hat tojássárgát 20 deka cukorral 
habosra verek, azután 8 deka őrölt mo-
gyorót, 3 evőkanál szitált morzsát, végül 
a 6 tojás kemény habját keveretn hozzá, 
vaj jal kikent, lisztezett tortaformában 
megsütöm körülbelül félóra alalt. Desz-
kára boritom, hűlni hagyom. Készíteni a 
következő krémet: 15 deka vajat 20 
deka cukorral és egy nyers, egész tojás-
sal habosra verek, hozzáadom a meg-
maradt Őrölt mogyorót, 2 deci tejszínből 
vert kemény habot és sima krémet ke-
verek belőle. A kihűlt tortát keresztben, 
középen átvágom. Kapok igy kct kerek 
tortalapot. Az egyiket a krém egyhar-
mad részével megkenem, ráteszem a 
másik tortalapot és az egészet bevonom 
a többi krémmel. Drazséval, vagy rumos-
meggyel díszítem. 

ÜZENETEK 
E rovatba tartozó kérdések Vizvári Mariska 

lakására (Rökk Szilárd-utca 18. sz.) küldendők. 
Keserű Andrásné. Főzőiskolája van a Kat. 

Háziasszonyok Egyletének, Mária-utca 7. sz. 
alatt. Kezdőknek naponta d. e.. Haladóknak 
szerdán és csütörtökön este. Bővebbet megtud-
hat az egyesületben. Telefonja 311—60. Azután 
van főzőtanfolyama a IV.. Prohászka-utca 6. 
sz. alatti iskolának is, melynek prospektusát , 
szívesen elküldöm, ha bélyeges cimzett levél-
boritékot küld. Telefonja 833—11. Délelőtt hí-
vandó fel. 

Stadlerné, Bajmok. Citronátot, mustárt, 
szardellát, ananászt, minden jó csemegekeres-
kedésben kaphat. A som gyümölcs. Erdőben 
terem, grogot, puncsot, rozbefet készit az ember. 
Anist fűszeresnél, alkörmöst drogériában kap. 
A pudding ennivaló. Sósán előételnek, édesen 
tésztának. Örülök, hogy hasznát veszi a rova-
tomnak. 

Gizike. A mai rovatban talál mogyorókrém-
tortát. Tudom, hogy a narancs-jam-recept jó, 
— de nem az én érdemem, mert én Tassy Má-
riától kaptam. Ebből is láthatják, hogy sokan 
vagyunk színésznők, akik főzni tuduilk. Köszö-
nöm és üdvözlöm. 

Pirók asszony. Ne adjon kávéhoz hideg rán-
tott csirkét. Egyszer én is kaptam ilyen uzson-
nát Debrecenben — igaz, hogy friss, forró rán-
tott csirkét adtak a vaníliás haboskávéhoz —, 
és világosan emlékszem, hogy igen zavarban 
voltam tőle. Inkább kuglófot és befőttet. Vagy 
ha rántott csirke, akkor bort és salátát. És ez 
esetben nem d. u. 5-kor, hanem este 8-kor. No 
meg a mostani csirkék öregek is erre a célra. 
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Miből készül 
a tavaszi ruha? 

A francia anyaggyárosok között a leg-
nagyobb népszerűség ma kétségtelenül 
Rodiert illeti meg. Rodier legnagyobbrészt 
gyapjuanyagokat, szöveteket kreál és a 
szezon domináló újdonsága majdnem év-
ről évre az ő kollekciójából került ki. 

Ezidén ismét nagy újdonsággal lepte 
meg a divatot: a sinelliccel. Ezt az anya-
got ő misztérikus anyagmik nevezi, tudni-
illik se nem selyem, se nem gyapjú, se 
nem pamut, hanem ennek a háromnak 
az együttes utánzata. Az anyag háromféle 
minőségben készül, egy vastag, egy vé-
kony és egy középvasitagban. A kasha 
óta Rodier szerint nem volt népszerűbb 
anyag, mint amilyen a sinellic lett, te-
kintve azt a rendkívül sok változatot, 
amelyben már eddig is gyártja. Lesz 
olyan sinellic is, amelyre apró mintákat 
nyom, vagy olyan, amilyent apró min-
tákkal hímeznek ki. Ez az anyag helyet-
tesíteni fogja a sokféle szövet, voil- és 
lussor-anyagot, amelyeket Rodier ezideig 
nyárra csinált. Természetesen az anyag a 
pasztellszíntől a feketéig mindenféle szín-
árnyalatban készül. 

Egy másik újdonsága a sinannam, ez 
egy nehézminőségü vászon, amelyből fő-

Legujabb tavaszi szövetszinek 

leg sportruhák és vászoncipők fognak 
készülni. 

A divatkreátorok szerint ezidén tavasz-
szal rendkívül divatosak lesznek a flanel-
tok és a flanellszerü anyagok. Ezért 
kreálta Rodïer a flanellicet ia legkülön-
bözőbb vastagságokban és a néjélicet, 
egy düftinszerü flanellanyagot kis szines 
kabátokra. 

A sportanyagok között tavaszra is fon-
tos szerep jut a buras-anyagoknak, ame-
lyekben kis apró csomók vannak. Még 
ezeknél az anyagoknál is népszerűbbek 
lesznek a /issyí-anyagok, amelyek meg-
lehetősen kemények és merevek, a ser-
gekhez hasonlítanak, legnagyobbrészt 
angol kosztümök készülnek majd belőlük. 

A crepe-szövelek ezidén sem lesznek 
kevésbé divatosak, mint tavaly voltak. A 
krepella helyett azonban egy vékonyabb 
anyagot gyártott Rodier, a cristellát és a 
diabellát. Ezekből fog a legtöbb egyszerit 
tavaszi ruha készülni. A divatos szövetek 
vékonyak, átlátszóak és egészen pici kis 
hiinzett minták vannak bennük. Az át-
látszó szövetek között van olyan, amely 
már szinte lukacsos, akár egy moskitó-
háló. 

A jersey és a jerseyszerü 
szövések nagyon divatosak 
lesznek, nemcsak egyszin-
ben, hanem két-három szinü 
fonálból is. Érdekes a min-
tázatuk, mert mindig 
ugyanolyan minta van raj-
tuk, mint azokon az anya-
gokon, amelyekkel kombi-
nálják. A minták általában 
még kisebbek, mint tavaly 
voltak. 

A jersey-ek között ezidén 
olyan vékony is készült, 
hogy nemcsak blúzokat, 
hanem pizsamákat is ké-
szítenek belőle. 

Határozott divatszint Ro-
dier kollekciójában nem 
találunk, feltűnő azonban, 
hogy az anyagok sem nem 
pasztellszinüek, sem nem 
nagyon erősek, hanem in-
kább semleges, tompított 
árnyalatuak. A minták kö-
zött teljesen hiányoznak a 
kubisztikus minták. A ku-
bizmus befagyott tavaszra. 
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„Elefántbőr" kalapok 
A tavaszi ruháka t jóval megelőzik 

a tavaszi kalapok. Az idei tavaszi ka-
lapdivatban a kalaptervezők fantá-
ziája a sapka forma körül csapong. 
Már tavaly i lyenkor ta lá lkoztunk a 
két-, sokszor há romsz ínű tr ikóból 
összeállított p u h a kis bare t tokkal , 
amelyekről ezidén sem m o n d a n a k le 
a párizsi masamódok . Ezt a sapkát 
rendkívül sokféle vál tozatban készítik, 
l egú jabban ugy, hogy két- há rom-
színű csavart rollnival tu rbánsze rüen 
fejezik be. 

A kalapok anyaga legnagyobbrészt 
puha, súlytalan, a fe jhez simuló. 
Rendkívül jól lehet fo rmáln i , drappi-
rozni őket, viselőjének egyénisége 
szerint. A sapkáka t kis fá ty lak kisé-
rik, amelyeknek egyik legfontosabb 
rendeltetése, hogy a nagy érvényre 
ju tó f r izurá t r endben ta r t sák , megvéd-
jék a tavaszi széltől és esőtől. 

Még a szélesebb ka lapoka t is idén 
egészen puhán dolgozzák, például 
egyik kollekcióban ta lá lunk olyan 
széles kalapot , amelynek p u h a hor-
golt fe je van fehér vastag selyemből 
és csak a k a r i m á j a készült fekete 
szalmából. 

Érdekes u j anyag a tavaszi kollek-
ciókban az „elefántbőr' . Igy nevezik 
azt a matt fényű bőrhöz hasonló, rend 
szerint doublé selyemszalagot, amely-
ből nagyon sok tavaszi ka lap és ka-
lapdisz készül. Ez a szalag annyi ra 
hasonlí t a bőrhöz, hogy sokszor szi-
nes szarvasbőrrel helyettesitik. A ta-
vaszi ka lapok között egyébként rend-
kívül sok a szalmamodell . A szalmák 
azonban horgoltak, kötöttek, sokszor 
csipkeszerű anyagok, úgyhogy visele-
tük éppen olyan kellemes, m in tha se-
lyem, szövet, vagy t r ikóanyagok len-
nének. Népszerűségüknek van azon 
ban egy másik t i tka is, hogy lényege-
sen olcsóbbak az egzotikus drága 
szalmáknál , amelyeket megfizetni ma 
már csak a legkivál tságosabbak tud-
nak . 

Sötétkék tavaszi kosztüm, levenilulakék derék-
kal, fehér-sötétkék sáltfiillérrnl 

(C.o|jyrii>ht l>y Bruno Winterfell!, Berlin) 
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A divat: 
egyszerű, ae rendkívül színes 

A tavaszi divat végtelen változatos-
sága el lenére még sohasem volt de-
mokra t ikusabb , min t ezidén. Ugy lát-
szik, a d iva tk reá to rok * egyhangúlag 
alávetet ték m a g u k a t a mai asszonyok 
a k a r a t á n a k , ak ik nappa l r a visszauta-
s í tanak minden túlságosan diszes 
toalettet . 

A tavaszi r u h á k olyanok, hogy reg-
geltől estig lehet viselni őket. Nőie-
sek, de mégis spor tszerűek, úgyneve-
zett angol ruhák, amelyeket a gallé-
rok, sálak, kis mel lények és főleg az 
anyag és a n n a k színösszeáll í tása tesz 
változatossá. 

Legfon tosabb r u h a d a r a b tavaszra 
az úgynevezet t lcabátruha, vékony an-
gol, nagyon sokszor férf ias szövetből, 
szürke, b a r n a és d r a p p színekben. A 
szövetekbe a p r ó kis kockák vannak 
beszőve, vagy pedig, ha s imák, a szö-
vésük lpza és kockaszerü . A r u h á k a t 
kis csukot t kabá tok egészítik ki ová-

lis reverrel , ami lyent a fér f iak a 
szn iokingmel lényükön viselnek. Ez 
alatt a kabá t alat t csíkos, kockás, 
é lénkszinü t r i kó jumper , vagy pedig 
úgyszólván klasszikus szabású ing-
blúzt viselnek, igen sokszor nyakken-
dövei. Az ingblúzok a férf iak oxford-
ingeire emlékezte tnek. 

A tavaszi r u h á k n a k egy más ik tí-
pusa a nyitott kabá tu ruha , amely-
hez ugyancsak élénkszinü j u m p e r t 
viselnek. A csukott kábá tokná l a bluz 
legtöbbször bedugós, míg a nyitot t 
kábá tokná l kívül a szoknyán viselik. 
Ezek a jumperek k ö n n y ű lazaszövésü 
tr ikóból , vagy szövetből, esetleg 
gyapjucs ipkéből készülnek, legtöbb-
ször á t lá tszóak és nagyon könnyűek . 
A tavaszi r u h á k közül nem hiányoz-
nak m a j d a gyapjugeorget le -anyagok 
sem apró kockákka l , vagy kis sottis 
mintával , rendszer in t rövid, vagy há-
romnegyedes kabát ta l . 

A tavaszi köpenyek legnagyobb-
részt de rékban egy kevéssé sveifol-
tak, nagy r eve r jük van és négy 
gombbal gombolódnak . Ezek persze 
a k i fe jezet ten sportszerű kabá tok 
Vannak persze kompl iká l t szabású 
délutáni köpenyek is finom, vékony, 
könnyű szövetekből, vagy nehéz se-
lyemből, amelyeknek szabása m a j d 
azt a látszatot keltik, m in tha viselője 
egészen be lenne csavarva a kö-
penybe. Ezeket a kabá toka t legna-
gyobbrészt sálgallér disziti, lehetőleg 
szőrméből. 

A tavaszi divat egyszerű, de rend-
kívül színes. A fekete-fehér össsze-
áll i táshoz fel tét lenül já r még egy 
h a r m a d i k szin is, a világos szineket 
élénkszinü tűzpiros, smaragdzöld, 
indigókék színű anyagból készült 
mellénvek, sálok egészítik ki. Ez a 
nagy sz ínpompa különösen a k i fe je 
zetten nyár i r uhákná l , fü rdőhe lyen , 
s t randokon fog m a j d é rvényre ju tn i . 

Az élénk szint nagyon sokszor az 
egyszínű r u h á n a sál képviseli, kosz-
tümöknél pedig a bluz. 

I f t l R ü L 
LÁZ-

H O H l E l l O 
GARANTÁLTAK 

MEBBIZHflTŰ 
IKIÁRKA 

ÁRA 2 PENGŐ 
Március 31-ig minden láz-
hőmérőhöz egy miniatűr 

szobahőmérőt adunk. 
„TURUL" Kötszergyár 

II., Er6d-utca 1- 3 . 
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DCTIUÜLI 
' London lavaszi divalszcnzációja 

;»z a nagy ipari vásár, amelyet az 
Olympia Hallban tartanak és ame-

k « | / m l y e n a divatiparnak úgyszólván 
^ • i ^ i n i n d e n ága képviselve van. 

Divat szempon íjából legjelentő-
sebb ezen a vásáron a kézitáska-
ipar kiállítása. Több mint félmillió 
táskamodellt mutatnak be a leg-

értékesebb drágakövii csatlokkal kira-
kott párizsi modelleklől kezdve egé-
szen a legegyszerűbb bőrtáskáig. A 
párizsi táskák érdekessége, hogy a csal-
juk legnagyobbrészt féldrágakőből, jade-
ből, türkizből, vagy korállból van kifa-
ragva. 

* 
Ujak voltak a kiállításon a teknősbéka-

bőrből készült táskák, a kemény bőr 
olyan finoman van kidolgozva, hogy ma-
gához a teknőchöz hasonlít. London ma 
egyik legfejlettebb centruma a bőrfeldol-
gozó iparnak. Az angol gyárosok hóna-
pokat töltenek keleten és egzotikus bő-
rök után kutatnak. Nagy sikere van a 
kiállításon a fókabőr-táskáknak és a 
birka belső bőréből készült táskáknak. 
A birkabőrnek az a végtelen nagy előnye, 
hogy puha és ezért rendkívül jól dolgoz-
ható, fodrokba, berakásokba. 

* 
EGYIK OYAR NAGY SIKERT ARATOTT FE-
< TE VÁSZONBÓL KÉSZÜLT TÁSKÁKKAL, 

AMELYEK MÜSELYEMMEL VANNAK ÁT-
SZŐVE. A TÁSKÁK ÁLLÍTÓLAG UGYANOLYAN 
TARTÓSAK, MINT A LEGJOBB BŐRTÁSKÁK 
ÉS TETSZETÖSÉGBEN SEM MARADNAK EZEK 
MÖGÖTT, MERT A FEKETE SZÍNÜKET KRIS-
TÁLY ÉS ELEFÁNTCSONT CSATTOKKAL 
ÉLÉNKÍTIK. 

* 
Hogy a perzsaminták milyen divato-

sak, azt bizonyítja, hogy nemcsak a bro-
kátokon, hanem a bőrtáskákon is vi-
szontlátjuk őket. Rengeteg sok ilyen min-
tájú bőrből készült táskát látni a kiállí-
táson. 

Újdonság a tweedszerüen preparált 
bőr angol kosztümökhöz és köpenyekhez 
és a vastag disznóbőrtáska, ami harmoni-
zál az ugyancsak disznóbőrből készült 
trottőr kesztyűvel, a hüllők közül pedig 
a fehér krokodil, amelybql szintén sport-
táskák készülnek. 

• 
A bőrtáskák mellett rengeteg sok a se-

lyem és más anyagból készült táska. A 
skót gyárosok az idei nagy sottis-di-
vatra való tekintettel, hetvenkétféle sot-
tis-mintát mutatnak be különböző tás-
kamodelleken. Nagyon sok táska garni-
túrát alkot a sállal és a ruhaövvel, ame-
lyek a táskával megegyező anyagból ké-
szülnek. 

Eltűnt a film — 
a fogak újból vakítóan fehérek! 

Állandóan u j teóriákat emlegetnek a fo-
gak romlását illetően. Néhány autoritás 
rothadási csirákról beszél, mások hiányos 
diétát említenek. És a többiek e két dolog 
összhatásáról beszélnek. 

Egy dolog azonban vita nélkül el van 
ismerve. Fődolog a csirák eltávolitása a 
fogakról, hogy azok egészségesek és erő-
sek maradjanak. 

Az ön fogait egy ragacsos hártya fedi. 
Ebben csirák vannak, melyek romlást 
okoznak. A védekezés abban áll, hogy ezt 
a hártyát (film) naponta eltávolítjuk fo-
gainkról. 

A biztos mód a film eltávolítására a 
Pepsodent. Pepsodent nem tartalmaz sem 
kártékony port, sem fövényt. Hatása 
enyhe és teljesen biztos. Ott hat, ahol 
más metódusok már nem használnak. 

Szép. csillogó fogai vannak? Óvja azokat ! 
Használjon Pepsodent-et naponta kétszer, keresse 
fel a fogorvost évenként legalább kétszer. 

a ragacsos hártyát eltávolító fogápolószer 

ingyen 10 napns tubus 9137 
Kanitz Iván é s Tsa, Egyelem-u. 3 

Budapest, IV. 

Név: 

Cim: 

Csak egy tubus családonkint. HU 70. 8. III. 31. 
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A tavasz divatszinei: 
a z c p a i z c l d é s a z 

c p a l s a r ^ a 
Patou az u j tavaszi és nyári divat be-

mutatásakor kis értesítőt adott a vásárló-
nak. Az értesítő előszavában azt mondja, 
hogy valahogy ugy érzi magát, mint az 
az ember, akinek egyazon másodpercben 
születik meg drága kicsi fiacskája és hal 
meg az imádott felesége. Nem tudja, 
hogy vájjon felesége elhunytát sirassa, 
vagy kisfia születésének örüljön. Most 
amidőn az u j divatot bemutatja, ő is 
ilyen bizonytalanságot érez. Nem tudja, 
sajnálja-e a régi divatot, vagy örüljön-e 
az újnak? Az öröm és ujjongás mellett 
marad, mert szeret nevetni s mert opti-
mista. Már maga a tavasz, a napsugár és 
a meleg nyár, amelyre ezek a kosztümök 
készülnek, vidámságra, jókedvre inspi-
rálnak. 

A sportruháknál a modell csak másod-
sorban fontos, mert a ruha vonalai hát-
térbe szorulnak a sport kívánalmai elől. 
A sportruhának egyszerűnek, kényelmes-
nek, praktikusnak kell lenni. 

A strandruhák kétféle csoportba oszla-
nak: az egyik a már praktikussá vált 
selyempizsama, a másik u j és sokkal 
praktikusabb öltözet, mint a régi volt, 
egy jersey-kosztüm, hosszú nadrággal. 
Ebben a kosztümben nadrág és kabát 
nélkül fürödni ós napfürdőzni is lehet. 

mint ensem 
ble pedig a 

legelegán-
sabb strand-
viselet. Új-
donság egyéb-
ként, hogy 
a strandkosz-
tümöket vé-
kony angol 
szövetből is 
készítik. 

Kollekció-
jában sok a 
jacht-kosz-
tüm, mert a 
nők közül so-
kan űzik a 
vitorlás spor-
tot. A jacht-
ruhák mind-
inkább rafi-
náltabbá vál-
nak szabásuk-
ban és szin-

összeállitá-
sukban s ezidén könnyű férfiszövetekből 
készülnek. 

Igen nagy súlyt helyez kollekciójában 
a reggeli, úgynevezett sportruhákra. Ezek 

Nyári ruha 
Rózsaszínű crepe de Chine 

facone 
(Patou-modell) 

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

árak. 
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a ruhák többfélék. Vagy kifejezett angol 
kosztümök, vagy kis szövetruhák, ame-
lyeket kabát egészit ki, vagy franciás 
kosztümök. Patou kollekciójában a trikó-
anyagokat ezidén majdnem teljesen hát-
térbe szorítja a szövet. 

A délutáni puháknál már alig találunk 
jerseyt, vagy szövetet. Ezek a ruhák sok-
ban különböznek a régi délutáni ruhák 
diszességétől, jóval rövidebbek az estélyi, 
illetőleg a vacsorázó ruháknál. A legfon-
tosabb a délutáni divatban, hogy az úgy-
nevezett kompié teljesen megszűnik. A 
kabát csak legritkább esetben készül 
ugyanabból az anyagból, mint a ruha. A 
délutáni ruhák lehetnek tarka virágos 
anyagból, ez esetben egyszinü, hosszú 
kabát illik hozzájuk, vagy sima anyag-
ból, elütő szinü hosszú tunikával. Ekkor 
a kabát a ruhánál rövidebb, olyan 
hosszú, hogy éppen csak ellakarja a 
tunikát. 

A nyári ruhák közül Patou a legna-
gyobb súlyt a kis estélyiruhákra, az 
úgynevezett cocktail party ruhákra he-
lyezi. Szerinte az elegáns hölgy nyáron 
majdnem mindig a szabadban tartózko-
dik, vacsorázik, táncol. Szüksége van, 
egy olyan átmeneti ruhára, amely a dél-
utáni ruhánál díszesebb, viszont az es-
télyiruhánál egyszerűbb. Ennél a ruhá-
nál legfontosabb az anyag megválasztása 
és a szoknya helyes hosszúsága. Ezeket a 
kis estélyiruhákat kalappal lehet hor 
dani, mert ujjuk van, de a tearuhától 
mégis megkülönbözteti őket a merészebb 
dekoltázs. 

Kollekciójában sok az estélyiruha sa 
tinból, csipkéből, a szezon két nagy rivá 
lis anyagából és virágos mousselineból 

Az estélyiruhákon kivül sok otthoni 
ruhát „robes d'intimé" kreál. Ezeket a 
ruhákat a háziasszony saját vacsoráin 
viseli, amikor ugyan vendégei vannak, de 
a vacsorának intimebb színezetet akar 
adni. 

Színekben az ezidei kollekció gazda-
gabb, mint tavaly volt, a fekete mellett 
kél legfontosabb szine az opálzöld és az 
ojyálsárga. Ha a ruha fekete, akkor is 
készülhet a sál, a kézitáska, vagy a gomb-
lyukvirág a divatos színből. 

t a v a s 
üde levegője lengi körül azt, akinek az 
arcáról az egészség és az ifjúság sugár-
zik. Â vonzó külső nagy előny. Ezért ne 
legyen bágyadt az arca,"amikor fiatalnak 
és üdének kell látszania, ne legyen el-
hanyagolta megjelenése, amikor lióditani 
akar, vagy reprezentálnia kell! Ne legyen 
sápadt és megtört az arca, amikor a hely-
zet egész embert kivan! Khasana Superb 
egészséges szint ad Önnek. 

A Khasana Superb ajakpirositó minden szin-
lénvstt bothoz pompásan <ilkalmazkodik. Tar-
lósnn, Ízlésesen és feltűnés nélkül lopja az 
ajakra az ifjúság hódító iideségél. Ahr tálja, 
nem'is sejti, hogy feslett az ajka. Ehhez 
már csak a Khasana Superb Crem-et kell 
etMorzsölnie az orafjdu, hogy az egészség 
friss pírjától legyen százszor szebbé, mint 
voll. Khasana Superb hatásán nem fog 
sem szél, sein eső, sőt a csók sem. Nem 
fest: az arcról és az ajakról csak szappannal 
és vízzel mosható le. KHASANA SUPERB 

MiudenütI kaphatói 

3.'>0 

Még ma tegyen próbát egy kis csomag Kiia^uui suberb 
ajakirral, ára: P 1.20 és arcpirosítóval, ára: P 1.50. 

Magyarországi központ: MiftâlV Otto, 83 K 7. 3VÖgtl-
i r u n a g y k e m k e d e s Budapest v i . , Podmaniczky-u. is 

Dr. ffl, Altersheim, Frankfurt a m. Paris, London 
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„BENZ-MERCEDES."-Az abbaziai tartózkodása 
idejére összeállítandó garderobe kérdésében csak 
akkor tudnánk határozott választ adni. ha azt 
is közölte volna velünk, hogy a tervezett üdülés 
tényleg kizárólag üdülés lesz-e, vagy pedig 
mondain életet szándékozik-e ott élni. Mert ez 
lényeges különbség, Tájékozásul mindenesetre 
ködünk annyit, hogy mostanában márciusban az 
idő még meglehetősen szeszélyes s fel kell, hogy 
szerelje magát meleg holmikkal s bundát okvet-
len vigyen magával. Hogy egyéb prémholmikat 
kell vinnie, ez természetes, mert minden tavaszi 
öltözethez valamilyen szőrme is járul. Kell egy 
sötél és egy világosabb kosztüm-kompié, meg-
felelő blúzokkal s ha sokat akarnak szórakozni, 
legalább két olyan selyem- vagy selyem crepe-
komplé kell, melyhez ujjatlan ruha járul, azon-
kívül szüksége lehet legalább két kijelentett 
eslélyiruhára. E négy utóbb felsorolt öltözék 
közül egy-kettőt elhagyhat, ha nincs szándéká-
ban nagy hotel-életet élni. Férjének két diszkrét 
sötét zakóöltönyre, egy világosabb öltönyre 
(esetleg melegebb, verőfényes napra számítva), 
szmoking- és frakk-öltönyre van szüksége, a 
megfelelő felöltőkkel. Elegáns esőköpenyről egyi-
küknek sem szabad megfeledkezni, valamint egy 
kényelmes, puha, könnyű, de meleg angol át-
meneti felöltőt sem nélkülözhetnek. Ha autó-
turákat terveznek, ehhez külön felszerelés kell. 

„HEDDA GABLER." 1. A tavaszi komplét 
célszerű mindenképpen hosszú ujju ruhával 
csináltatni, mert később a szoknyához lehet 
ujjatlan, világos blúzokat is felvenni. A kosztüm-
kompié sokkal modernebb, mint a köpenyes-
kompié, mely karcsú hölgyek számára rendkívül 
sikkes viselet. Azt ajánljuk tehát, hogy tessék 
most szép sötétkék kosztümöt csináltatni, az 
annuira kedvelt lazaszövésü angol anyagból, vagy 
finom, vékony posztóból s ehhez lehet egy sötét-
kék s egy feliérkazakos, vagy bedugós blúzt 

csináltatni. A sötét kazak oly elegáns, hogy azt 
délután bárhova felveheti. Később lehel a kosz-
tümhöz könnyű hnon-bluzt csináltatni, madeiia-
himzésű gallérkával. Ez lesz a nyár legkedveltebb 
viselete. Ennek elkészítéséhez már is hozzá fog-
hat, ha egyedül akarja hímezni. A Színházi Élet 
kézímunkaivén állandóan fogunk hozni ilyen 
mintákat, melyek a sablonos, gyárilag készült 
mintáktól lényegesen el fognak ütni. hiszen eze-
ket a rajzokat legelsúrendü iparművészek terve-
zik. 2. .1 zöld ruhát — a leírás után ítélve — 
alakítás nélkül viselheti. 3. A nyersselyem a 
nyáron is nagyon elegáns lesz. A mosóselyem-
ruhák délelőttre, vagy irodába nagyon jól meg-
felelnek. 4. A fehér szoknyához bátran viselhet 
elütő színű kabátot, mert ez az idén divatosabb 
lesz, mint valaha. 5. Ha sötétkék kosztümöt 
csináltat, akkor a tervezett ruha színe talán ne 
legyen ugyanolyan. Általában a ruhára csak 
akkor volna szüksége, ha véletlenül volna egy 
köpenye, mely alatt viselhetné. \'agy ha annyira 
vágyódik egy ilyen ruha után, csináltassa meg 
s a kabátot csináltassa hozzá szövetből. De mi 
a: általunk ajánlott összeáltitást célszerűbbnek 
találjuk. 

„KARCSÚ BARNA 26." Csodáljuk, hogy tavalyi 
ruhái annyira kurták, hiszen a délutáni és esti 
ruhák már tavaly is hosszúak voltak. Tény az, 
hogy a csipkekelme szine nem valami fiatalos 
s lia módjában van uj ruhát csináltatni, cél-
szerűbb igy határozni, mert az átalakítás is 
meglehetős pénzbe kerülne, hisz jó sok anyagot 
kellene a csipkéhez venni, hogy modern, e egáns 
ruhát kapjon belőle s a végén mégsem volna az 
előnyös. Igaza van a varrónőjének, hogy geor-
gette-t ajánl, mert most már körülbelül vége a 
télnek s arra is kell gondolni^ hogy a most 
készülő ruhának nyáron is hasznát vehesse. Ab-
ban viszont nincs igaza a varrónőnek, hogy a 
lila pan-bársonyruhát utcainak csinálta, mert 
sem az a szin, de még kevésbé az az anyag nem 
utcai viselet. Ha a festőintézet vállalja, meg-
fesletheti, de mint irtuk, maga az anyag is 
csak délutánra, vagy estére való. A cipő "színét 
a ruha szine határozza meg. Általában az 
ezüst-, vagy aranycipő, esetleg a strasszal hím-
zett fekete cipő majdnem minden ruhához jól 
illik. 

,.BAR'S A FIATALASSZONY." 1. Ha alakja 
elég lcarcsu, inkább kosztüm-kompiét, mint kö-

KÉSZÜLÉK 

S O V Á N Y I T . 
EGÉSZSÉGÉT BIZTOSÍTJA, 
IZMAIT ÉS IDEGEIT ERŐSÍTI ! 

AEG UniO IYIAGVAR UILL. RT 
BUDAPEST, V.f RUDOLF-TÉR 5 
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penyes kompiéi csináltasson. .4 ruha készülhet 
Iigy, hogy külön legyen dolgozva a bluz s szok-
nya. Ez utóbbi a kabát anyagából legyen, hogy 
hozzá többféle szinii és minőségű blúzt lehessen 
viselni. Így cz nagyon célszerű, mert a kosztü-
möt, amelyet most csináltut, könnyebb, világos 
blúzokkal egészen a nyári meleg napúkig visel-
heti s ez most a legmodernebb összeállítás. Ta-
vasszal a róka divatosabb, mint a kabátra dol-
gozott szőrme s célszerűbb is, mert néha sált is 
vehet a kubáthoz s a rókát más kabáthoz is 
viselheti. 2. A fekete selyemkabátot nem kell 
megtoldani. A kurta kabátok divatosak. csak 
összhangzó szoknyát, illetve ruhát kell hozzá 
felvenni. A kabát bélése fekete legyen, mert 
ha szincs, akkor csak olyan színnel díszített fe-
liele ruhát viselhet hozzá, mint amilyen színe 
a bélésnek van s az öltözködés igy sokkal nehe-
zebb. 3. Ebédlőbe leginkább csendéletet ábrázoló 
képek illenek, 4. A tavaszi cipődivat jellegzetes-
sége, hogy alig látunk majd cipőt, mely egyféle 
bőrből készül. Délelőtt — mint mindig — trottőr-
forma elegáns, délután és este francia fazonokat 
viselnek. A mélyen kivágott, vagy spanglis forma 
egyaránt divatos. 

„EGY TEMESVÁRI HÜ OLVASÓ." 1. A fekete 
vagy fehér összeállítás nagyon elegáns. A kesztyű 
ne legyen tiszta fehér, hanem fekete applikáció 
díszítse. 2. A barna szin az idén is divatos, bát-
ran megcsináltathatja a tervezett kosztümöt. 
Délelőtt utcára inkább sárgás mosóbőrkesztyü 
illik hozzá, mint a tiszta fehér. 3. A csipkeruha 
nein utcai viselet. Nyáron esténként felveheti 
de akkor is csak valamilyen stílusos felöltővel. 
Azért a ruha ujját nem okvetlen kell kivenni. 
4. Feltűnő szinü cipő nem való utcára. 5. A fe-
hér ruha csinos lesz. 6. Igaza van, hogy a nyári 
ruháira ráér még gondolni, különösen azért, 
mert — mint irja — három használható ruhája 
van s igy bevárhatja, mig a divat határozottan 
kialakul. Annyit máris Írhatunk. hogy az 
imprimé-anyagolc az idén is dominálni fognak. 

,,TANÁCSTALAN." 1. A tweed-felöltő jó, de 
ehhez inkább egy egyszerű, angolos ruhát csi-
náltasson könnyű, modern szövetből, mert a ter-
vezett esti ruhát inkább lehetne a jó állapotban 
lévő ripsz-seluem köpennyel kombinálni, lévén a 
sötétkék szin sokkal inkább délutánra és estére 
való, mint a vörösesbarna. 2. A fehér szövet-

kabátnak nyári rhliához igen jő hasznát veheti. 
3. A nyersselyem, angolos kompléja egészen mo-
dern. 4. Nem irta meg, hogy a kék tiflis-ruha 
alkalmas volna-e arra, hogy a ripszköpennyel 
kompiévá alakítsa. Ebben az esetben e fentebb 
ajánlott kék ruhát meg lehetne takarítani. 5. 
Mindezekből kitűnik, hogy a rendelkezésére álló 
összegből bőven kifutja a valóban szükséges 
könnyebb kosztüm s esetleg még egy esti ruha. 
Persze, ez ugy van kalkulálva, hogy jó, de nem 
tuldrága szabónője van. 

„UTAZNIViAGYÓ." A tervezett angol kosztü-
möt okvetlen meg kell csináltatni, mert csak 
ilyenben utazhatik. Ha drap szövetet vásárol, 
akkor hűvösebb időben meglévő átmeneti kabát-
ját is viselheti hozzá. Vigyen magával több vilá-
gos blúzt, ezzel nagyon változatossá teheti öltö-
zékét anélkül, hogy nagyon meg kellene tömni 
bőröndjét. Egy-két blúzt Párizsban is vehet. A 
délutáni ruháját is ott vegye meg. Többi ruháját 
csak akkor vigye magával, ha olyan társaság-
gal utazik, hogy sok esti szórakozásra van ki-
látása. 

,,SZ. SZ." Bizony a Riviérára nem lehet kevés 
ruhával útnak indulni, kivéve akkor, ha teljesen 
,,lurísta"-utazást tervez. Egyébként az átmeneti 
időszakban már azért is sok holmira van szük-
ség, mert ugy a hűvös, mint a verőfényes, me-
legebb időre fel kell készülnie. Világos préme-
ket okvetlen kell vinni, valamint könnyebb és 
melegebb kosztümöt megfelelő blúzokkal. Hogy 
mennyi délutáni és esti ruhát vigyen, ez attól 
függ, hogy mennyire óhajt résztvenni az ottani 
nagy életben. Tény az, hogy ott néha nagyon 
előnyösen lehet vásárolni, de erre csak részben 
lehet számítani, tehát a legszükségesebb holmi-
kat mégis magával kell, hogy vigye. A fekete 
kosztümöt elviheti, néhány világos blúzzal. Dc 
egy angol uti-kosztüm ezenkívül okvetlen kell. 

„HUSZTI KISLEÁNY." 1. Ha világos köpenye 
van, akkor a kosztüm számára valamilyen kö-
zépkék, vagy barna árnyalatot vegyen, különböző 
minőségű fehér blúzokkal. A kabát kurta legyen, 
a szoknya holba rakott. 2. A kék kalapját visel-
heti alakítás nélkül. 3. Kis huga számára geor-
gette-t ajánlunk. A szin attól, függ, hogy esti, 
vagy nappali ruháról van-e szó. 4. Barátnői szá-
mára legcélszerűbbnek találjuk a drap angolos 
kabátot. 

V Tavaszi hajdivat V 
n t i n n n n n i n i r r n z i t r n I 

G Elsóraneu megbízható szakmunka. ^ ^ ^ 

r 

O Speciális hölgyfodrász hajfestő-cégnél 

Rákóczi-ut 57. Telefon: József 441—78. 

a tartósan 

gépondolált frizura, 
mely a U T 

legújabb modellü « 
gépekkel készül. £ 

Elsőrangú megbízható szakmunka. 

Leszállított árakon. 
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,,SCHGŐS.'' 1. A dupla ágyakhoz is egyes szé-
lességü ágy neműek valók. 2. Az angolos hímzett 
huzatok most divatosabbak, mint a csipkések, de 
ha már megvan a csipke, azt is felhasználhatja. 
3. Vitrinbe valódi csipke való. Nem baj, ha az 
c^yes polcok csipkéi nem euuforma szélesek. 
Apró rajzszögckkel kell odaerősíteni, i. A filé-
teiitő divalos. Ha az asztal lapja szépen fénye-
zett, nem baj, ha nem lóg le, illetve nem takarja 
be az egész asztalt. A horgolt teritők szintén di-
vatosak. 5. A modern ebédlőasztalok kerekek, 
közepes nagyságúak s természetesen kihúzhatók. 
6. Divánpárnákat szoktak a földön elhelyezni, 
karosszékek, kanapék előtt. Ezeket a párnákat 
a szokottnál jobban tömik meg s zsámolypárná-
nak használják. 7. A horgolt storok még diva-
tosak. A középfüggönyök elegánsabbak, mint a 
vitt age-ok. 8. Nyári holmikról még ráér gon-
doskodni. 

„EGY VIDÉKI ÉRDEKLŐDŐ." 1. Az esküvőre 
tényleg a legszebb volna a rózsaszín kompié, de 
ha annyira súlyt helyez a célszerűségi szempon-
tokra is, akkor válasszon drap, vagy középkék 
árnyalatot. A sötétkék valóban tulkomoly lenne 
fiatal leány számára erre az alkalomra. A szoknya 
mindenesetre gloknis, vagy más dúsan eső fazon 
legyen, a kabát lehet mérsékelten angolos. 2. A 
kosztüm számára bátran megveheti a sötétkék 
anyagot, annyival is inkább, mert angol köpenye 
van. A kosztümhöz különböző szinü és minőségű 
világos blúzokat csináltasson. Ez most s előre-
láthatóan még sok ideig a legelegánsabb viselet. 
A kabátok általában rövidek. A szoknyák bera-
kottak. 3. IIa gondolja, hogy a hizókura alatt 

Kit lát vendégfii a Színházi Elet 
a CONTINENTAL szállóban 

Ezen a héten Nyúlási Antalné, Kiskundo-
rozsma, előfizetőnket invitáljuk három napra 
Budapestre és felkérjük, hogy megérkezésének 
pontos idejéről a Continental-szállodát (VII., 
Dohány-u. 42—44.) értesíteni szíveskedjék. 

lén>eges súlygyarapodást éi el, akkor bizony jó 
lesz várni a kosztüm csináltatásával. nehogy ki-
hizza. Ugy gondoljuk, hogy 300 pengőből kihoz 
egy egész finom kosztümöt, ha megbízható s nem 
tuldrága szabója van. Pestenlétekor a belvárosi 
jobb üzletekben is körülnézhet. 4. IIa a dublé-
kabát kockás oldala nem nagyon feltűnő, akkor 
inkább a kifordítást, mint a festést ajánljuk. 

„PRAKTIKUS DOKTORNÉ/' 1. Ha súlyt he-
lyez arra, hogy a tervezeit kosztümöt két-három 
évig alakítás nélkül viselhesse, akkor kizárólag 
angol fazont ajánlhatunk. Ez mindig elegáns és 
divatos. Hogy a mindenkori divattal lépést tart-
hasson, élénkítse ezt a kosztümöt modern sállal, 
kitiiző virággal és hasonló aprósággal. Ügyeljen 
arra ,hogy kalapja, lábbelije összhangban legyen 
öltözékével. Ez többet jelent, mint a sok uj 
ruha. A kosztüm szövetje legyen nagyon finom, 
adja jó szabó kezébe s akkor kívánsága szerint 
legalább három évre elveiette a tavaszi-őszi 
utcai öltözet ogndját. A szövet lehet mintázott, 
de diszkrét, közönbös árnyalatot válasszon. 2. A 
nyersselyem csak nyári viselet. Az idén is na-

,, R ÁK OSSZ EN T MIHÁLYI ELŐFIZETŐTerve, 
a kabát meghosszabbítását illetően, azért nem 
jó, meri lehetetlen azt a bizonyos reszt ugy oda-
dolgozni, hogy az a különálló ruha benyomását 
keltse. De ha lehetséges volna, akkor sem érde-
mes megcsinálni, mert ha kevéssel több anyagot 
vesz, már van egy szoknyára való szövetje s 
miután most kijelentett rzoknya-bluz divat van, 
a szoknyát nagyon jól használhatja most is, 
nyáron is blúzokhoz. Ezért m azt ajánljuk, hogy 
keressen ilyen világos drap kelmét, csináltasson 
belőle egy szoknyát (hisz ennek a munkadija alig 
tesz ki többet, mint amennyit a toldozgatásáért 
kellene fizetnie) s most viselje el azt a kabát 
alatt bármilyen régi blúzzal. Talán később mód-
jában lesz csinos blúzt venni. Azt hisszük, hogy 
ez a megoldás nem túlságosan drága és sokkal 
célszerűbb, mert a szoknyának sokági hasznát 
fogja venni, viszont a toldozgatásra kiadott 
pénzt elveszettnek tekinthető, ha a köpenyt nem 
viseli többé. 

Szeplők, májfoltok az első tavaszi napsugár-
ral megjelennek. Előzzük azt meg Pollák Sa-
rolta kozmetikai intézetének szeplőelleni kúrájá-
val. Hatása bámulatos. A cég készséggel szolgál 
díjtalan felvilágosítással, a kozmetika bármely 
kérdésében, levélben vagy személyesen: Andrássy-
ut 38,, I. Párisival szemben. 

Hogy az arcbőrt ne veszélyeztessük ugy, mint 
a többi kozmetikai szer kiválasztásánál, a púder 
megválasztásánál is nagymértékben figyelem!« 
kell vennünk az arcbőr természetét. Egy jó, 
tiszta púder, mely a normális bőr részére ki-
váló, a könnyen zsirosodó bőr számára rend-
kívül káros lehet — és viszont. Az uj, tudomá-
nyos alapon nyugvó Marinello-szépségápolás e 
célból, többi készítménye mellett, melyek mind 
a különböző bőrtípusok számára vannak be-
állítva, két tökéletesen különböző puderfajtát 
teremtett. A Marinello , ,Light"-pudert, normá-
lis vagy száraz bőr részére és a Marinello 
, ,Hcavy"-pudert, a zsíros, nagypórusu bőr ré-
szére. A rendkívül hatásos Marincllo-szépség-
ápoló módszerek felől minden Marinello-cikkct 
árusító cég szívesen ad díjmentes felvilágosítást. 

nem ugy nez m s S B 
(illllimnilllllllllumiHlllHimtllUII én befestek ! 

K Á R M Á N M A R C E L , 
Budapest, IV., f iarlsta-utca 14. (Váci-utca sarok) 

B ő r - é s s e l y e m c l p ö t e g y a r á n t l 

102 



DtíCZI LAJOS 
Tcf-T5£ 

— Kezét csókolom, nagyságos asszo-

nyom, igazán régen láttam. Milyen jó 

színben van! 

— Köszönöm a bókot, kis hízelgő. 
Feltűnően kedves újév óta. Attól fél ta-
lán, hogy kíváncsiságomat nem fogja 
tudni a jövőben annyira kielégíteni, 
mint eddig? 

— Erről szó sincs, sőt, hogy az ellen-
kezőjét bebizonyítsam, kész vagyok 
legfogasabb kérdéseire is felelni. 

— Nos, halljuk az 
autóshét horoszkópját. 

— A jelek szerint az 
autóshét minden esemé-
nyének külön-külön és 
együttvéve is nagy sikere 
lesz. Eddig csak a kiál-
lítás kapuira tették ki a 
„megtelt" táblát, a kü-
lönböző versenyek neve-
zései állandóan futnak 
be. A csillagturára bene-
vezett már a legkisebb 

kocsi: egy csukott BMW, amellyel 
Wíesengrund Ferenc Gibraltárból fog 
startolni. 

— Ki készül a legjobban a kiállí-
tásra? 

— A legszorgalmasabb készülődést 
Nagy Géza gyárában láttam, igaz, 
hogy ő nemcsak a pesti Concoursra 
és kiállításra, hanem a nizzai és monte-
carlói, valamint a wieni és brünni 
Concours-okra is szenzációs karosszé-
riákkal vonul ki. A Weingruber előtt 
megtartandó pesti szépségversenyen 

Rubinstein Erna uj kocsijával 
(László (elv.) 

VEZÉRKÉPVISELET : VI., PODMANICZKY-U. 17. 
e x c e l s h j í : 
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10—11 kocsival vesz részt. 

— Márkákat, karosszériatipusokat 
és a boldog tulajdonosok neveit ké-
rem expressz. 

— Majd legközelebb, egyelőre köt a 
diszkrécióm. Ezzel szemben elárulom, 
hogy a Concours zsűrijének biztosan 
tagja lesz Ch. Latour, a párizsi L'Auto 
autórovatvezetője és Bradley, az Auto-

car és a Motor-Cycle tulajdonos-főszer-
kesztője. 

— Magyar részről ki lesz tagja a 
zsűrinek? 

— A névsor még nincs véglegesen 

összeáltitva, egyesek azonban máris ki-
fogásolják, hogy a karosszériagyárosok 
nem tul nagy taglétszámú egyesületének 
megbízottja is helyet kap a zsűriben. 

— Hallom, hogy a Shell is nagy ará-
nyokban vesz a kiállításon részt. 

— Jó az információja, az üzem-
anyag vállat at ok közül eggedűl Shellék-
r.ek lesz számottevő kiállítása. 

— Mi újság a motorosoknál? 
— A népszerű Székely Ferenc és 

Cserépfalvy mérnök által vezetett 
Douglas-képviselet ezideí eddigi 11 mo-
torkerékpáreladásával tartja a; 1931. 
évi első magyar motorosrekordot. 

— Mit csinálnak a motorcsónakosok'/ 
— Március U-ikei közgyűlésükön állít-

ják össze az idei — előreláthatóan ese-
ménydús — szezon programját. 

— Egyéb hír? 
— Barna Frigyes dr. Berlinbe uta-

zott, ha nem is autósi minőségben, 
ellenben a BKE válogatott jéghockey-
csapatának tagjaként. Természetesen 
tanulmányozza azért az autókiállitást 
is, amelyről biztosan sok érdekességet 
fog itthon elmesélni. 

— Köszönöm a híreket. A viszontlátásra! 

automobilok üzem-
biztonságát csakis 
e r e d e t i 

alkatrészek biztosítják 

Eredeti FIAT alkatrészek 
k i z á r ó l a g : 

FIAT AUTOMOBILOK 
MAGYAR ELADÁSI R. T. 

Budapest, IV., Váci-utca 1. 
Telefonszám: 828—48. 

Óvakodtunk az u t á n z a t o k t ó l ! 

n i I I I I H ü f t A I I A f i r KQzepeurúpa
 legmoflemeDö 

I Y n l I I I í D H u l i r es i e g ° i c s m o ^ m a I I I I I L U I U I I I I H U L Uli.. KERTÉSZ-ÍJ. 24-28.TEL. 372-83 
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IKI kinek esküdött 
örök hűséget 

B u i c k 

Talián István, Rácalmás; 
Kozlovszky István, Deve-
cser; gróf Sigray Antal. 

Citroën 
Mellinger György; dr. 

Székely István, Örkény; dr. 
Stöckl Rezső. 

Fiat 
Fürpass testvérek, Mis-

kolc; Schaff Károly, Ma 
gyaróvár; Vinciguera fonal-
behozatali rt. 

Mercedes-Benz 

Kolich Gyula; Bálint Zoltán. 
Nash 

Virág István. 

Tutsch Hansl és Bárány IIa uj kocsit próbálnak 
(Tutsehné felv.) 

Steyr 
Szkok Andor, Lipárt. 

Tátra 
Sáfrány Zsigmond, Cigánd; Kovács 

István, Madarásztelep. 

A n g o l D u n l o p 
Angol gyártási 
Angol minőségi Arainkat 
2ft százalóhhal leszállítottuk 
Ajánlatot és technikai Ismer-
tetést k é s z s é g g e l küld a 

Dunlop Rubber Co. Líd. 
London s. w. i 
v e z é r k é p v i s e l e t e : 

Atlas 

Rftszvonytarsasag < 
Budapest V. Szabadság-tér 18 
(TCzsdepalota). Telefon 149-80 
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GyorsaVban vezethet 
és üzemanyagot takaríthat meg a megfelelő gyújtógyertyá-
val l Önnek oly gyertyára van szüksége, amely hőérték 
szempontjából motorjának üzemviszonyaihoz és az igény-
bevétel természetéhez alkalmazkodik. Ily gyertyát használ 
Ön ? Ha nem, ugy kérje még ma szakértő tanácsát ! Leg-
egyszerűbb a választás a BOSCH gyertyáknál. BOSCH 
a gyertyákat hőérték szerint jelöli meg és csoportosítja. 
Motorját felújítja, annak teljesítményét növeli és gaz-

daságosan bánik az üzemanyaggal, ha gyertyája : 

BOSCH 
BOSCH RÓBERT U. t BUDAPEST 
V . , V á c i - u t 2 2 - 2 4 . T e l : 9 2 3 - 3 6 - 3 7 - 3 8 

106 

ï i t i l l l " - ^ - ' 



Berkessy Sándor: Indulás sítúrára 

Aszmann Ferenc: Téli erdő 

Hnrmath Anna: Szánkózás 

T t L I R E V Ü 

I)r. Hajdú János: Hóember 
M. Anna: A Rathau$pnrkban 
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í R e j t e t t kincs1 
J j 

A „Rejtett klncsM-ktizleményeket ezentúl csak díjazás mellett közöljük. Ez a 
díjazás Igen mérsékelt és csak arra szolgál, hogy a rovat adminisztrációjának költsé-
geit biztosítsuk. Egy nyomtatott sor ára 50 fillér. Tekintve, hogy egy nyomtatott sor 
32 betűből áll, mindenki kiszámíthatja, hogy közleményéhez mennyi pénzt, illetve 
levélbélyeget mellékeljen. 

CSINOS, ZENEÉRTŐ, FIATAL KERESZTÉNY 
URILEÁNY, KELENGYÉVEL, HOZOMÁNNYAL 
FÉRJHEZMENNE ÁLLAMI TISZTVISELŐHÖZ 
35-TŐL 40-IG. JELIGÉM: „KOMOLY". 

• 
Melyik kincskereső urileány levelezne házas-

ság céljából tanyai magányában elzárt magas, 
30 éves keresztény, minden jótulajdonságokkal 
felruházott gazdatiszttel. Vallás, kor nem számit, 
nem kalandos természetű tanyai csendéletre vá-
gyó, irjon kimerítően „Búzakalász" jeligére. 

• 

Magas, csinos, szőke, zenétkedvelő, házias, elő-
kelő, 18 éves urileány vagyok. Megfelelő ismeret-
ság hiányában ezúton keresek egy olyan magas, 
jólszituált, intelligens, keresztény, kizárólag ma-
gyar származású úriembert, ki boldog családi 
otthonra vágyik. Csak komoly, fényképes leve-
leket „Az esti dal" jeligére kérek. 

* 
BARÁTNŐMET AJÁNLOM A KINCSKERESŐ 

URAK FIGYELMÉBE. 23 ÉVES, KERESZTÉNY, 
INTELLIGENS, CSINOS, ALACSONY BARNA, 
KEDVES, SZERÉNY, VIDÁM, JÓSZÍVŰ, DE 
SZEGÉNY LEÁNY. AZ AZ INTELLIGENS, KO-
MOLY FÉRFI, AKI MELEGSÉGRE ÉS EGY 
MEGÉRTŐ, SIMOGATÓ KINCS UTÁN VÁGYIK 
ÉS ANNAK HÜ ÉLETTÁRSA LENNE. LEVELE-
KET ERRE A CÍMRE SZÍVESKEDJENEK KÜL-
DENI: PAP MANCI MISKOLC, KINIZSI-U. 9. SZ. 

A Rejtett kincs utján szeretném én Is férjhez-
adni a húgomat. Nem vagyok elfogult testvér, de 
bátran mondhatom, hogy boldog és megelégedett 
otthont nyújt annak a férfinak, akinek felesége 
lesz. Végtelenül jó, szorgalmas, gyermekszerető, 
kitűnő gazdaasszony a húgom, aki csinos, szőke, 
izr. vallású és 26 éves. Két szoba bútoron és ke-
lengyén kiviil kis hozományt is kap. Biztos állású, 
lehetőleg izr. urak levelét „Boldog ottjyin" Jel-

• igére kérem. 

31 éves, szerény, jólelkű, izr, leány vagyok. 
Férjhezmennék valláskülönbség nélkül, olyan 
amerikaihoz, aki tavasszal, vagy nyáron rokoni 
látogatóba hazajön. Akinek nem probléma egy 
szegény leányt elvenni, lehet özvegy is, egy-két 
gyermek nem akadály. Aki jó feleséget és gyer-
mekeinek jó anyát keres, irjon „Chicagói világ-
kiállítás" jeligére. 

Nagyon finom, kitűnő társadalmi állású, 40 
éves, izr. úriasszony barátnőmet, kinek gyö-
nyörű tízéves fiacskája van, ezúton szeretném 
íérjhezadni. Igénye 43—50 év közötti úriember, 
aki mellett jelentékeny vagyona biztosítva ma-
rad. Jelige: „Külföldi postafiók 170". 

Rejtett kincs az én húgom, aki 30 éves, de nem 
néz ki annyinak. Feketehajú, magas, karcsú, szép 
és szerény, intelligens, Izr. urileány. Évek óta 
egy romániai nagy gyárnak a kőnyvelőnője s igy 
szeretne leendő férjének, nemcsak hü felesége, 
de segítőtársa is lenni. Dacára hivatalnoknői 
minőségének, olyan jó háziasszony, hogy maga 
rendezte be lakását és maga szerezte be szép 
kelengyéjét. Ha kell, jó üzletasszony, ha kell, jó 
anya is, mert a gyerekeket imádja. Olyan fel-
tétlenül intelligens, 35—40 év körüli (lehetőleg 
romániai) urak, lehet özvegy is, akik biztos jö-
vedelemmel rendelkeznek, Írjanak „Májusi gyöngy-
virág" jeligére. 

v • 
BARÁTNŐM RÉSZÉRE KERESEK REJTETT 

KINCSET, 4 0 - 5 0 ÉV KÖZÖTTI KOMOLY ÚRI-
EMBERT. BARÁTNŐM CSINOS, JÓMEGJELE-
NÉSÜ, SZORGALMAS, SZOLID, FINOMLELKÜ, 
GYERMEK NEM AKADÁLY. VÁLASZT „NEMES 
LÉLEK" JELIGÉRE KÉREK. 

Rejtett kincsem a barátom, aki 38 éves, magas, 
barna, csinos, intelligens keresztény flu. önhibá-
ján kivül vagyontalan lett. Vagyona a jó lelke. 
Elvenne olyan csinos nőt, akinek vagyona bizto» 
megélhetést nyújt. Lehet Ipar, kereskedelem, vagy 
gazdaság. Mindegyikhez ért. Gyermek, vállá1; 
nem akadály. Hölgyeim, aki jó férjet akar. az 
irjon „Szerencse fel" jeligére. 

25 ÉVES, R. K., 162 CMi MAGAS, NAGYON 
CSINOS FESS, MŰVELT URILEÁNY VAGYOK. 
TÖBB NYELVET BIROK, GYÖNYÖRŰEN ZON-
GORÁZOM, KITŰNŐ GAZDAASSZONY VAGYOK. 
VAGYONOM: A JÓ SZIVEM, BECSÜLETESSÉ-
GEM ÉS SZORGALMAM. KÉREM JÓMÓDÚ, 
BIZTOS POZÍCIÓJÚ, 30—40 ÉVES HA LEHET 
DIPLOMÁS, INTELLIGENS ÚRIEMBER VÁLA-
SZÁT, „LEHET KÜLFÖLDI IS" JELIGÉRE. 

Vidéki előfizetőink figyelmébe! 
A mai napon postabefizetési lapot mellékeltünk azon előfizetőink lappéldányaihoz, akiknek elő-
fizetése február 28-án lejárt. Kérjük t előfizetőinket, hogy a megújítást kellő időben küldjék be, 
nehogy a lap küldése fennakadást szenvedjen, a S z | n h á z j Élet kiadóhivatala. 
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Van egy kis barátnőm, akit nagyon szeretnék 
férjhezadni. Hátha akad egy olyan úriember, 
aki megengedheti magának, hogy pénz nélkül 
nősüljön és igazi kincsként értékelheti barátnőm 
egyéniségében és külsejében rejlő jótulajdonsá-
gokat. Barátnőm izr. vallású, karcsú, barnahajú, 
kékszemű, 21 éves, nagyon szép leány, aki ugy 
otthon, mint a társaságban megállja a helyét. 
Háziasan nevelt, intelligens, zeneértő, környeze-
tében mindenki kedveli. Szerényigényü, igazi 
feleségtipus. Tehát, ha akad az urak közül, aki 
e rovatban tényleg rejtett kincset keres, írjon 
,.Mimóza" jeligére Cluj posle restante. 

Barátom 28 éves, magas és intelligens, izr., 
hivatalnok, aki komolyságával és józanságával 
eddig is megállotta a helyét. Mivel társaságba 
nem jár, ezúton próbálok részére hozzáillő fele-
séget keresni, aki kedvessége és jóságáért egy 
értékes és müveit lérfi szivét óhajtja cserébe. 
Azon hölgyek válaszát kérem, akik barátomat 
biztos álláshoz juttatnák és némi hozománnyal 
rendelkeznek. Jelige: „Igaz boldogság". 

vagyok, vigkedélyü, komoly gondolkodású, há-
ziasan nevelt, szolid és szerény. Szeretem a ze-
nét, a kézimunkát, a rendet és a gyermeket, 
érzem, hogy férjemnek hűséges, jó felesége tud 
nék lenni. Ha akad az urak között olyan is, 
aki n női erényt, a jószívű, flnomlelkü feleséget 
többre becsüli a hozománynál, az irjon K. Bella, 
Targu Mures, Kemény Zsigmond-utca 23. Engel-
udvar, Románia, eimre. 

Erdély legszebb vidékéről való az én Rejtett 
kincsem, 21 éves, csinos, barna, viruló sógor-
nőm. Azok közül az utolsó mohikánok közül 
való, akik még mindig mindenben csak a szivet 
keresik. Állandó törekvése felülemelkedni az 
átlagon. Intelligens szülők kifinomodott lelkű, 
érettségizett gyermeke, akinek a házasságról a 
legtisztább fogalmai vannak. Ugy érzem, ez a 
tipus, az igazi feleség, aki olyan otthont tud 
teremteni, melyben harmónián, szereteten kivül 
minden igaz, szép és emberi törekvés pártolást, 
biztatást és megértést talál. Aki ilyen házasságot 
akar, irjon „Royal" Oradea Str. Denzasianu 
cimre. 

BARATNÖMET SZERETNÉM FÉRJHEZADNI, 
30 ÉVES ELVALT ASSZONY, AKI CSALÓDOTT 
AZ ÉLETBEN ÉS SZOLIDAN, VISSZAVONUL-
TAN ÉL. IDEÁLIS FELESÉG VÁLNA BELŐLE 
EGY MEGÉRTŐ JÓ FÉRJ MELLETT. NAGYON 
HÁZIAS, SZOLID, ZONGORÁZIK, CSINOS KÜL-
SŐVEL RENDELKEZIK. ÜGYVÉDI CSALÁDBÓL 
SZÁRMAZIK, FÉRJE ORVOS VOLT, TANÍTÓ-
NŐI OKLEVELE VAN, A M T AZONBAN NEM 
VETT IGÉNYBE. JELIGE „DUM SPIRO SPERO". 

A REJTETT KINCS MAGAM VAGYOK. MÉG 
NEM TALÁLT MEG SENKI ÉS NAGYON SZE-
RETNÉM, HA EZÚTON AKADNA RÁM AZ, 
AKIRE RÉGEN VÁROK. 26 ÉVES. MAGAS, 
FEKETE, CSINOS, IZR. SZEGÉNY URILEÁNY 
VAGYOK, FÉLARVA, HÁZIASAN NEVELT. HO-
ZOMÁNYOM A SZERÉNYSÉGEM ÉS AZ 
ÜGYESSÉGEM. AKI MEGÉRTŐ, HÜ, JÓ KIS 
FELESÉGET AKAR, IRJON „MELEG OTTHON 
26" JELIGÉRE. 

Az én Rejtett kincsem min-
denképpen rászolgál erre a 
kettős jelzőre. Rejtett, mert 
nem ismerik és értékes, mert 
jótulajdonságai felbecsülhetet-
lenek egy olyan éltesebb ko-
moly úriember számára, aki a 
meleg családi otthonon kivül 
egy szorgalmas, dolgos feleségre 
Is vágyik. Ismerősöm 44 éves, 
csinos, a férje hibájából elvált, 
szőkésbarna úriasszony, aki ki-
zárólag csak a háztartásá-
nak él. Mindent rendbentart 
és mindenkit besugároz végte-
len jóságával és szeretetével. 
Némi pénzzel is rendelkezik és 
ami talán legfontosabb, gyö-
nyörűen zongorázik. Az az 
Idősebb úriember, aki azt hiszi, 
hogy ennyi elég volna a bol-
dogságához, közölje velem ezt 
a szándékát „Temesvár 44" 
jeligére. 

• 
Nekem is van egy Rejtett 

kincsem a barátnőm személyé-
ben, aki szép, magas, csinos, 
sötétszőke, 21 éves, ruszinszkói 
leány, jó családból való, mo-
dern, olvasott, szorgalmas, ért 
a varráshoz, nagyon szépen 
kézimunkázik, azonkívül jártas 
a háztartás minden ágában. 
Nem nagy igényű, készpénz-
hozománya nincs, bútort, ke-
lengyét kap. Ha akad olyan 
egzisztenciával biró fiatalember, 
akinél nem a hozomány a fő, 
az irjon „Remélem a legjob-
bat" jeligére. 

• 
Miután nincs aki ajánljon, 

sajátmagam ajánlom magamat. 
28 éves, csinosnak mondott, 
középtermetű, barna, urileány 

: —— 

A Műcsarnok tavaszi tárlatáról 
Aldor János Lászlót i lj . dr. Halász Jánosné arckepe 



Rejlelt kincsem nines, de van egy kis barál 
nőm, nagyon intelligens, komoly gondolkodású, 
állásban lévő hivatalnoknő. Hozonánya nine.«, 
<lt> van tudása és munkaereje, kelengyéje és 
kétszoba bútora. Általában csinosnak mondják. 
Olyan .10—36 éves, jómegjelenésii, biztos állású, 
kinondott űrien berek írjanak, akik nem pénzt, 
hanem meleg, kedves otthont és megértő fel.-
séget keresnek. „R. kat." jeligére. 

Magamról röviden annyit, hogy 27 éves izr. 
vallása, minden információt kibiró, nagyvállalat 
felelősségteljes állású tisztviselője vagyok. 
Nőül vennék intelligens, 20—22 évts, házias, csi-
nos urileányt, aki érzi magában, hogy megértő 
Idisam lenne. Részletes válaszokat hozomány 
megjelölésével ..Fekete gyémánt" jeligére kérek. 

Miután nincs aki ajánljon, bátran merem ma-
gam azoknak figyelmébe ajánlani, akik a kincs-
nél is többet keresnek. Szőke, csinos, elvált asz-
szony vagyok, nagyon kedves, szimpatikus, jó-
mcgjelenésü, intelligens tisztviselő. 35—40 év 
körüli abszolút úriember, aki hozománytól elte-
kinthet, igazi ideális élettársat talál bennem. 
Jelige ..Tökéletes feleség". 

Békéscsabán most mutatta lie a színtársulat ,.Az 
okos marná"-!. A három női főszerepet Havassy 

Mimi, Illa Mary és Elek Piri játszották 
(Róna felv.) 

Van egy 25 éves, minden tekintetben rendkívül 
ügyes barátnőm, akit szeretnék férjhezadni, de 
csakis száz százalékos férfihez, mert barátnőin 
nemes jószívűsége, szorgalma, szépsége és jó-
tulajdonságai révén ilyent érdemel. Még csak 
annyit, hogy barátnőmnek jómenetelü női kalap-
szalonja van. Igénye: biztos egzisztenciával ren-
delkező 2R—35 éves, intelligens férli. Levelel 
,,Eszményi feleség" jeligére kérek. 

Keresek kölcsönös szimpátia esetén, házasság 
céljából egy 35—50 éves, r. k. vagy réf., jómeg-
jelenésii, biztos egzisztenciájú, ideális gondol-
kodású, otlhont szerető, korrekt úriembert. Le-
het egy gyermekes özvegy is. Magamról: 30 éves, 
csinos és fessnek mondott, középtermetű, barna, 
hullámoshaju. r. k., ideális gondolkodású, in-
telligens urileány vagyok. Jelenleg irodába já-
rok. Vagyonom nincs, csak kétszoba bútorom 
és kelengyéin. Szeretem a gyerekeket, szeretek 
és tudok főzni, szeretem a kézimunkát, a virá-
got. a napot, a zenét, a Jókai-regényt, de leg-
főképpen szeretnék egy igaz szivet és egy meleg 
otthoni. Aki ilyen feleséggel megelégszik, az 
irjon „Két szív egy gondolat" jeligére. 

KINCSKERESŐK! EGY CSINOS, 23 ÉVES, 
BARNAHAJÚ, HÓFEHÉRBÖRÜ NAGYSZEM H 
URILEÁNY SZERETNE BOLDOG LENNI. 
ÉRETTSÉGIZETT, BESZÉL NÉMETÜL. FRAN-
CIÁUL, ZONGORÁZIK, ÓNÁLLÓ FOGLALKO-
ZÁSA VAN. JELIGÉM ,.IGAZI FELESÉG". 

Kérjen ingyen mintát. 
Mindenütt kapható! 
1 nagy tubus ára P 1.20 

gyors borotvakrémmel 
borotválkozni 

gyönyörűség ! 
Főraktár: T ö r ő k p a t i k a 

Király-utca 12. 

Kedvenc lapom ut ján keresem házas-
ság céljából olyan 35 éven feliili férfi 
ismeretségét, ki a magányt ugy érzi, 
mint én, a mi kis falunkban. 31 éves, 
csinos izr., vigkedélyü leány vagyok. 
Büszkén vallom magam jó háziasszony-
nak. Szép és minden jó tulajdonsággal 
rendelkezem. Pár ezer pengő hozomá-
nyom, kétszoba bútorom és szép kelen-
gyém van. Becsületes, intelligens, biztos-
állású, izr. fér jet keresek, akit nagyon, 
nagyon boldoggá tudnék tenni. Ajánla-
tokat „Most, vagy soha" jeligére. 

Szép, karcsú, elegáns, reprezentálni tudó 20 
éves izr. urileány vagyok, egyetemi hallgató. 
Nem szeretem a bálokat, vágyom a meleg, kel-
lemes otthon után, egy intelligens férfi oldalárt, 
akinek melegség, vidámság, simogatás kell és 
biztatás, ha elcsügged. Szeretem a jó könyveket, 
magam is foglalkozom irodalommal, zenével. 
Olyan intelligens, lehetőleg diplomás úriember 
érdeklődését kérem, aki nem hozományra, ha-
nem megértő, müveit élettársra vágyik. Aki ér-
deklődik irántam irjon ..Fekete szem éjszakája" 
jeligére. 

A Rejtett kincs utján szeretném megtalálni 
azt az intelligens, komoly, de legfőképpen jelle-
mes és becsületes 28—32 év közötti fiatalembert, 
akivel közös szimpátia, illetve szerelem esetén 
megesküdnék. Én párizsi születésű, 21 éves, 
szőkehaju, kétszázezer pengő hozománnyal és 
halszobás lakással rendelkező leány vagyok. Ta-
lán furcsának fog fellünni, hogy éppen Magyar-
országon keresem jövendőbelimet, de rövid itt-
larlózkodásom alatt annyira megkedveltem a 
fővárost és főképpen a magyar embereket, hogy 
legszívesebben egy magyar férfihez kötném éle-
temet. IIa e pár sor megragadná valakinek a 
figyelmét, ugy kérem válaszoljon minél előbb, 
mivel már nem tartózkodom sokáig Pesten. Le-
hclöleg azok válaszoljanak, akik a magyaron 
kívül legalább franciául vagy angolul tudnak. 
Választ „La premiere amour revient toujours" 
jeligére kérek. 
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Fiatal, jámegjelenésü, budapesti fiuk 
vagyunk, itt messze Keleten India bus 
bércei alatt. Levelezésbe óhajtunk lépni 
házasság céljából két szép intelligens 
teánnyal, akiknek levelei nyomán elébünk 
varázsolódnak a rég látott haza, a Nagy-
körút, a Dunakorzó, a vén Tabán. Má-
jusra hazamegyünk. Lehetőleg fényképpel 
ellátott leveleket kérünk ,,Bleu nuit a 
desert" jeligére. 

Az én kincsem a szó igazi értelmében uri-
csalddból származik. Az édesatyja nyugalma-
zott főcrdőtanácsos Erdélyben. Az édesanyja 
igazi magyar úriasszony, szerény és megértő, 
úgyhogy aki vendégszerető házuk ajtaját egy-
szer átlépi, csak azt sajnálja, hogy nem marad-
hat ott mindig. A leány magas, szép. szőke, 
édesanyjának mása. Takarékos, szorgalmas, a 
kis gazdaságot, háztartást és a hét vármegyére 
hires konyhát teljesen egymaga látja el. Mai 
szerény viszonyaik mellett csak a munka jutott 
ki neki osztályrészül, de ő ezért nem zúgolódik. 
mindig jókedvű, derűs és a legegyszerűbb ru-
háiban is kitűnik a többiek közül gyönyörű ter-
metével és veleszületett bájos egyéniségével. 
Leginkább falusi gazdaságban érezné jól magát, 
ezert ha akad valaki erdészek, gazdászok, falusi 
jegyzők között, aki az én szimpla leírásomból is 
megismerte ennek a pompás leánynak az érté-
két, az írjon ,.Erdész Zsuzsa" jeligén Temes-
vár, Főposta. Postrestante. 

Nem vagyok kincs, ellenben komoly gondolko-
dású, 28 éves, magas, göndörhaju, barna fiatal-
ember vagyok. Komolyságomat bizonyítja az is, 
hogy 14 év óta állandóan egy állást töltök be, 
mint expeditor és raktárnok. Havi jövedelmem 
meghaladja a 380 pengőt. Szeretnék olyan csinos, 
20—24 éves, izr. urileányt találni, akinek 8-^i0.000 
pengő hozománya, esetleg biztos foglalkozása is 
van és a ferjhezmenést komolyan veszi. Meg-
jegyzem még: igazgatóim annyira szeretnek, hogy 
nősülésem esetén lakást is berendeznének szá-
momra. Teljes cimü leveleket kérek „Együtt — 
egymásért" jeligére. 

A kincskeresők figyelmét felhívom egy bájos 
Icányismerősömre, aki diplomás gyógyszerésznő, 
a magyar, német, jugoszláv, angol nyelveket 
tökéletesen beszéli. Művésziesen zongorázik. Egy 
jó könyv, szép muzsika jobban érdekli, mint 
száz jazzband. Társaságban vidám, temperamen-
tumos, reprezentálni tud, finom megjelenésű, 
barna leány. Külföldi jelentkező nem akadály, a 
fontos, hogy a hozzáillő lelkitársat megtalálja. 
Kincskeresők Írjanak „Mausi" jeligére. 

Kincskereső urak figyelmébe ajánlom barátnő-
met, aki csinos, barna, 15« cm magas, rém. 
kath., önálló keresettel biró leány. A háztartás 
minden ágában tökéletes, komoly gondolkodású, 
ds azért életvidám nő. Hozománya két szoba 
biilor és teljes kelengye. Akit nem a pénz bol-
dogít, hanem tinomlelkii, igazi jó feleséget keres, 
Írjon „Barna viola 1831" jeligére. Lehetőleg 
nyugdijképes férfiak válaszát kérem 42 éves korig. 

REJTETT KINCS VAGYOK, CSAK MEG KELL 
KERESNI. 25 ÉVES, REF. VALLÁSÚ, MAGAS, 
BARNA. SZERÉNYIGÉNYÜ, INTELLIGENS, HA-
ZIAS URILEÂNY. ANYAGI NEM ÉRDEKEL, 
MERT NEKEM SINCS, NÁLAM AZ EGYÉNISÉG 
SZÁMIT. AMERIKÁBA IS KIMENNÉK. JELI-
GÉM „PÉNZEM, AZ NINCSEN". 

CIPÓ 
CSAK 

I I 

KERTÉSZ ES UIESSELV 
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IV., VÁCI-UTCA 
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Az én kincsemet nem akarom felmagasztalni, 
tehát csak annyit közlök, hogy 20 éves, - csinos, 
temperamentumos, róm. kath., barna urileány. 
Eddig még nem akadt társaságában olyan úri-
ember, akihez szivesen hozzáment volna. Annyi 
hozománnyal rendelkezik, hogy szerény családi 
életet gondtalanul megkezdhet. IIa akadna- olyan 
jóállásu úriember, aki házias, gyermekszerető, 
hü feleségre vágyik, irjon „Okos mama" jeligére. 

• 

Már nem vagyok fiatal leány, de nagyon csi-
nosnak, sőt szépnek mondanak. Szerelnék végre 
kizárólag családi életet élni. Ez csak ugy lehet-
séges, ha férjhezmegyek és mivel rejtett kincs 
vagyok, kénytelen vagyok ezúton megkeresni azt 
a férfiút, aki megszabadít mostani helyzetemből. 
'Jeligém „Hivatalnoknő, próba szerencse". 

• 

Tudom, hogy nagyon sok 50 éven felüli intel-
ligens úriember örülne, ha tudná, hogy van egy 
hozzáillő nő, aki, ha egy kissé megkésve is, 
nielegséget, szeretetet és kényelmet vinne életébe. 
A szóbanforgó hölgy negyvenen felüli, de senki 
sincs, aki 30-nál többnek gondolná, végtelenül 
bájos, intelligens teremtés. Már huzamosabb idő 
óta egy nagyvállalatnál főtisztviselő, ahol 350 
pengő javadalmazásban részesül. Bőséges kelen-
gyéje, kétszobás, szépen bútorozott lakása, némi 
készpénze is van. Leveleket ,.Gyermekeket 
imádja" jeligére kérek. 

A REJTETT KINCS POSTÁJA 
Boldog házasság jeligérc poste restante levél 

ment postán. — F. M. jeligére Gáspataki nem 
válaszolt. — Kiváncsi hirdetésük valamelyik 
legközelebbi számban okvetlenül jönni fog. — 
Temesvári 44.: Vagy ebben, vagy a következő 
számban jön. — Gondos nővér: Vagy ebben, 
vagy a következő számban jön. — Deutsch: 
Egyszer már elküldtük, ha jön, jelezni fogjuk a 
lapban. 

Lefe le van: Alinak, Ahol a láb a fontos, 
Aianka, Annuska, Anna, aki 26 éves, Aranybika, 
Ad vitám aeternam, Ars et labor, Andor, Bon 
courage, Bözsi 18, Barna flu, Brigitte Helm, 
Barna, Barna tanítónő, Csoda, Carmen 1930, 
Carmen 22, Csak magas, Családi otthonra vá-
gyom, Dunai vadember, Dreiviertel Takt, Engem 
még nem szeretett senki, Elég volt a rosszból, 
Felhők lovagja, Fátum, Fekete rózsa, Finder 
treasure, Gondtalan boldog otthon, Gyáros 25.000, 
Gertie Messinger, Gyere élettárs, G. M., Gon-
dos öreg és szerető apa, Gáspataki, Három szál 
gyöngyvirág, Hátha sikerül, Házias asszony, 
Harminckétéves, Hópehely, Harmincnégy, Hús-
vétkor Pesten leszek, Händel, Happy end 13. 
Igazi kincs 37, Jobb jövő, Jó tündér, Jóakaró 
nagynéni Jugoszlávia, Komoly szándék, Konzer-
vatív, Kis gazdaasszony. Különleges Natur-
mensch, Annak a hölgynek, aki Különleges Natur-
mensch címre válaszolt, Kitty, Komoly húsz-
ezer, Kreola Temesvár, Komoly, Kastély, Keres-
kedő leánya, Keresem a párom, Kincskeresők, 
Külföldi fogorvos, Komoly szándék, Kedélyes 
kislányok, Lila ibolyák 29, Mirtusvirág, Mindent 
lehet, csak akarni kell, Megjött az én időm is, 
Május 22, Mielőtt alkonyodik, Mindent mindenért, 
Mona Lisa, Margitka, Mély érzésű B., Meg-
találom-e, Nur du, Nyolcszemeszteres medikus, 
Omnia Vincii Amor, Őszi napsugár. Porszemek 
a napsugárban, P. X., Perle de Transylvanie, 
Raiongó hilves, R. K., R. Rcjtelt kincsek, Rca 
Silvia, Régi vágyam, Rosetta 2, Rózsadomb. 
Smaragd, Szép az élet, Sphinx, Sem tegnapi, sem 
mai leány, Sógornőre vágyó, Szerencsét hozott 
az újév, Székelyföldi rózsa, Szeretet tanyája, 
Száz szál piros rózsa, Szeretném szeretni. Szív 
a hó alatt, Szőke szépség 18, Szőke 21, Termé-
szetet, zenét kedvelő, mélyérzésü lelkes, 19—30, 

Izom és izületi fájdalmafiat 
és a fejfájást csillapítják és megszüntetik a 
Togal-tabletták. Kérdezze meg orvosát! Min-
den gyógyszertárban kapható. Ára: P. 1.80. 

Stark Margit, 
a Léván rendezett szépségversenyen első lelt 

és „Miss Léva" cimet kapta 
(Folo Nagy) 

JÓMEGJELENÉSÜ, NYOLC KÖZÉPISKOLÁT 
VÉGZETT, TÖBB IPART TANULT IRODATISZT 
VAGYOK. 24 ÉVES, MAGAS, FESS, ZENE-, 
TA NC- ÉS SPORTKEDVELŐ. FELESÉGÜL VEN-
NÉK EGY RENDES. SZORGALMAS, HOZZAM-
LLÖ LEÁNYT, AKINEK CSALADJÁBA BE-

NŐSÜLHETNÉK. LEHETŐLEG HENTES, FŰ-
SZERES VENDÉGLŐS VAGY FÖLDBIRTOKOS 
CSALÁDHOZ. VALLÁS MELLÉKES. FÉNY-
KÉPET KÖLDÖK. LEVELEKET KÉREK „TA-
MÁSI" JELIGÉRE. 

• 
A rejtett kincsek kőzött valódi igazgyöngy az 

én legkedvesebb barátnőm. Magas, barna, kreol, 
házias, szolid, nemesi családból származó uri-
leány. Megérdemli, hogy boldog legyen és be-
ragyogja jövendőbelije éleiét. Akiket nem a 
pénz, hanem a lelki hozomány boldogít, Írjanak 
„Gyöngyhalász" jeligére a Nagyváradi Napló 
kiadóhivatalába Nagyváradra. 

• 
ÉN RÓM. KATH. VALLÁSÚ, 18 ÉVES, SZŐKE, 

KÖZÉPMAGAS, CSINOSNAK MONDOTT, REND-
KÍVÜL KOMOLY LEÁNY VAGYOK. ÓHAJTOM 
EGY KOMOLY FÉRFI ISMERETSÉGÉT HÁZAS-
SÁG CÉLJÁBÓL, AKI NEM HOZOMÁNYT, HA-
NEM HŰSÉGES ÉLETTÁRSAT KERES. ESET-
LEGES ÉRDEKLŐDŐK „VADRŐZSASZIROM" 
JELIGÉRE ÍRJANAK. 
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I R T A : 

PORZSOLT KÁLMÁN 

a.) 
A vérbeli színésznő élete és művészete teljesen összeforrnak. Szere-

peit és szerelmeit nem lehet kettévágni. Minden szerepbe, alakításba, 
színpadi játékba beleviszi az életét. A maga lelkét, szerelmét. De minden 
szerelmébe belevegyül egy kis szinpadiasság. 

A legtöbb primadonna a színpadon a valóságot adja. Igazi érzéssel, 
valódi könnyekkel. És az életben sok szerelmében inkább színésznő. 
Szerepeinek mélyére hat, de a komoly életben sok csak a felszínen 
marad. 

A színfalak regényes titkait árulom el szép sorjában, nemzedékről 
nemzedékre. A komoly históriában hadvezérek győzelmei, a szinpadi 
történetben nagy színésznők színpadi diadalai és társadalmi hóditásai 
jelzik az egyes korszakokat. Ha Kíiry Kláritól Fedák Sáriig kiszakítjuk 
10—20 esztendőnek intimitását, ebbe belefér egy nagy darab komoly 
művészet-történet és egy kis pikantéria. De előre jelzem, hogy akik isme-
retlen szerelmi pikantériákat várnak, azok csalódnak, mert az a leg-
érdekesebb titok, hogy sok színésznő körül kolportált titok nem igaz, 
vagy komoly prózává zsugorodik össze. 

Akiknek sok kalandjuk és nyilvános titkuk van a szinipályán, azok 
rendesen félszinésznők, vagy álszinésznők. Ezeknek a titkait mindenki 
megtudhatja. Az igazi színésznők az igazi titkukat olyan mélyen a 
lelkükbe rejtik, hogy azt nagyon kevesen tudhatják csak meg. 

Az összes gazdag és szép fiatalemberek, vagy befolyásos vagyonos 
urak gyakran rájönnek, hogy egy szerep sokkal fontosabb szerepet 
játszik a színésznők életében, mint a férfiak . . . 

• 

Küry Klára és Fedák Sári két külön egyéniség, akiket összehasonlí-
tani nem lehet. A közönség egy része mégis összeméri őket. Verseny-
társaknak tünteti fel, pedig tulajdonképpen nem voltak azek. Személyes 
harcot nem is folytattak. Igazi úrilány volt mind a kettő, ilyenekre 
képtelenek is lettek volna. Mind a kettőnek vollam direktora és talán 
egy kicsit titkára is a Népszínházban, éppen a legérdekesebb korszakban. 
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Tehát elárulhatom azt az egyetlen titkot, ami még nem került nyilvános-
ságra és ami nemcsak a két művésznőnek, hanem a Népszinháznak 
sorsát is intézte. 

Mikor elődőm, Evva Lajos elbúcsúzott a Népszinház személyzetétől, 
ezeket a jellemző szavakat használta: 

— Szeretlek benneteket, dacára, hogy ismerlek. 
Aztán átadta nekem a szinház kulcsait, amelyekre azt feleltem: 
— A siker kulcsát majd magam kovácsolom meg. 
Hogy ezt kikovácsoljam magamnak, az összes régi tehetségeket 

igyekeztem összegyűjteni muzeumba és emellett uj tehetségek fel-
fedező útjára indultam. 

Az első tehetség volt Fedák Sári. Itt meg kell örökitenem egy pár 
hamisítatlan történeti adatot, amelynek bizonyítékai a népszínházi 
levéltárban vannak. 

Fedák Sári Rákosi Szidi tanítványa volt, nála is lakott. A beregszászi 
főorvos lánya volt. Semmiféle reklám és különös dicséret sem előzte meg. 

A vizsgaelőadása a Magyar Színházban folyt le. A „Kertészlány" 
című operettnek jelentéktelen, rövid jelenetét játszotta el. Kis éneke 
volt, de hosszabb tánca. 

Rákosi Szidivel egy páholyból néztük Fedák fellépését, a Magyar 
Szinház akkori igazgatója pedig páholyunk előtt állott. Egy magas, 
széptermetü, csinos úrilány jelent meg a színpadon, nagyon szerényre 
méretezett szerepben. Az énekhangja nem volt erős, de annál tüzesebb 
és tcmperamentumosabb a tánca, ami minden táncmesteri sablon fölött 
sajátos egyéni vonásokkal rendelkezett. Olyan otthonossággal mozgott 
Zsazsa a színpadon, mint ma. 

Mikor produkciójának vége volt, egyetlen szó sem hangzott el a 
páholyban. Szidi mama és a Magyar Szinház akkori igazgatója szó 
nélkül távoztak és én magamhoz intettem a Népszinház régi színházi és 
irodalmi ügynökét, Valentin Lajos öreg színészt és tréfás megjegyzést 
léve Fedákra, kijelentettem, hogy rögtön szerződtetem és hívja el hoz-
zám a kisasszonyt. 

Fedák el is jött hozzám és én eléje terjesztettem egy kezdő prima-
donna szerződését, ami az akkori szokások szerint hárCm évre két-, 
három- és négyezer forintos fizetést ajánlott neki. Abban az egyetlen kis 
jelenetben felfedeztem a jövő primadonnáját és Zsazsa boldogan aláirta 
a Népszínházhoz szóló első szerződését. 

Pár hét múlva, hogy színházi körökben hire terjedt, hogy én Fedák-
ból primadonnát akarok csinálni, rögtön akcióba léptek ellenségeim és 
Fedák Sárit rávették, hogy szegje meg első szerződését. 

Fedák Sári tényleg nem tartotta be ezt a szerződését, sőt erről 
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engem nem is értesített. Másoktól hallottam, hogy aláirt a pozsonyi szín-
házhoz egy szerződést, amelynek akkor Relie Iván volt az igazgatója, 
aki csak később lett a Magyar Szinház direktora. Vagyis az az igazság, 
hogy Fedák Sárit az iskolából nem szerződtette egyetlen szinház sem, 
csak a Népszínház, tehát csak én fedeztem fel. A Magyar Szinház akkori 
és későbbi urai, akik régebben ismerték, nem láttak olyan nagy tehet-
ségei benne, mint én, aki csak tizenöt percig láttam játszani. 

Természetesen érdeklődtem Zsazsa fejlődése iránt és pár hónap 
múlva Fedák Sáritól megkaptam azt a bocsánatkérő levelet, amelyet 
elvártam tőle, amiben bocsánatot kért a szerződésszegésért és meghívott 
engem Pozsonyba, hogy nézzem meg fejlődését. 

Pozsonyba is már természetesen szerződési blankettával utaztam, 
ekkor még jobban tetszett és természetesen azonnal szerződtettem ismét 
a Népszínházhoz. Előadás után együtt vacsoráztunk a művésznővel. Az 
egész teremben csupa huszártiszt volt. Én voltam az egyetlen civil. 
Zsazsa egyik oldalán én ültem, a másik oldalon Thurn Taxis herceg. Ezt 
a részletet csak azért emeltem ki, hogy Zsazsa már akkor is ünnepelt 
primadonna volt, de egész lelkét annyira betöltötte a művészet iránti 
rajongás, hogy nem érdekelte őt az egész tisztikarból senki. Fedák Sári 
nagyságának egyik főtitka az, hogy minden férfinál és szerelemnél 
többre tartotta a maga művészi hivatását és mindig ennek élt. 

Fedák megirta önmagáról saját életrajzában, hogy kiket vett észre 
udvarlói közül és ezek között emlitette gróf Degenfeldet. 

Hát én igazgatója és titkárja is voltam, de semmit se vettem észre 
Fedák Sárin, hogy az életére bárminő hatást is gyakorolt volna ez az 
előkelő, müveit ur. Csak a férje, Molnár Ferenc iránt táplált Fedák 
komoly érzést. 

A beregszászi főorvos leányának első nagy sikere a Népszínházban 
a „Santoy" cimü angol operettben volt. A szobalányt játszotta. Táncos-
szubrett szerepet. Küry Klára is játszott a darabban. Tévedésben vannak, 
akik azt hiszik, hogy a „Santoy"-ban, vagy a „Santoy" miatt Küry és 
Fedák között bárminő rivalitás, vagy ellenségeskedés állott volna be. 

Abban az időben még a színházak és főképpen a Népszínház rendes 
darabokat játszottak, amelyekben több elsőrendű szerep volt és majdnem 
minden darabban több primadonnát kellett és lehetett foglalkoztatni. 
Tehát a „Santoy"-ban Küry is, Fedák is sok tapsot kapott. Itt azonban 
rátérek arra a titokra, ami ellentétet támasztott Küry és a többi prima-
donna, de legfőképpen az igazgató között. 

Mikor átvettem a Népszinház igazgatását, azt a kijelentést tettem, 
hogy minden tagnak megadom a régi fizetését az első esztendőben és 

• 
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elégedjenek meg ezzel, Csupán a női ének- és tánckarnak emeltem fel a 
fizetését és magamra vállaltam az összes ruháknak, vagyis a népszinmüvi 
csizmáknak és az operettek trikóinak költségét is. Mert mindig az volt 
a panasz, hogy a kardalosnöket a színpadi ruha kényszeríti az erkölcs-
telen életre. 

Nos hát, ezt a kényszert én egy tollvonással megszüntettem. Az igaz, 
hogy nekem átlag havi harmincezer forintomba került ez a tollvonás. 

Hogy erkölcs dolgában volt-e hatása ennek a gavalléros könnyel-
műségnek, az iránt nem rendeltem el rendőri nyomozást. De azt ma is 
hangsúlyozom, hogy a Népszínház kórusa az én igazgatásom alatt a mai 
állapotokhoz képest közel állt a kolostorhoz és én inkább gvardián, mint 
igazgató voltam. 

Büszkeségem volt, hogy a népszínházi ének- és tánckarból ártatlan 
urilányok többen igen boldog és előkelő házasságot kötöttek. Persze, a 
regényeknek egész sorát lehetne elmesélni. Engedjenek csak kettőt fel-
említeni. 

Egy nagyon szép és müveit kardalosnőm azzal a bizalmas kéréssel 
fordult hozzám, engedjem el egyheti szabadságra Bécsbe. Meglehet, 
hogy az élete szerencséjét fogja megcsinálni. De ha ez nem sikerül, akkor 
fogadjam őt vissza szó nélkül és az elutazásának okát titkoljam el 
mindenki előtt. 

A kis lány nagyon boldog volt, amikor elbocsátottam és a regény 
szépen végződött. A kicsike nem tért többet vissza a kórusba. 

A másik eset. Egy idősebb kardalosnőmnek, aki erőssége volt az 
énekkarnak (mert az igazat megvallva, én olyan maradi igazgató voltam 
a Népszínházban, hogy megköveteltem az énekesnőktől, hogy énekelje-
nek), egy nagyon szép és előkelő üzletember udvarolt. A lány minden 
ajándékot hiven félrerakott és mikor az előkelő üzletember tönkrement, 
visszaadta neki mindazt a pénzt, amit tőle kapott. A szép és előkelő 
üzletember feleségül vette a kardalosnőt, aki azonban a kórust azután 
sem hagyta el, mert akkor dicsőség volt a Népszínházban énekelni. 

* 

Mikor Küry Klárát az első szerződés miatt meglátogattam, rend-
kívüli meglepetés ért. A művésznő hivatkozott arra a kijelentésemre, 
hogy minden tagnak régi szerződését megújítom és erre fiókjából ki-
húzott két szerződést, amelyeket Evva Lajos neki levélformájában 
titokban adott és amelyekről nekem sejtelmem sem volt és ami titok volt 
az egész szinház előtt. 

Az egyik levélben Evva Lajos a szerződésben irt fizetésen kivül 5000 
forint fizetési pótlékot biztosított. A másik levél már nem anyagi, hanem 
felfogásom szerint nemcsak művészeti, hanem erkölcsi jogot is biztosított 
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az igazgató rovására. Nevezetesen ebben az Írásban elődöm Küry Klárá-
nak minden szubrett-szerepre előjogot biztosított. 

Kínos meglepetés volt ez nagyon. De mint könnyelmű gavallér, az 
5000 forint többleten hamar túltettem magam és megadtam a művész-
nőnek, de a szubrett szerepkörre való előjogot sohasem adtam meg neki. 
Ez keltett Küry Klára és az igazgatóság között olyan ellentétet, ami 
minden gyengédségem és tiszteletem mellett is egész népszinházi igazga-
tásom végéig tartott. 

Mit jelenlett ez az előjog az összes szubrett-szerepekre? Azt, hogy 
az igazgató minden darabot, amiben szubrett-szerep van, előzetesen be-
mutat Küry Klárának és csak abban az esetben adhatja ki másnak a 
szubrett-szerepet, ha arra a művésznő nem reflektál. 

Én nem is álmodhattam a Küry-féle szerződéskor arról, hogy később 
egy nagy szubrett-tehetséget, Fedák Sárit, felfedezem, de mint önérzetes 
író, az igazgatói, irodalmi és művészeti jogaimnak feladását láttam 
abban, hogy én szerepválasztási jogomat bárkinek átadjam. Ezt nem 
adtam át pénzért üzlettársaimnak sem. Nem engedtem át a népszinházi 
bizottságnak sem. Nem tudtam és ma sem tudom megérteni, hogy lehet 
igazgató, aki ért irodalomhoz és művészethez és férfinak tartja magát, 
hogy engedheti át akármelyik tagjának a darabelfogadás és a szerep-
választás jogát. Ez elvi kérdés volt, amiben nem engedtem. Nem a Fedák 
kedvéért, hanem a magam irói és igazgatói önérzetéért. 

Hogy ehhez az igazgatói joghoz ragaszkodtam, abból természetesen 
Fedák Sárinak haszna lett később. Mert akkor jogom volt neki kiadni 
nagy szerepeket, anélkül, hogy Küry Klárát meg kellett volna kérdeznem. 
A ,,Santoy"-t is igy kaphatta meg. A „Santoy"-nál tehát, ahol Kürynek 
is volt szerepe, nem támadhatott ellentét sem a két primadonna, sem az 
igazgató között. 

Az ellentét később támadt, mikor Huszka Jenő, Bakonyi Károly és 
Martos Ferenc operettjét, a „Bob herceg"-et adtam elő, még pedig száz-
szor egymás után, úgyhogy Küry Klára és a többi primadonna három és 
fél hónapon keresztül nem juthattak szinpadra. 

• 

. . . Santoy . . . Bob herceg . . . Szép emlékek. Minden szinpadi siker 
boldog mámorba ringat minden embert a színházak körül. Akkor külön-
böző fajtájú operettek voltak, de a siker mindig boldogít. 

A „Santoy" az angol operettek divatjának korában nagy siker volt. 
Az akkori angol muzsika tele volt gyors ritmussal, táncszámokkal. A 
szöveg gyenge volt, nem is tudunk reá emlékezni, de a muzsika fülbe-
mászó volt. . . Nos, Fedák Sárinak az az egyéni szilajsága, ami majd 
szétrúgta sziniiskolai vizsgáján a Magyar Szinház színpadát, most teljes 

117 



elemében tombolhatott. Ez az egyéni tánc, amit Fedák teremtett magá-
nak, semmiféle hivatalos iskolára nem vallott, Merész volt, sikkes volt 
és gyakran groteszk is volt. Lágy, kigyózó mozdulatok bája váltakozott 
ebben a Fedák-táncban a merész ugrásokkal. Egy gyönyörű plasztikáju, 
vékony, magas, karcsú fiatal test repült előttünk a színpadon a „Santoy"-
ban és a „Bob herceg"-ben. 

A Népszínház annakidején gazdag volt a nagy primadonnákban és 
a nagy művészi alakitások napirenden voltak. Fedák Sáriban a fiatalság, 
a temperamentumos egyéniség, az eredetiség hatott. 

Igaz tehetségeket nem lehet összehasonlitani. Mindegyik a maga 
nemében első és senki sem utánozza a másikat. A Népszínháznak a leg-
nagyobb művésznők voltak primadonnái. 

Blaha Lujza. Nemcsak a népszínművekben, hanem az operettekben 
is egészen külön egyéniség volt, akinek se játékához, se énekéhez senki 
sem hasonlíthatta magát. Külön egyéni vonása volt, hogy egy életen 
keresztül anyagi gondokkal küzdött. Arany- és ezüstkoszorui állandóan 
bíróilag le voltak foglalva. Két férje is volt, látszólag csendes boldogság-
ban élt, de neki sem jutott osztályrészül, mint a világ nagy művésznői-
nek általában, a különleges szerelmi boldogság. 

Hegyi Aranka. Már majdnem elvesztette akkor a hangját, mikor 
Fedák Sári feltűnt. De játékmüvészete utolérhetetlen volt és a Nemzeti 
Színház színpadjára predesztinálta. Maga volt a megtestesült érzés és 
mennyit sirt életében! Volt férje, voltak kedves lányai és a lelke mégis 
sokáig egyedül bolyongott ezen a világon. Egész élete predesztinálva 
volt arra, hogy regényben megirja az ember. Megható pár vonás az ő 
büszke életéből: 

Ott lakott a Rákóczi-ut és Erzsébet-körut sarkán elsőemeleti, erké-
lyes lakásában, Blaha Lujza lakása mellett. Egy időben egy nagyon elő-
kelő bácskai földbirtokos, előkelő politikus, a Nemzeti Kaszinó népszerű 
tagja egy ötös almásszürke fogattal hajtatott el naponta az ablaka alatt. 
Imádta a művésznőt, ott ült minden nap a Népszínház első sorában, a 
Nemzeti Kaszinó sorának sarkán, fekete szmokingjának gomblyukában 
fehér szekfüvel. Később az ötös almásszürke fogatot elvitte a kártya és a 
kifogástalan gavallér kénytelen volt mindenét eladni, még családi 
ékszereit is. Végül azt kívánta tőle rokonsága az utolsó segélyért, hogy 
— mondjon le a fiával való érintkezésről... A gavallér szegénységének 
kálváriája.. . Végigjárta az egészet az utolsó állomásig. Végül egy 
hónapos szobában lakott. Meglátogattam. A konyhán és a lakásadó 
mosónő szobáján keresztül lehetett az ő szobájába bejutni. Utolsó ebédjeit 
annál a virágkereskedőnőnél ette, akinél a fehérszekfüs csokrokat ren-
delte azelőtt. 

(Folytatjuk) 
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Szinrekerült a BELVÁROSI SZÍNHÁZBAN a következő szereposztásban: 

Joyce Gaál Franciska Cool Kelly Gózon Gyula 
Bill Stanton Gijergyai István Stantonné Kováts Terus 
Alice Peabody Székely Lujza Otho Peabody Sugár Lajos 
Jim Stevens Várad/j Lajos Roger Baldwin Lcntay István 
G. A. Appleby Kovács Károly Dotty Szcmlér Mária 

Történik mind a három felvonás Stantonék fogadószobájában 

SZEMÉLYEK: 

G. A. APPLEBY. 50 éves. Haja szürke, szeme is 
szürke és hűvös. A város egyik vezetőembere, a 
legnagyobb bank elnöke és sok más nagy vállalat 
igazgatója. Ezenkívül a „Bukott angyalok otthoná-
nak" elnöke is. 

JIM STEVENS. Ügyvéd. 35 éves. Meglehetősen jó 
ruhákat visel, de látszik, hogy nem sokat törődik 
a ruháival. 

BILL STANTON. Husz év körüli fiatalember. El-
kényeztetett, kicsit hirtelen. Az Appleby-Trust al-
kalmazottja. Ha alkalma van rá, iszik; ilyenkor 
rendesen valami bajt csinál. Egyébként Joyce fivére. 

ROGER BALDWIN. Valamivel idősebb Bilinél, de 
lényegesen komolyabb. Karrierje nagyon a szivén 
fekszik. Most hagyta el a kereskedelmi főiskolát és 
ő is Appleby alkalmazottja. 

COOL KELLY. Ugy harmincéves lehet. Jég-
szállilóautó vezetője. Jóindulatu és természetes. A 
legkisebb alkalmat se mulasztja el. ahol valamit 
keresni lehel. 

OTHO PEABODY. Harmincéves, meglehetősen 
színtelen egyéniség. Jelentősége abban áll, hogy a 
Stanton Churn Company című, tönk szélén lebegő 
vállalat feje és Alice férje. 

JOYCE STANTON. Husz és egynéhány, de éppen 
csak hogy na. ő a darab hősnője. 

MRS. STAN'TON. ötven év körüli. Természeténél 
fogva félénk és panaszkodó. Könnyen meggyőzhető. 
Bili és Joyce nagynénje, Alice anyja. 

ALICE PEABODY. Csinos, harmincéves fiatal-
asszony. Nagyon ambiciózus, kissé savanyu és éles-
nvelvü. Otho felesége. 

DOTTY. Mindenes. Mrs. Stanton házában. Körül-
belül húszéves, nagyon csinos. Kissé durva és indu-
latos szavakat használ, de se nem durva, se nem 
indulatos. 

ANNA OSTROM. Nem jelenik meg a szinen, csak 
beszélnek róla. 

I. felvonás 
Szin: Ódivatú uriház fogadószobája, jó de 
nem modern bútorokkal. A hátsó jobb sarok-
ban falépcső vezet fel az emeletre, kanyaro-
dóval, a kanyarodóban pihenővel. Jobbol-

dalt ajtó a konyhába, mellette nyilás, melyen 
át belátszik a hall, de annak atcai bejárata 
nem. Balközépen másik ajtó a ház többi 
helyiségeibe. A lépcső pihenője mögött ablak, 
függönnyel. Asztalok, székek, dohányzókész-
let, telefonasztalka a lépcső közelében, köny-
vek, folyóiratok. Egy kerevet, amelyen ten-
niszrekett hever. Egy szekreter, amelynek az 
iródeszkája le van bocsátva. Az egyik asztal-
kán három arckép. Nyári nap, szombat dél-
után. Amikor a függöny felmegy, senki nincs 
a szinen, de hallani, hogy valaki kivül uke-
lelet penget és énekel. Alice Peabody nem 
sokkal a függöny felgördülte után a hallból 
jön. Kezében csomag, táska és ernyő. A 

kalap a fején. 

ALICE (a lépcsőhöz megy és felszól az 
emeletre): Anya! A n y a ! . . . Halló, halló, 
A n y a a a . . . 

Mrs. STANTON (megjelenik a lépcsőn, le-
felé jön.) 

ALICE (egy pár lépcsőfokot elébe siet és 
megcsókolja.) 

Mrs. STANTON (lejön a lépcsőn. A kezé-
ben újság): Hozott Isten, kedves. Velünk 
vacsorázol? 

A.LICE (a tükör elé lép és a haját igaz-
gatja): Nem, köszönöm, Otho értem jön. A 
Kereskedelmi Kamarában van, ahol most 
Appleby Joyce vőlegénye valami parkot ado-
mányoz a városnak. 

Mrs. STANTON: Igen, éppen most olvasom. 
Azt irják, hogy parkja volna már a város-
nak, csak helye nincs még hozzá. 

ALICE (leteszi a kalapját): Hely is lesz, 
éppen most válogatják. A fontos az, hogy 
huszonötezer dollárt adott. 

KitUnff m a g y a r c sa lád i h i ? . Hideg , m e l e g fo lyóv íz a 
s o búkban . Mérséke l t Arak a Szt. Márk-tér me l l e t t . 

ro i i ah saro i ia 
kozmetikai intézete: Hajszálak kiirtása arcról, karról, szépség-
ápolás, helyi soványitás legmodernebb alapon, szemölcsirtás, hám-
lasztások. (Dijtalan tanácsadás). „Miracle" hajellávolilószerek szét-
küldése utasítással: Andrássy-ut 38, I. Párisi Áruházzal szemben. 
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Mrs. STANTON (sóhajt, leül): Huszonöt-
ezret egy parkra . . . Szép, nem? 

ALICE (élesen): Gyönyörű. De remélem, 
hogy Joyce úgyis mint a család esze, ha csak 
egy csöpp esze van, végét fogja vélni az ilyen 
pénzpocsékolásnak, mihelyt a felesége lesz. 

DOTTY: Hát azt a húst meg mikor legyem 
mán oda? 

Mrs. STANTON: Majd szólok, Dotty. 
Ilyenkor még nem szoktunk vacsorázni. 

DOTTY: Jó, én nem bánom. 
ALICE: Ki ez? 
Mrs. STANTON: Az uj lány. 
ALICE: Nem is tudtam, hogy u j lányod 

van. Hát a régi? Az Annie? 
Mrs. STANTON: Elment, elment, mert 

bajba keveredett. 
ALICE: Milyen bajba? 
Mrs. STANTON: Olyanba. 
ALICE (meggyőződéssel): Tudtam. Tud-

tam, hogy ez lesz a v é g e . . . És kicsoda az 
illető? 

Mrs. STANTON: Annie nem akarja meg-
mondani. 

ALICE: Akkor majd megmondom én. 
Akármibe fogadok, hogy az a csirkefogó, aki 
a jégszállitóautóval jár ide. 

Mrs. STANTON: A jeges? 
ALICE: Az. Legalább százmilliószor lát-

tam őket sétálni a folyóparton, este. És mosl 
hol van Annie? 

Mrs. STANTON: Elküldtem. Nem tarthat-
tam itt már a gyerekek miatt se. Joyce és 
B i l i . . . 

ALICE: Ugyan, anyám, Joyce és Bili éppen 
ugy tisztában vannak már ezzel, mint jó-
magad. Tudják, hogy a korsó addig jár a 
kútra, amig eltörik . . . 

Mrs. STANTON; Nem hiszem, hogy sze-
gény Annie olyan sokat járt volna a kútra . . . 

ALICE: És van itt valami rokona? 
Mrs. STANTON: Se rokona, se pénze, 

szólni is akarok az érdekében Applebynek. 
ALICE: Az ám, az jó lesz, ő a „Bukott 

Angyalok Otlhonának" az elnöke. 
Mrs. STANTON: Délután beszélek vele. 

Azonkívül Jim Stevenset is idekérettem. 
ALICE (a sáljával kezd el játszani): Már 

megint? Minek hívogatod ide minden pilla-
natban? 

Meghűlésnél 
rheumatikus 
fájdalmaknál 

Aspirin-
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tabletták. 
Csak gyógyszertárban kaphatók. 

Aspirin felülmúlhatatlan. 
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Mrs. STANTON: ö a gyerekek törvényes 
gyámja. Én csak a nagynénjük vagyok és az, 
hogy nálam laknak, nem jelenti azt, hogy... 

ALICE (gondolataiba mélyed, hirtelen 
közbeszól): Megjegyzem, én meg mertem 
volna esküdni, hogy ez lesz a vége. Az az 
Annie mindig könnyelmű volt és . . . 

Mrs. STANTON (hirtelen): Pszt, Bili jön. 
BILL (balról jön, pengeti az ukeletet és 

zümmög): Hello, Emma néni, szervusz Eliz. 
ALICE (megfordul): Szervusz. Te még ide-

haza vagy? Hát a hivatal? 
BILL (abbahagyja a játékot és a középső 

asztalhoz megy): Hivatal szombat délután 
tudvalevőleg nincs. A bankhivatalnok nem 
tévesztendő össze a rabszolgával, édes egy 
unokanővérem. 

ALICE: Jó, jó, tudom, hogy az összes bank-
hivatalnokok agyondolgozzák m a g u k a t . . . 

BILL: No nem agyon. De nagyon. 
ALICE: Ó, Istenem, meg ne ártson. Akinek 

a főnöke egyszersmind a sógora is, mint 
neked . . . 

BILL: Még nem sógorom. 
ALICE: De lesz. Megjegyzem, sohase hit-

tem volna, hogy Joyce ilyen jó partit fog 
csinálni. Kifogja a város leggazdagabb, leg-
tekintélyesebb emberét, hallom most sze-
nálor is lesz. 

BILL: Ideje, éppen elég régóta vár rá. 
ALICE: Az se igaz. Nem is olyan öreg és 

ha vesszük, azt a kedves, jóságos m o d o r á t . . . 
BILL: Gyermekem, soha ne végy olyasmit, 

ami nincs. 
Mrs. STANTON: Ugyan, kérlek, Bili, min-

denki tudja, hogy Appleby olyan, mint a 
g a l a m b . . . 

BILL: Amennyiben a galamb is állat. 
Mrs. STANTON: Bill, kétségbe vagyok esve 

miattad. Ahelyett, hogy örülnél, hogy App-
leby éppen a te nővéredet választotta, ha-
bár, Nana, Elizkém, azt meg kell adni, hogy 
Joyce is igen közkedvelt lány . . . 

ALICE: Ó, (Istenem, közkedve l t . . . Én az 
ő korában már férjnél vollam. Sőt már má-
sodszor is férjnél voltam. 

BILL: Igen, te gyors munkás vagy. És 
remek módszered van. Először kifárasztod a 
férfiakat, aztán hirtelen lehengerled őket. 

BILL: Szinte el se váltál még az első urad-
tól, már meg is fogadtad ezt a szerencsétlen 
Othot, de olyan ügyesen, hogy nincs az a 
sintér . . . 

ALICE (az asztalra csap a kezében tartott 
könyvvel:) Most aztán elég. Arra is figyelmez-
tetlek, hogy ha a húgod közkedvelt is, az se 
tiszta haszon. Mert, ha Appleby megludja, 
hogy amig Chikagóban volt, Joyce folyton 
férfiakkal sza ladgá l t . . . 

BILL: Kik azok a férfiak? Legalább egyet 
mondj! 

ALICE: Mondok. Éppen egyet, de az töké-
letesen elég. Az a kölyök, az a Baldwin. Még 
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Vidéki előfizetőink figyelmébe! 
A mai napon postabefizetési lapot mellékeltünk azon előfizetőink lappéldányai-
hoz, akiknek előfizetése február 28-án lejárt. Kérjük t. előfizetőinket, hogy a meg-
újítást kellő időben küldjék be, nehogy a lap küldése fennakadást szenvedjen, 

a Színházi Élet kiadóhivatala. 

három napja sincs, hogy először látták egy-
mást, de azóla mindig együtt lógnak . . . 

Mrs. STANTON: Ki az a Baldwin? 
BILL: Uj fiu a bankban. Mull hétfőn ér-

kezett, ugylátszik, csak azért, hogy beteggé 
legye az embert. Ugy ragyog mindig, mint a 
nap és olyan boldog mosollyal állit be a hi-
vatalba, mint egy jóllakolt csecsemő. 

Mrs. STANTON: De milyen ember? 
BILL: Iszen épp mosl mondtam el! Rá-

adásul nem lehet lerázni. Ugy ragaszkodik 
az emberhez, mint a nátha. Folyton a karrier-
jéről beszél és ezen a téren direkt rög-
eszméi vannak. Fiu — aszondja keményen és 
előreugró állal — fiu, aszondja, ha vinni 
akarod valamire, dolgozz keményen, légy ta-
karékos és ne igyál. Szabályos őrült. (Pen-
getni kezdi az ukeletet.) 

Mrs. STANTON: Nem értem, mit akarhat 
az a lány vele. Beszélni fogok Joyceval. 

BILL (abbahagyja a játékot): Ne Joyceval 
hanem Baldwinnal. 

Mrs. STANTON: Én? (Leül.) 
BILL: Ellenkezőleg, én. Majd megmon-

dom neki, hogy hagyja békében Joycet, mert 
itt rólam is szó van egy kissé . . . 

ALICE: Amennyiben? 
BILL: Amennyiben, ha Appleby megtudja, 

hogy Joyce egy rendkívül csekély állású 
alkalmazottjával flörtöl, azonnal abbahagyja 
majd az egészet és kíváncsi vagyok, mi lesz 
akkor az én előléptetésemmel? 

ALICE: Appleby elő akar léptetni? 
BILL: ö még nem, de én már igen . . . 

Egyébként mikor vacsorázunk? 
Mrs. STANTON: Ma egy kicsit későbben. 

Joyce még öltözködik, azután érte jön 
Appleby, autózni v i s z i . . . 

BILL: És csak azután? Addig éhen pusz-
tulok. Megyek és kérek valami harapnivalót 
Anniétól. (Indul a konyha felé.) 

Mrs. STANTON (bátortalanul utána szól): 
Bili, kérlek . . . Annie már nincs a házban . . . 

BILL (meglepetten): Nincs a h á z b a n ? . . . 
Hát hol van? 

Mrs. STANTON (m. e.): S z . . . szabadságra 
m e n t . . . 

BILL (élesen ránéz, Mrs. Stanton nem állja 
a tekintetét és segélytkéröleg néz Alicera. Bili 
követi a tekintetét, amit Alice szintén nem 
bir el, hanem elfordul és cigarettára gyújt.) 

Mrs. STANTON (zavartan): Tudod, Annie, 
nagyon rossz szinben volt, tehát elhivattam 
a doktort, aki megvizsgálta . . . 

ALICE (jelentősen): És mit mondotl? 
Mrs. STÀNTON: Hát Istenem, hogy Annie 

nagyon ki van merülve, pihennie kell és . . . 
(Csengetnek, mire Mrs. Stanton az órájára 
néz, rémülten.) Négy óra, ez Appleby . . . 

ALICE (ugyanugy): Appleby! És én ill ál-
lok ebben a kopott troltőrben . . . 

Mrs. STANTON: Menjünk gyorsan a nap-
paliba, Bill, te fogadd, szólj gyorsan Joyce-
nak, aztán hagyd őket tapintatosan ma-
gukra . . . 

DOTTY (jobbról jön, útközben fehér kö-
tényt köt magára, a bóbitáját a foga között 
hozza.) 

Mrs. STANTON: Illetőleg Dolly, jó, hogy 
jön, Dotty, bocsássa be Appleby ural, szól-
jon a kisasszonynak, te pedig, Bili, vegyél 
fel gyorsan egy rendes kábától, gyere Alice. 
(Elvonszolja Alicet jobbra, Dotty ki-
megy az ajtón, az utolsó pillanatban illegeti 
fejére a bóbitáját. Bili lassan feltápászkodik 
és az ukeletet pengetve kászálódik neki a 
lépcsőnek, de alig mászott fel rajta lomhán 
három fokot, már jön is vissza Dotty, aki 
útközben ismét leszedi a bóbitáját.) 

DOTTY: Nem is Appleby ur, csak valami 
Baldwin ur . . . (A bóbitáját a foga közé szo-
rítva, a kötényét oldozza le, ugy megy el 
jobbra.) 

BALDWIN (ragyogó arccal állit be, a 
magabizó öntudat tetején): Hello, B i l i . . . 

BILL (lanyhán): Hello, Baldy 
ROGER: Hogy érzed miagad ezen a ragyogó 

napon? 
BILL: Vacakul. 
ROGER: Annak csak egy oka lehet: a 

cigaretla. Az veszi el az élelkedvedel. Ha 
én mondom, elhiheted. Szűnj meg dohány-
zani és egy hét múlva ki vagy cserélve. 

BILL: Kíváncsi vagyok, mért akarsz he-
lyellem egy cserepéldányl? 

ROGER: Megjegyzem, vollaképpen a hú-
godhoz jöttem. 

BILL: Tudod mit, jegyezd meg. De sajnos, 
nincs itthon. 

JOYCE (hangja fentről): Ki van itt, Bili? 

Ha sósfürdó kell, mindenütt Kapható a 
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BILL (kelletlenül): Ugylátszik, mégis itt-
hon van, érdekes . . . (Felkiált.) Itthon vagy? 

JOYCE (hangja): Hát persze. 
B'ILL: Azt mondja, hogy itthon van. 
JOYCE (hangja, türelmetlenül): Ki van itt, 

Bili? 
BILL: S e n k i . . . csak ez a Baldwin. 
JOYCE: Mondd, hogy várjonl Rögtön oda-

lenn vagyok, rögtön! 
BILL: Mondjam meg, amit üzent, vagy 

hallottad? 
ROGER: Hallottam és megvárom, ha sza-

bad. (Leül.) Remek ez a mai délután, nem? 
Egész héten az a kemény munka . . . Hallom, 
nektek, a titkárságban jobban megy. 

BILL: Az pláne remek. Hál Istennek, én 
részemről nem csinálom már soká . . . (Cél-
zattal, nem hencegésből.) Bizonyos okok kö-
vetkeztében külön szobám lesz, saját gép-
irókisasszonnyal . . . előlépek . . . 

ROGER (mohón): Nagyszerű, és m o n d d . . . 
nem protezsálhatnál be esetleg a helyedre 
kartotékrendezőnek? Vagy gondolod, hogy 
jobb, ha én szólok Applebynek? 

BILL (meghökken): Nem, nem, szólni egy-
előre nem k e l l . . . 

ROGER: Gondolod, hogy korai? Ma is tiz 
percnél tovább beszélgetett velem és kaptam 
tőle vagy nyolc-tiz darab olyan remek . . . 

BILL (meglepetten): Mit kaptál? 
ROGER: Tanácsot. 
BILL: Tanácsot, azt ad szívesen. 
ROGER: Miért? Nem szereted? 
BILL (kelletlenül): Dehogy nem. Nagyon 

rendes ember, csak akkor van baj vele, ha 
női dolgokról van szó. Éppen azért azt mer-
ném neked a j á n l a n i . . . 

ROGER (rajongva): Appleby számomra az 
üzletember ideálja és boldog vagyok, hogy a 
keze alatt dolgozhatok. 

BILL: Éppen azért volna számodra egy 
jó tanácsom. Ha azt óhajtod, hogy soká 
marad j a keze alatt és ne lódítson ki a bank-
ból a legrövidebb idő alatt, akkor légy óva-
tos é s . . . 

JOYCE (megjelenik a lépcsőn és elkiáltja 
magát): Hallo, Baldy . . . 

ROGER: Kezétcsókolom. (Felszalad a lép-
csőn elébe, karonfogva jönnek le.) 

JOYCE: Jaj, de örülök magának, Baldy, 
kedves, hogy eljött, szervusz, Bili, készülsz 
valahová? 

BILL: Nem én. 
JOYCE (célzattal): Akkor légy szives, éle-

tem és készülj. 
BILL: Joyce, figyelmeztetlek, hogy vesz-

tedbe rohansz. 
JOYCE: Ahhoz mindenkinek joga van. 
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BILL: Azonkívül ami az én előléptetése-
mel i l l e t i . . . 

JOYCE: Legfeljebb a te vesztedbe is bele-
rohanok egy kicsit, 

BILL: Joyce, én mosom kezeimet. Én 
figyelmeztettelek... 

JOYCE: Figyelmeztettél, nem használt, 
mire sértődötten távozol, ugy-e, szívem? 
(Kezébe nyomja az ukeletet.) 

BILL: Kérlek, kérlek. (Az ukeletet pengetve 
indul kifelé.) 

ROGER: Megállj csak, Bili, azt mondtad 
valami tanácsot akarsz nekem adni App-
lebyre vonatkozólag. Mit is csináljak, hogy 
ne lódítson ki a bankból? 

BILL (Joycera vet egy pillantást, azután 
dühösen): Dolgozz keményen, légy takarékos 
és ne igyál . . . (Becsapja maga után az ajtót.) 

ROGER (utána néz): Nem is tudtam, hogy 
Bili ilyen komolyan gondolkozik. 

JOYCE: Én se tudtam. Remélem, nem 
beteg szegény. Üljön le, Baldwin. 

ROGER: Köszönöm, nem ülni jöttem. 
JOYCE: Hanem? 
ROGER: Ugy gondoltam, ez az én első sza-

bad délutánom ebben a városban, hát sétál-
hatnánk egy kicsit a folyóparton, nem? 

JOYCE: Elvben igen. A valóságban valaki 
értem jön a kocsijával ma délutálj. 

ROGER: Aj, de sajnálom . . . Pedig . . . pedig 
akartam magának valamit mondani, Joyce. 

JOYCE: Hát mondja. 
ROGER: De . . . nem itt akartam, hanem . . . 

a folyó partján, a . . . a nagy árnyas fák 
alatt . . . szép környezet, ugyebár . . . és a 
több i . . . 

JOYCE: Az ésalöbbi nekem nem fontos. 
Gyerünk. 

ROGER (boldogan): Igen, g y e r ü n k . . . 
(Indul.) 

JOYCE (egy kicsit zavarban): Nem ugy 
értem, hogy mi ketten g y e r ü n k . . . Maga 
gyerünk . . . azzal a mondanivalóval! 

ROGER: Igaza van, ha az embernek valami 
mondanivalója van, jobb, ha megmondja 
rögtön . . . 

JOYCE (izgatottan): Na látja, na l á t j a . . . 
ROGER: És ámbár csak három napja isme-

rem magát, higyje el, nekem magából ennyi 
is elég volt. 

JOYCE: Köszönöm a vakok nevében . . . 
ROGER: Nem ugy értettem . . . Elég, meri 

ez a három nap teljesen megváltoztatta világ 
szemléletemet. Eddig csak egy voll fontos 
számomra: a karrierem. De most találkoztam 
m a g á v a l . . . 

JOYCE (egyre közelebb lép hozzá): Én is 
m a g á v a l . . . 

ROGER: És rájöttem, hogy van az emberi 
életnek egy hatalmas irányitója . . . 

JOYCE (m. e.): Van . . . 
ROGER: Tudja Joyce, mi az? 
JOYCE (lesütött szemmel): Nem. De remé-

lem, maga most rögtön meg fogja mondani. 
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ROGER: Megmondom, Joyce. (Nagy lélek-
zetet vesz.) A szerelem. 

JOYCE (lelkesen); Csakis. 
ROGER: Ha az ember szeret valakit, 

semmi másra nem tud gondolni. 
JOYCE: Ki van zárva! 
ROGER: A szerelem jön, lát és g y ő z . . . 
JOYCE: Bár már látnám . . . 
ROGER: Látni fogja, Joyce. Mert én azért 

jöttem ide a mai napon, h o g y . . . (nagy le-
lekzetet vesz) J o y c e . . . akar a feleségem 
lenni? 

JOYCE (lesüti a szemét): 0, Istenem, ilyen 
hirtelen. 

ROGER (megdöbben): Nem akar? 
JOYCE (kétségbeesetten): Dehogynem! 

(Megragadja Roger kezét.) 
ROGER: Édes . . . (Megölelik és megcsó-

kolják egymást.) Tudtam, hogy meg fogom 
hóditani m a g á t . . . 

JOYCE (lágyan): Nagyon téved, Baldy . . . 
Én nem vagyok olyan lány, akit meg lehet 
hóditani. Nálam tisztán attól függ minden, 
hogy akarok-e valakit vagy nem akarok . . . 

ROGER: És engem három nap alatt 
a k a r t . . . 

JOYCE: Ez nem egészen igy igaz, mert én 
magát már régebben kezdtem aka rn i . . . 

ROGER: Régebben? Hiszen csak három 
nap óta ismerem. 

JOYCE: De én magát jó pár hete már. 
ROGER: Honnan? 
JOYCE: Tudja, az ugy volt, hogy Otho, az 

unokabátyám, Alice unokanővérem férje, el-
vitt a kocsiján Newcastleba és én láttam ma-
gát, amikor megnyerte a hockey-bajnokságot. 

ROGER (elragadtatva): Remek! Nagyszerű 
voltam, mi? 

JOYCE: Nagyszerű. És étn már akkor 
kezdtem magát aikarni, most csak befejez-
tem az akarást. 

ROGER: Az remek napom v o l t . . . 
JOYCE: Magának igen, de nekem nem 

egészen. (Leül.) Este, mikor hazajöttünk 
Othoval, esni kezdett az eső és az a nyo-
morult. kocsi tiz kilométernyire Newcastle-
től elakadt. O'.ho visszamászott a városba 
másik kocsiért . . . 

ROGER: És maga? 
JOYCE: Én ott aludtam át az éjszakát a 

kocsiban, az országúton . . . 
ROGER: Nem félt? 
JOYCE: Mitől? Egy rossfc kocsit nem le-

het ellopni. . . 
ROGER: Na, de m a g a . . . Ha az ember 

meggondolja, hogy hogy megjárhatta 
volna. . . 

JOYCE: Meg is jártam. Ugy berekedtem, 
hogy egy hétig csalk igy tudtam beszélni: 
(Rekedten.) Aj, de beteg v a g y o k . . . (Újra 
a saját hangján.) De nehogy ezt a kalandot 
kikottyantsa valahogy az Emma néni előtt! 
ü egy szót se tud arról, hogy ott voltam 

azon a meccsen. Azt hiszi, Barnenvilleben 
töltöttem az éjszakát egy barátnőmnél. 

ROGER: Ez februárban történt, ugye? 
Ha jól emlékszem, Washington születés-
napján . . . 

JOYCE: Pontosan akkor. 
ROGER: Istenem, hogy azóta mennyi időt 

mulasztottunk!.. . 
JOYCE: Na látja. És még vannak, akik 

azt mondják, hogy Washingtonnak koráb-
ban kellett volna születnie. 

ROGER: É d e s . . . (Meg akarja csókolni.) 
JOYCE: Nem, ne, B a l d y . . . A ház tele 

van emberekkel és ez itt a legforgalmasabb 
hely. Nem is tudom, hogy lehet egy házat 
ilyen rosszul épi teni . . . 

ROGER: És mikor lesz az esküvőnk? Ré-
szemről, akár a jövő héten. 

JOYCE (kicsit zavartan): Részemről le-
hetetlen. Nekem előbb még fel kell bonta-
nom az eljegyzésemet. . . 

ROGER (meglepetten): Micsoda eljegy-
zést? 

JOYCE (csodálkozva): Nem is tudja? 
Nekem vőlegényem van . . . 

ROGER (harciasan): Ki az? 
JOYCE: Appleby. 
ROGER (halálra döbben): Kicsoda? 
JOYCE (csodálkozva): Appleby. 
ROGER: Zs. A. Appleby, . . . az én fő-

nököm? 
JOYCE: Személyesen.. 
ROGER: H á t . . . hát ez egyszerűen e g y . . . 

egy katasztrófa . . . 
JOYCE: Miért? Mondtam, hogy fölbon-

tom az eljegyzésemet! Megmondom neki, 
hogy magát szeretem . . . 

ROGER: Isten ments! 
JOYCE: Na de mi lelte? 
ROGER: Nem ér t i? . . . Kidob a bankból, 

abban a pillanatban kidob . . . 
JOYCE: No és? 
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ROGER: No és akkor hogy vegyem el 
magát állás nélkül . . . 

JOYCE: T u d j a mit? Egyelőre nem mon-
dom meg neki, hogy magát szeretem, c«ak 
azt, hogy mást szeretek . . . 

ROGER (határozatlanul): Igen, igen, az 
mindenesetre jó lesz . . . 

JOYCE: Akkor most menjen, kedves. 
Ugyanis elfelejtettem magának megmon-
dani, hogy az az ur, aki kocsival értem 
j ö n . . . 

ROGER (rémülten): Appleby? 
JOYCE: Személyesen. 
ROGER: Akkor én m e g y e k . . . 
JOYCE: Meg se csókol? 
ROGER: De igen, h o g y n e . . . 
JOYCE (az ajkát nyújtja neki, Roger 

arcon csókolja, aztán elmegy). 
JOYCE (egy pillanatig csodálkozva néz 

utána): Érdekes . . . (Meglátja Dottyt, aki 
jobbról jön.) Mit keres, kérem? 

DOTTY: Senkit. Maga a Joyce kisasszony, 
ugye? 

JOYCE: Igen, Hát maga? 
DOTTY: En meg az u j lány vagyok. 
JOYCE: Uj lány? Hát Annie hol van? 
DOTTY: Beteg. 
JOYCE: Ajjé, szegény! Rögtön kimegyek 

hcizzá a szobájába . . . 
DOTTY: Csakhogy nem itt beteg. 
JOYCE: Hát hol? 
DOTTY (titokzatosan): Házon kivül. 
JOYCE: Hogy érti ezt? 
DOTTY: Nem mondhatom meg. A nagy-

ságos asszony megparancsolta, hogy ne 
beszéljek róla a kisasszonynak. 

JOYCE: Miről ne beszéljen? 
DOTTY: Arról, ami Anniéval történt. 
JOYCE (energikusan. Egy pillanatig gon-

dolkozva, aztán): Idehallgasson, lelkem, 
hogy hívják . . . 

DOTTY: Dotty. 
JOYCE: Idehallgasson Dotty. Itt valami 

nincs rendben. (Egész közel lépett hozzá.) 
Itt előttem valamit titkolnak. És azt a va-
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lamit maga tudja és azonnal meg is fogja 
mondani nekem. 

DOTTY: H á t . . . ha minden áron tudni 
akar ja a kisasszony: Annie ba jba kevere-
dett . 

JOYCE (megragadja): Azt akarja mon-
dani, h o g y . . . 

DOTTY: Gyereke lesz. 
JOYCE: Borzasztó! Fiu, vagy lány? 
DOTTY : Még nem lehet tudni. 
JOYCE (zavartan): Ja igen, p e r s z e . . . 

És . . . és hol van most Annie? 
DOTTY: Olsonéknál. 
JOYCE: Megyek rögtön hozzá. Azonnal 

férjhez kell menni neki. 
DOTTY: Ha volna kihez. 
JOYCE: Hogyne volnia! Itt a jegesember, 

a Cool Kelly, ő az oíka az egésznek, vagy 
nem? 

DOTTY: Nem, ugy látszik, nem. Cool 
t a g a d j a . . . 

JOYCE: Minden csábitó tagadni szokta. 
Látta volna csak azt a filmet, amit én lát-
tam tegnap: az elsodort ártatlanság. 
(Páthosszal.) Egy mámoros é j szaka . . . 
Másnap reggel. A frakkos bestia persze 
t a g a d . . . 

DOTTY: Cool Kellynek egyrészt nincs is 
f rakkja . . . 

JOYCE: Másrészt? 
DOTTY: Másrészt még az eljegyzést is 

felbontotta az Anniéval . . . 
JOYCE: Ez mindenesetre g y a n ú s . . . No, 

de ha nem Kelly a bestia, akkor kicsoda? 
DOTTY: Annie nein akar ja megvallani. 

Csak annyit mond, hogy egy átutazó úri-
ember. 

JOYCE: Szegény. Egy úriember, aki ép-
pen csak. hogy á t u t a z o t t . . . bo rzasz tó . . . 
Rögtön beszélek Emma nénivel. 

DOTTY: Isten ments. Ha a nagyságos 
asszony megtudja, hogy a kisasszonynak el-
pletykáltam . . . 

JOYCE: Igaza v a n . . . De az mégis csak 
szégyen, gyalázat, hogy ilyesmiért egy 
ilyen derék lányt elküldjenek . . . 

DOTTY: Igen, kisasszony. Annie nagyon 
derék, de szerencsétlen. 

JOYCE: És van neki legalább valami 
pénze? 

DOTTY: Egy vasa se. Nagyon rendes lány 
volt, csak egy kicsit sokat költött, ruhára, 
meg kamlbanéra . . . 

JOYCE: Megyek megnézem, mennyi pén-
zem van. . .* (Meglátja Bilit, aki a lépcsőn 
jön lejeié, zavartan, gyorsan.) Szervusz, 
Bili, örülök, hogy látlak, hogy vagy? (Anél-
kül, hogy választ várna, elrohan mellette a 
lépcsőn.) 

BILL (utána néz): Hát ezzel meg mi van? 
(A hall jelé indul.) 
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DOTTY (rászól): Hé! (Bíll megfordul, 
Dotty hozzálép, titokzatosan.) Látni akarja 
magát. 

BILL: Kicsoda? 
DOTTY: Látni akarja magát 
BILL: Ki? 
BERTA: Az Annie. Annie Ostrom. Azt 

mondta, mondjam meg magárnak, hogy 
mondani akar magának valamit, de olyan-
kor mondjam, amikor senki se hallja. De 
amióta ebben a házban vagyok, mindig 
hallja valaki. Most éppen nem h a l l j a . . . 

BILL (megremeg): É r d e k e s . . . É s . . . és 
mit akar tőlem az izé . . . Annie? 

DOTTY: Azt nem mondta. De én azt hi-
szem, h o g y . . . 

BILL (ingerülten): Maga ne higyjen sem-
mit, tudja? (Pár energikus lépést tesz ki-
felé.) 

DOTTY: Jól van, kérem, jól v a n . . . (Ö 
is megindul a konyha felé.) 

BILL (hirtelen megáll, rászól Dottyra): 
Mondja csak . . . Hol van tulajdonképpen? 

DOTTY: Olsonéknál. Az én régi szobám-
ban, most ő ment oda és én gyöttem ide . . . 

BILL: Arra nem vagyok kíváncsi, ha-
nem . . . (Meglátja Joycet, aki lefelé jön a 
lépcsőn.) Most kimehet, kérem kimehet . . . 
(Dotty el.) 

JOYCE (ezalatt lázasan rohan le a lép-
csőn ): Bili, azonnal beszélni aikarok veled. 

BILL (meghökken): Tessék? 
JOYCE: Van valami pénzed? 
BILL (m. e.): Minek? 
JOYCE-: Mert ez az összes pénzem, ez a 

két dollái és most borzasztóan kellene 
nekem. . . 

BILL: Hát még n e k e m . . . 
JOYCE: Bili, nem tudod, miről van szó. 

Ili van ez a szegény Annie Ostrom. . . baj-
ba keveredett szegény, borzasztó b a j b a . . . 
de nem mondhatom meg neked, m i b e . . . 
Ti lók. . . Különben is tul fiatal vagy még 
ho/zá. 

BILL (ingerülten): Ne m o n d d . . . (Észre-
veszi magát.) Illetőleg, remélem, nem gon-
dolod, hogy nem sejtem, mi van vele? 

JOYCE: Perszel Te azonnal megsejtesz 
mindent, amihez nincs semmi közöd . . . 

BILL (kitör): Most aztán torkig vagyok 
vele! 

JOYCE: Mivel? 
BILL: Azzal, hogy ezzel' a szegény lánnyal 

hogy bántak el . . . Hat. évig dolgozott eb-
ben a házban és most elküldték, mint a ki-
facsart c i t romot . . . 

JOYCE: Ugy van. Sőt sokkal jobban, 
inert a citromot nem is lehet elküldeni. 

BILL: Ezen a szegény lányon segiteni 
kell. (Benyúl a zsebébe, kiveszi a tárcáját.) 
Nesze. És n e s z e . . . (Kirántja a nyakkendő-
tűjét.) Ennek a tűnek a forgalmi értéke 
negyven dollár a zálogházban . . . 

V 

JOYCE: Melyikben? 
BILL: Mindegyikben. Én már mindegyi-

ket kipróbáltam. Azonkivül délután beszé-
lek Steve-vel is, hátha ő is ad valami 
pénzt . . . 

JOYCE: Bill, te valóságos angyal vagy... 
(Meg akarja csókolni.) 

BILL (kelletlenül): Tudod mit, beszél-
jünk másról. Appleby megérkezett Chiká-
góból. 

JOYCE: Nekem mondod? Ma délután 
ki is kocsizom vele . . . 

BILL: Nagyon helyes. De másrészt jó 
lesz vigvázni . . . 

JOYCE: Mire? 
BILL: Nem mire, hanem kire. Applebyre. 

És erre a Baldwinra. De főleg magadra. 
JOYCE: Törődj a magad dolgaival, igen? 
BILL: Kérlek. Én megmondtam, én mo-

som kezeimet. (Csengetnek, óva intő han-
gon.) Ez Applebyl 

DOTTY (bejön, ugyanazzal a játékkal, 
mint előbb, a bóbita a szájában. Átmegy a 
szinen ). 

BILL: Jusson eszedbe, hogy figyelmez-
tettelek! (Az ukelelevel a kezében, felpeng 
a lépcsőn.) 

DOTTY (bejön, leszedi a bóbitát): Mán 
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megin nein az Appleby, csaik valami Ste-
vens ur . . . (El.) 

JOYCE (örömmel): Hello Steve, gyere, 
g y e r e . . . 

STEVENS (belép): Szervusz, pajtás, na 
hogy vagy? 

JOYCE: Még lehetne ra j tam segíteni. 
Száz éve nem láttalak, vén csont . . . 

STEVENS: Leszel szíves tiszteletteljesebb 
hangon beszélni a gyámapáddal? 

JOYCE: Csakis. Hozzám jöttél? 
STEVENS: Nem egészen. Emma nénéd 

akar tőlem tanácsot kérni valami titokzatos 
ügyben. 

JOYCE: Annie? 
STEVENS: Szóval tudod? (Leül.) 
JOYCE: Tudom, habár nem volna szabad, 

hogy tudjam. 
STEVENS: Nem bizony, Emma nénéd 

éppen miattad küldte el olyan hirtelen. 
Nem akarta, hogy egy levegőt szívj egy 
olyan lánnyal, aki bajba keveredett. 

JOYCE (dühösen): Remek. Szóval Emma 
néni azt hiszi, hogy az ilyesmi ragályos, 
mi? És nagyon félt, hogy vagy én, vagy 
Bili elkapjuk Annietől a gyereket. 

STEVENS: (mosolyogva): Ne izgulj. 
Emma nénéd egyszerűen makacsul ártatlan 
lélek, aki hiába élt tiz évig házaséletet, 
hiába adott egészséges leánygyermeknek 
életet, titokban még ma is a gólyát gyanú-
sítja vele. (Mindketten nevetnek.) 

JOYCE: Szóval mit akarsz csinálni, az 
Annie érdekében? 

STEVENS: Adni fogok egy csomó nagy-
szerű tanácsot, amit senki se fog megfo-
gadni. 

JOYCE (nevet): Ó, te szegény gyámolító 
oszlopom. (Megveregeti Stevens arcát.) Be-
csületszavamra, Steve, te vagy a legjobb 
jjofa a v i l ágon . . . És néha ugy emlékez-
tetsz apámra. Ezért szeretlek. 

STEVENS (szárazon): Akkor Applebyt 
biztosan azért szereted, mert a nagyapádra 
emlékeztet. Erről jut eszembe, hogy még 
nem is gratuláltam neked . . . 

JOYCE: Ne fáraszd magad, vén csont. 
Nem leszek az Appleby felesége. 

STEVENS (örömmel): Nem? Ahhoz aztán 
igazán gratulálok1. 
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JOYCE: Te soha nem szeretted Applebyt. 
ugye? 

STEVENS. Nem én. Véletlenül elkezdtem 
nem szeretni és aztán nem tudtam többé 
abbahagyni. Egyébként mért bontod fel az 
eljegyzésedet? 

JOYCE: Titok. Szerelmes vagyok. 
STEVENS: Na lám. 
JOYCE: A legkedvesebb fiúba ezen a vi-

lágon. Most végezte csak a kereskedelmi 
főiskolát, de borzasztóan komoly ember. 
Célja van neki az élettel és olyan szép, 
mint egy fiatal görög Isten. A bőre fehér, a 
szeme világit és olyan profilt még soha 
életemben nem is láttam, bankhivatalnok. 

STEVENS: Hol? 
JOYCE: Itt, helyben, Roger Baldwin. 
STEVENS: Mi? Äz Appleby u j zöldfülüje? 
JOYCE (rajongva): Az. Ismered? 
STEVENS: Hogyne. De a leírásod után 

sohasem ismertem • volna rá. 
JOYCE: Meglátni és megszeretni, öt pil-

lanatnak müve v o l t . . . 
STEVENS: És mióta tart ez a pillanal? 
JOYCE: Tulajdoniképpen három hónapja. 

Akkor láttam egy hockeymeccsen, New-
castleban. Otho vitt el, de ne mondd meg 
senkinek, mert még Alice se tud róla. Otho 
azt hazudta neki, hogy Charlevoixban volt 
üzleti uton. 

STEVENS: És mit mondott Appleby, mi-
kor felbontotlad az eljegyzésedet? 

JOYCE: Még csak majd ma délután bon-
tom. 

STEVENS: Mit fogsz mondani neki? 
JOYCE: Azt, hogy sajnálom, nem lehetek 

a felsége. Azt hiszem, ennyi éppen elég 
lesz. 

STEVENS: Optimista vagy, pajtás. Nem 
lesz elég. Egy Applebyt nem lehet csak ugy 
faképnél hagyni, mert először is nagyon 
hiu, másodszor szeret téged. 

JOYCE: Szeret? Egy ilyen Appleby tul-
öreg már ahhoz, hogy komolyan szerelmes 
lehessen egyáltalán. Szerelemre egy harminc 
éven felüli férfi tulajdonképpen nem is ké-
pes, ez egv tudományos tény, ezt én olvas-
tam a múltkor egy könyvben a vonaton. 

STEVENS: Vonaton, azt elhiszem. 
JOYCE: Ne viccelj. Én mondom neked, 

hogy harminc éven felül egy férfi érzelmileg 
halott. 

STEVENS: Ajjaj. Szóval én majdnem öt 
éve vagyok érzelmi hulla már. 

JOYCE: Az más, te kivétel vagy, te alap-
jában nem is vagy férfi. 

STEVENS: Egyre javul a dolog, pajtás! 
Tudod mit, beszéljünk másról. Hogy jutott 
eszedbe, hogy Applebyvel eljegvzed ma-
gad? 

JOYCE: ö kezdte. Billl bevette a bankba, 
Olhonak valami nagy pénzt adott kölcsön 
a vállalatba és akkor az Envna néni és 



Alice addig beszéltek a fejembe, amig én 
is akarni kezdtem. , . 

STEVENS: Applebyt? 
JOYCE: Azt hiszem, inkább a pénzét. De 

ő mellékelve van, hát mit csináljak? És nem 
is volt olyan borzasztó. Hozzám mindig 
nagyon kedves volt, előzékeny, finom, a 
legodaadóbb barát ..." 

STEVENS: És a legkomiszabb ellenség. 
JOYCE: Mindegy. Úgyis vége! Szeren-

csére jött ez a Baldwin, nekem kinyilt a 
.szemem, hát vége . . . 

STEVENS: Nincs vége, pajt ikám. Még 
egyszer figyelmeztetlek, hogy Appleby a 
legkomiszabb ellenség é s . . . (Meglátja 
Bilit.) Hello, Bili. 

BILL (lejön a lépcsőn): Szervusz, öreg 
t y u k p r ó k á t o r . . . 
' STEVENS: Te legalább tisztelsz. 

BILL: Az attól függ. Épp hozzád készü-
lök. Joyce, kérlek, maradj csak ideibenn a 
szobában . . . 

JOYCE: Hogy érted ezt? 
BILL: Ha arra kérlek, hogy eredj- ki, 

biztosan itt maradsz, de igy talán kimégv. 
JOYCE: Tudod mit, nyertél. Megyek és 

gyorsan összeveszek egy pár holmit annak 
a szegény Anniénak, aztán elviszem neki. 

STEVENS: Bizony az nem fog ártani. 
Elviheted neki az Appleby kocsiján. 

JOYCE: Az Appleby kocsiján? 0, te öreg 
angyal! Hát azt hiszed, hogy Appleby el 
fog engem vinni autózni azok után is, amit 
ma mondani fogok neki! 

STEVENS: Hát rá is érnél neki megmon-
dani az autózás után. 

JOYCE: Hogyne! Amilyen fulkar, még 
visszakérné tőlem a benzint! 

STEVENS (mosolyog): Mi kell? 
BILL (tárgyilagosan): ötszáz. 
STEVENS: ötszáz dollár? Mire? 
BILL: Nem mindegy? Tudomásom sze-

rint azért folyik be hozzád a gyár jöve-
delme, hogy igazságosan felosszad köztem 
és Joyce közt. 

STEVENS (egyre nyugodtabban): Minek 
kell neked a pénz? (Előhúzza a pipáját.) 

BILL: Becsületbeli tartozás. 
STEVENS: Olyan, mint a rnult hónapban 

az a négyszáz, amiről aztán kisült, hogy 
egy alkoholcsempésznek fizetted ki? 

BILL: Az alkoholcsempésznek járó pénz 
becsületbeli adósság, mert nem pörölhető. 
Megkapom az ötszázat, vagy nem? 

STEVENS (igen nyugodtan): Nem. 
BILL: Hallod-e, légy szives és bocsásd 

rendelkezésemre a gyár jövede lmét . . . 
STEVENS: Azt nagyon szívesen. 
BILL: Nahát. Mennyi a gyár jövedelme 

január óta? 
STEVENS: Négyezernyolcszázhetven dol-

lár deficit. 

BLLL: Deficit? 
STEVENS: Roppant értelmes vagy. Ki-

találtad. 
BILL: Szóval január óta a saját zsebed-

ből . . . 
STEVENS: Sose féltsd az én zsebemet. 
BILL: Köszönöm, öreg kappan. Ezzel 

szemben Othot felelősségre fogom vonni. 
Apa halála ' óta teljesen tönkrevezette a 
gyárat. Egyik hülye találmányt a másik 
után finanszírozta és . . . 

STEVENS: Ne velem kiabálj, kiabálj 
vele, éppen itt jön . . . 

OTHO (a hallból jön): Nini, nini, kit 
látnak szemeim, Steve . . . 

STEVENS (mosolyogva): Na, mondd meg 
n e k i . . . 

OTHO: Hello, Bili, hol van a feleségem? 
BILL: Sajnos, itt, az anyai házban. 
OTHO: Miért sajncxs? 
BILL: Mert ha ő n e m . volna itt, neked 

se jutott volna eszedbe, hogy idegyere. 
(Bevágja maga mögött az ajtót.) 

OTHO (csodálkozva néz utána): Nem tu-
dom, ez a fiu néha olyan talányos . . . 

STEVENS: Az ám. Hol voltál? 
OTHO: A Kereskedelmi Kamarában. 

Appleby huszonötezer dollárt adott a vá-
rosnak. 
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STEVENS: És a város mennyit adott 
neki? 

OTHiO: Semennyit. 
STEVENS: Az ki van zárva, Appiebv 

még soha nem adott egy vasat se ingyen. 
Drágán fogjátok még ti ezt a huszonötezret 
megfizetni. Na, de mindegy. Hogy megy a 
gyár? 

OTHO: Nem nagyon kitűnően, kérlek-
alázattal. De mihelyt egy kis lélekzethez 
jutok, finanszírozok egy isteni találmányt. 

STEVENS: Micsodát? 
OTHO: Egy villamosszalámiszeletelőgé-

pet. Másodpercenként harminckét szeletet 
szeletel. 

STEVENS: Remek. És mit gondolsz, ki 
i'ogja megvenni? 

OTHO: Mindenki. Minden polgári ház-
tartásnak jól jön egy szalámiszeletelőgép, 
másodpercenkint harminckét szelettel. És, 
ha Appleby rendelkezésemre bocsátja a 
szükséges összeget. 

STEVENS: Megigérte már? 
OTHO: Nem. De biztos vagyok benne, 

hogy ide fogja adni a Joyce esküvője után. 
STEVENS: Hát erre a dátumra ne igen 

számíts. Sok minden történhet addig. 
OTHO: Ugyan, kérlek, mi történhet? Én 

biztositlak, hogy . . . (hirtelen meglátja a 
belépő Alicet és Mrs. Stantont.) Na, ked-
veseim, itt vagyok. Mehetünk Alice? 

ALICE: Ne haragudjon, kedves Steve, na-
gyon sietünk, este gyere Otho. 

OTHO (átveszi a kezébe nyomkodott cso-
magokat): Na Isten veled, Steve, máskor ne 
legvél olyan kis pesszimis ta . . . (elmennek). 

Mrs. STANTON (páthosszal): Hát mit 
szól hozzá, Steve? Nem borzasztó? 

STEVENS: Mi? 
MRS. STATON: Annierői beszélek. Nem 

tudom, hogy mitévő legyek. Két embertől 
kértem eddig tanácsot. Az egyik maga . . . 

STEVENS: A másik? 
Mrs. STANTON: Appleby. 
STEVENS: Akkor az én tanácsom nem 

fontos, mert úgyis az fog történni, amit 
Appleby akar. Várjuk meg. 

Mrs. " STANTON: Minden pillanatban itt 
kell lennie. Én magam nem sokat tehetek, 
a gyár nem megy valami ragyogóan, de-
cára annak, hogy Otho igazán mindent 
mpetesz . . . 

«93«. ««. szám 
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STEVENS: Épp az a baj. 
Mrs. STANTON: Tessék? 
STEVENS: Semmi, magamban beszélek 

csak, szoktam néha. (Csengetnek.) 
DOTTY (ugyanazzal a játékkal, mint már 

kétszer, jelenik meg a szinen): Na, de ha 
ez most megint nem az Appleby ur lesz.. 
(Elmegy, visszajön, elégedetten.) Na, mos-
tan ő az. (Kimegy a konyhába.) 

APPLEBY (a hallból jön): Bocsánat, fog-
laljon helyet, egy kissé megkéstem, de 
hiába, a közügyek, ugyebár. Talán hallot-
ták, hogy voltam olyan szerencsés a város-
nak huszonötezer dollárt adni egy gyermek-
játszótér céljára. Persze aztán, amig a pol-
gárság megköszönte, beszédek, ünneplés, 
másefféle, na, hogy van, Steve? 

STEVENS: Köszönöm, csak ugy va-
gyogatok. 

APPLEBY: Magát is beválasztlattam a 
parkelhelyező bizottságba, mit szól hozzá? 

STEVENS: Nem jutok szóhoz. 
APPLEBY (hizelgésnek veszi): Istenem, az 

ember megtesz minden lehetőt. Joycet is 
beválaszttattam, azt hiszem el lesz ragad-
tatva. De most térjünk a tárgyra. Hogy hív-
ják azt a cselédleányt? 

Mrs. STANTON: Annie Ostrom. 
APPLEBY: Szóval svéd származású. És 

a gyermek apja? 
STEVE: Ismeretlen származású. 
Mrs. STANTON: Annie nein akarja meg-

mondani a nevét. De egy Kelly nevü ember 
nagyon gvanus. 

APPLEBY: Ide fogom hivatni azt a Kel-
ly! és elvetetem vele. Meg fogom taniláni 
a szegényebb néposztályl arra, hogy a sze-
relemnek bizonyos következményei is van-
nak . . . 

STEVENS: Azt bizony jó lesz velük kö-
zölni, maguktól aligha jönnének rá. 

APPLEBY: Ezeket a következményeket 
pedig a férfiaknak is viselniök kell. 

STEVENS: Meglepő u j elmélet. 
APPLEBY: Nem szoktam régi igazságo-

kat puffogtalni. Idehivatom azt a Kellyt, 
ráparancsolok, hogy vegye el azt a lányt... 

STEVENS: És ha nem engedelmeskedik? 
APPLEBY: Ki van zárva. El fogja venni. 
STEVENS: Lehet. Az is lehet, hogy nem. 
APPLEBY: Akkor még mindig itt van a 

vezetésem alatt álló Bukott Angyalok Ott-
hona és feliéve, hogy a lány tényleg igény-
jogosult . . . 

Mrs. STANTON (buzgón): Hát hogyne, 
hogyne . . . 

APPLEBY: Bocsánat. Az a kérdés, mi-
lyen volt az előélete enyébként? Mert a Bu-
kott Angyalok Otthonában nincs helye 
akármiféle söpredéknek. 

STEVENS: Vagyis csak abban az esetben 
kerülhet oda, ha némileg bukott ugyan, de 
egyébként angyal . . . 

APPLEBY (élesen, meglepetten néz rá és 



felelne valamit, de ebben a pillanatban be-
állít Dotty.) 

DOIT Y: Itt van ám a jeges . . . 
APPLEBY: Kicsoda? 
STEVENS: A szóban forgó apajelölt. 

(Bertához.) Bocsássa be. (Berta el.) Én 
rendeltem ide, szives utólagos jóváhagyá-
suk reményében. 

Mrs. STANTON: Akkor talán ki is men-
nék, mert egy ilyen jegesnél sose tudhatja 
az ember, nem esik-e egy durvább szó, 
ugyebár . . . 

APPLEBY (öntelten): Rám kell bizni, 
nagyságos asszonyom. 

Mrs. STANTON: De nagyon kérem, ne 
bánjon vele rosszul. Nem rossz fiu, mindig 
hozzácsapott a jéghez öt-hat dekát. 

APPLEBY: És nagyon kérem, kedves 
Stevens, ne szóljon addig egy szót se, amig 
én nem mondom. Biztos módszerem van az 
efajta fickókkal szemben. (Meglátja az e 
pillanatban belépett Kellyt.) Na jöjjön csak, 
jöjjön. És vegye tudomásul, hogy fel va-
gyok háborodva, érti? 

KELLY: Azt elhiszem. Én is mindig mon-
dom, hogy drága a jég, rossz is, de arrul 
én nem tehetek. 

APPLEBY: Nem arról van szó. Ami a je-
get illeti, azzal nincs semmi baj. A jéggyár-
nak én vagyok az elnökigazgalója és . . . 

KELLY (örömmel): Na l ím, mér nem 
mondta? Hallja-e, hamán ilyen szépen 
együtt vagyunk, mikor kapom má meg azt 
a fizetésemelést, amit kélesztendeje Ígér-
nek, mi? 

APPLEBY: Nem ebben az ügyben hivat-
tuk. 

KELLY: Azt én ugvis sejtem kérem. De, 
ha mán errül van szó . . . 

APPLEBY: Egészen másról van szó. Ar-
ról, hogy maga feleségül fogja venni Annie 
Ostromot. 

KELLY (meglepetten): Ki mondja? 
APPLEBY: Én! Maga az Annie gyermeké-

nek az a p j a . . . 
KELLY: Disznó hazugság . . . (Egy lépést 

tesz előre.) 
STEVENS (gyorsan hozzálép): Hidegvér, 

Kelly . . . 
KELLY: Semmi hidegvér. Én nem szokok 

eltűrni ilyen piszok rágalmazást. Hallja az 
ur, vegye tudomásul, hogy a jéggyárbul ki 
vagyok lépve, de a gyomrába belelépek. . . 
(Vetni kezdi a kabátját.) , 

STEVENS (megakadályozza): Kelly, 
nézze, Appleby ur nem ugy értette a dolgot. 
. . . Mi egyszerűen segíteni szeretnénk ezen 
a szegény Annién és a maga támogatását 
kériük . . . 

KELLY: Az más. De akkor az az ur ott 
ne nagyon tátogassa a száját, mer valami 
rendes ember be találja tapasztani . . . 

STEVENS: Jó, jó, Ke l ly . . . Akar egy szi-
vart? 

KELLY: Azt lehet, (átveszi a szivart.) 
APPLEBY (közben): Hát kicsoda annak 

a gyermeknek az apja, ha nem maga? 
KELLY: Mit tudom én? 
APPLEBY: Nem is sejti? 
KELLY: Hát ami azt illeti, egy bizonyos 

Chuk Mac Mahon nevü rendőrt tartok ille-
tékesnek, de biztosan nem tudom. Annie 
errül énnekem soha nem nyilatkozott, 
vagyis mán ebbül is látható, hogy sose volt 
hozzám igazi bizalma. 

STEVENS: Ne morogjon, öregem. Maga 
utóvégre is szerette Anniét. . . 

KELLY: Szerettem hát. El is vettem 
volna, gyűjtöttem neki a garasokat, féltet-
tem tüztül-viztül, aztán, amig én a n a vi-
gyáztam, hogy be ne gyűjjön az ajtón a 
farkas, berepült a gólya az ablakon. 

APPLEBY: Ha szereti, mért nem veszi el? 
KELLY: Mer először is svéd lány. Szőke. 

Én meg fekete vagyok. Mit csinálok, ha a 
gyerek se szőke nem lesz, se fekete, hanem 
mondjuk vörös, mint a Chuk Mac Mahon. 
Másodszor meg az ur elvenne valakit, aki 
bajba keveredett? 

APPLEBY: Az más. 
KELLY: Ha más, akkor itt nekem nin-

csen több mondanivalóm. Jónapot az urak-
nak. (Sarkon fordul, elmegy jobbra.) 

APPLEBY: Ugy látszik, tényleg nem ő a 
gyerek apja. 

JOYCE (aki pár pillanattal előbb jelent 
meg a lépcső tetején, most leszalad): Nem, 
nem, eleinte én is azt hittem, de nem ő. Ma-
guk mit gondolnak, kicsoda? Jónapot, 
Appleby, hogy utazott, mit szól ehhez a 
szegény Anniehez? 

APPLEBY (kissé megbotránkozva): No, 
de J o y c e . . . 

JOYCE: És nem akarja elvenni? 
STEVENS: Persze, hogy nem. 
JOYCE: Perszének nem olyan nagyon 

persze. Ha Annie özvegy lenne és ugy 
lenne gyereke, akkor elvenné. 

STEVENS: Ei, mert a felelős férfi akkor 
már hat lábnyira volna a föld alatt . . . 

JOYOE: Akkor is elvenné, ha elvált volna 
és ugv lenne gyereke . . . 

STEVENS: Äz is más. 
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JOYCE: Miért más? 
APPLEBY: Mert más. önérzetes ember 

nem vesz el egy nőt ilyenkor és . . . és álta-
lában nem a maga kis szájacskájára való 
t éma . . . 

JOYCE: Akár való, akár nem, én meg-
mondom, amit gondolok. Ha ez a Kelly el 
tudja hagyni Anniét most, amikor bajban 
van, hát akkor soha nem is szerette . . . Mit 
tudják maguk, mi az élet? Jön egy mámo-
ros éjszaka . . . másnap r e g g e l . . . és az ár-
tatlanság el van sodorva. 

APPLEBY: No, most már elég, külön-
ben meghúzom a kis fülecskéjét, nana! (já-
tékosan megcibálja Jogce fülét.) 

JOYCE (kínosan érintve ettől az izléste 
len bizalmaskodástól): No, de k é r e m . . . 

APPLEBY (kedélyeskedik): . Ugyan, 
ugyan. Stevens barátunk nagyon jól tudja , 
hogy ehhez a kis kedveskedéshez jogom 
v a n . . . 

STEVENS (szárazon): Tudom. Hivatalo-
san nem értesített ugyan senki, de sejthet-
tem a dolgot abból hogy annyit állt a maga 
kocsija a ház előtt. Habár az igazat meg-
vallva, eleinte azt hittem, Emma néniről 
van szó. Jó n a p o t . . . (A fejébe csapja a 
kalapját, elmegy.) 

APPLEBY: Ennek a fickónak az utóbbi 
időben nagyon megnőtt a szarva . . . Na 
mindegy . . . Hogy van mindig, édeske? Hiá-
nyozgattunk magának, hiányozgattunk? 

JOYCE (óvatosan): Nézze, annyi dolgom 
volt az utóbbi időben . . . Szombaton részt-
veszek a tenniszversenyen, napi hat órát 
g y a k o r o l t a m . . . (felkapja a rekettet a ka-
napéról, egy párat suhint vele.) És maga . . . 
mit csinált mindig? 

APPLEBY (édes mosollyal): Többek kö-
zölt megvettem azt a kis riverdélei birto-
k o c s k á t . . . 

JOYCE (szórakozottan): Igen . . . 
APPLEBY: Nem is örülünk neki? Hiszen 

mindig ezt kívántuk. Kisbirtokocska viz 
mellett, nagy, árnyas fák alatt, messze min-
dentől, mindenkitől . . . Ez volt a vágyunk, 
nem? 

JOYCE: Ha jól emlékszem, inkább a 
maga vágya v o l t . . . 

APPLEBY: Szóval a magáé is. Fé r j és 
feleség, két test, egy lélek . . . 

JOYCE (egy kicsit összerázkódik). 
APPLEBY (nem veszi észre. Megfogja 

Joyce kezét): Az építésszel is beszéltem. 
Épit rá egy édes kis viskót . . . Minden 
szoba zöld lesz és sárga, csak egy lesz 
rózsaszín . . . A hálószobánk, édes . . . 

JOYCE (kirángatja a kezét, energikusan): 
Appleby . . . 

APPLEBY (lágyan): Nevezz Gergelynek. . . 
JOYCE: App leby . . . Én soha nem leszek 

a mnpa felesége. 
APPLEBY (meghökken): Tréfál ? 

JOYCE: Nem tréfálok, Appleby. Meggon-
doltam. Nem lehetek a felesége. 

APPLEBY (elámul): Tessék? 
JOYCE: Azt hiszem, elég értelmesen meg-

mondtam: nem leszek a felesége. 
APPLEBY: N a . . . na, de hiszen már el is 

vagyunk jegyezve ... 
JOYCE: Felbontjuk az eljegyzést. 
APPLEBY: De hogyan, hogy gondolja.... 

miért? 
JOYCE: Mondom, hogy meggondoltam.. . 
APPLEBY: Az nem ugy van, kérem! 

Előbb tetszett volna meggondolni, az ki 
van zárva. Egyszerűen faképnél akar 
hagyni, most, amikor m á r hirbe h o z o t t . . . 

JOYCE: Én, magát? Nagyon köszönöm. 
APPLEBY (hirtelen, szelíden): No nem, 

nem ugy értettem és meg vagyok győződve, 
hogy ez csak gyermekes szeszély, a m i . . . 

JOYCE: Nem szeszély. Sokat gondolkoz-
tam erről a maga távolléte alatt. Magának 
más valaki kell, egy olyan, nem én. Egy 
komoly, rendes nő, aki nem szereti ugy a 
zenét, a táncot, meg a vidám cimborákat, 
mint é n . . . 

APPLEBY: Maga se fogja szeretni. Ha 
asszony lesz, megváltozik. 

JOYCE: De nem akarok megváltozni. Az 
én életemhez hozzátartozik az, hogy mulas-
sak egy kicsit . . . 

APPLEBY: Hát hiszen fog is imitt-amott. 
JOYCE: De én amott nem akarok, csak 

imitt. 
APPLEBY: Nézze, el fogunk járni Chi-

kágóba rendkívül érdekes ülésekre . . . 
JOYCE: Ülés kizárva. 
APPLEBY: Az ember társadalmi állása. 
JOYCE: Állás szintén kizárva. 
APPLEBY: Joyce, tisztán látom már a 

helyzetet. Magának tulajdonképpen nem is 
ellenem van kifogása, hanem általában véve 
a házasság intézménye ellen. 

JOYCE: Isten ments. Hozzámegyek én 
ész nélkül akárkihez, akit szeretek. Csak-
hogy magát nem szeretem. 

APPLEBY: Az nem is fontos. Lesz idő, 
amikor be fogja látni, hogy a szerelem 
semmi más, csak csalóka ábránd. Ha majd 
olyan idős lesz, mint én. . . 

JOYCE: Csakhogy én soha nem leszek 
olyan idős, mint maga, mert maga mindig 
harminc évvel idősebb lesz. 

APPLEBY: Na, csakhogy végre tréfál. 
JOYCE: Ahogy én tréfálok! Nem leszek a 

felesége, nem érti? 
APPLEBY: Nem is akarom megérteni. 

Most, amikor eljegyzésünk hire megjelent 
már az összes helyi lapokban és egy csomó 
fővárosi újságban is . . . 

JOYCE: Fütyülök az újságokra. 
APPLEBY: Nem tűröm, hogy fütyüljön. 

Nem tűröm, hogy nevetségessé tegyen, meg-
értette? 

JOYCE: Nem akarom nevetségessé tenni, 
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KETTŐS ÉRTELEM 

Melyik az a magánhangzó, amit a pon 
tok helyére téve, oly szavakat kapunk, 
amelyek u j értelmet nyernek azáltal, ha 
a magánhangzóra ékezetet teszünk? 

MÁSSALHANGZÓK 
. a . o . 
. O . O . 

Melyik ugyanaz a három mással-
hangzó, melyeket a pontok helyére téve, 
értelmes szavakat kapunk? 

CSEREBERE 

. a . á . 

. e . é . 
. i . a 
. ö . . e 
. ő . . e 

A pontok helyére tett mássalhangzók a 
két-két magánhangzóval oly szavakat alkui-
nak, amelyek a két-két magánhangzónak 
egymással való felcserélése esetén is értel-
mes szavak. 

KIRÁLYI JELZŐK 
MÁTYÁS 
KÁLMÁN 
RICHÁRD 
PÉTER 

A fenti királyi nevekhez tartozó hires 
jel ïôk kezdőbetűi a nedvek sorrendjében 
az ereklyetartó orosz nevét adják. 

H o l a z o l l ó ? 
(A képen látható tárgyak egyikének nevéből 

betűt Eltalálandó, melyik tárgyról van szó!) 
közlünk lent négy egymásmelletti 

Hol a „kom<j"t 



Vizsgáztasd önmagadat! 

határokat « f ï ' E * . ^ W u y h i á » y ü s a ^ Rajzoljuk bele a z ország-
£ k a Í a f " v a r 0 S 0 k a t e s , * nagyobb folyókat s aztán hasonlítsuk össze egy tér-

Képpel. (Az eredményt nem kell közölni a szerkesztőséggel!) 
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Kártyohüvészet 
A SZIMPATIZÁLÓ CSOMÓK 

(Dr. Nófctradanws) 

Ha nines kézügyességünk és mégis saép kártya-
tiükköket »karunk bemutatni, ezt legkönnyebb.'« 
előre összerakott kárty;>pakllval érhetjük el, Persze 
;i nézőknek nem szabad sejleniök, hogy a kártyák 
«isse vannak rakva. Ehhez két egyforma hátlapu 
csomóra van yziikségüiili. Az egyik.«! megfelelően 
Sssïs-rakvH a zsebünkbe tesszük, a másikkal pedig 
bemutatónk síéhuny trükköt, lehetőleg olyat, mely 
a kái-tják keverésével van összekötve. Azután — 
mintegy befejezve a produkciót — zsebrétesszük « 
csomói és — mintha még egy trükk jutott volna az 
eszünkbe —- ugyanabból a zsebünkből elővesszük az 
előre összerakott másik, csomót. 

A.t összerakott kártyákkai bemutatható sok szép 
tritkk közül eggyel megismertetjük olvasóinkat. A* 
effektus a következő: 

(''elszólítunk ej») néuőt, hogy tetszőleges számú 
emelés után eme'je a esőmét szét két, körülbelül 
egyforma nagy csomóba, hátlapjukkal teilelé. Azután 
mimlkét csomó tetejéről dobjon el telszéseszerimtl 
sxt'tniu néhány kártyát. A megmaradt (CSOMÓK 
TETEJÉRŐL VEGYEN LE HÉT-HÉT KÁRTYÁT. 
Azt állit juh, híijty x.r. ily módon szabadon választott 
hét-két kártyának egyforma nagy lesz a poénösszege,, 
még pedig 35. Ezt a néző azután igaznak is találja. 
A triikknél két nézőt S«. szerepeltethetünk. 

A meglepő trükknek az a magyarázata, hogy a 
esőmé, mely látszólag teljesen össze-vissza van ke-
verve, a valóságban össze van rakva nagy gonddal 
kiszámított eredeti rendszer szerint. A kártyáknak 
nemcsak értékei, de szinei Is végig egyformán válta-
koznak. Az értéksorrend a kővetkező: 1. ász; 2. alsó, 
illetve bub; 3. nyolcas; 4. király; 5. tizes; 6. felső, 
illetve dáma; 7. hetes. Ezután igmát ász, alsó, nyol-
cas. király, stb. következik. A szinek sorrendje, pi-
ros, tök, zöld, makk. A makk után Ismét piros, tök, 
stb. következik. Franeia kártyáknál a színek sor-
rendje: pik, kör, treff, káré. Látható, hogy miaden 
csoportban csak 7 kártya van, mivel csak akker 
lehetséges a kártyákat ugy rakni, hogy a szinek és 
értékek azonos sorrendben következzenek, ba min-
den egyes csoportban PÁRATLAN SZÁMÚ KÁRTYA 
VAN. Hogy ezt elérhessen) a 32-lapos csomó hasz-
nálatánál, legcélszerűbbnek mutatkozott a négy kilen-
cest titokban félretenni. A csomót akárhányszor 
emelhetik, a viszonylagos sorrend mindig ugyanaz 
marad. Keverni természetesen nem szabad, csak 
hamisan. Ilyen csomóval számtalan, szebbnél szebb 
trükköt csinálhatunk. Ilyen például a most ismerte-
tett mutatvány is, mely, úgyszólván, teljesen magátéi 
megy. Bárhol emelik a csomót és akárhány kártyát 
dobnak el a csomók tetejéről, szóval bárhol kezdik 
el HÉT lap leszámolását, mindig ugyanolyan értékű 
kártyák kerülnek össze a liétlapos csomókba. 

A kártyák sorrendjét könnyen megjegyezhetjük a 
következő mnemotechnikai mondóka (chaplet) segít-
ségével: „Disznópásztor nyolc királlyal és tiz főúrral 
hetvenkedik". Ennek nerii sok értelme van, de a 
célnak m-egfelel. A „disznó" ászt jelent; a , ,pásztor" 
alsót, vagy búbot; a „Ayolc királlyal és tiz főúrral" 
természetesen a nyolcast, királyt, tízest és felsőt 
jeknt i . A „hetvenkedő" szó a hetest jelenti. Francia 
kártyák használatánál a „főúr" helyébe „dámát" 
teszünk a chápletbe. 

A Csomót legkönnyebben ugy rakhatjuk össze, ha 
először különválasztjuk a színeket a vörös-tök-zöld-
makk, illetve pife-kör-lrefí-káró sorre«dben. Aztán 
kikeressük és legalsónak tesszük az asztalra a piros 
ás#t. Erre tesszük sorjában a tök alsót, zöld nyol-
cast. rnakk királ)t , piros tízest, tök felsőt és zöld 
hetest. Ezzel kész itz első csoport. Következik a makk 
á-<z, piros alsó, lök nyolcas, zöld király, makk tizes, 
piros felső, tök hetes. Igy tovább egész addig, »«ig 
28-udik kártyának a makk hetest léve, elkészültünk 
a lerakással. Ezzel n lánc le van zárva, mert a makk 
Iules után a piros ász következik, tehát az elsőnek 
lerakott kártya. 
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L. A., Nem oda Buda: A beküldött dalszövegek, 
mint költői munkák természetesen egészen érték-
telenek. Tangót vagy foxtrotot csak ugy lehet irni, 
hogy már meglévő zenét alászővegezünk. így azon-
ban teljesen céltalanok. — Tanácstalan 22: A vallás-
különbség nem akkora akadály, hogy azt a szere-
lem nem győzhetné le. De ha a dolog ugy áll, 
hogy amint írja, a házasság semmi szin alatt nem 
jöhet létre, akkor nagyon helytelen dolog, ha a 
kisváros pletykázó kedvű közönségének felháboritá-
sára mégis nap-nap után együtt vannak. Céltala-
nul kár szembeszállni a közvéleménnyel. Ez csak 
olyanoknak való, akiknek módjukban áll erős 
energiával keresztúlharcolni akaratukat. De csupa 
ri gényeskedésből nem szabad kockára tennie egy 
jövőbeli házasságának eshetőségeit. — Trafik: Ha 
annyira sajnálja udvarlóját, aki csak két év múlva 
vehetné el feleségül, akkor nem kell vele szakí-
tani. Fcntarthalja vele a barátságot, de ugyan-
akkor más, beérkezettebb llukkal is barátkozhat. 
Egyáltalában a hasonló problémában szenvedő ifjú 
leányoknak tisztában kellene lcnniök azzal, hogy a 
leghelylelenebb politika egyetlen emberhez kötni 
egész fiatalságukat. Ez csak akkor helyes és indo-
kolható. ha az illető minden vitán felül álló ko-
moly férjjelölt. Minden más esetben az ilyen kizá-
rólagos barátság csak a férjhezmenési lehetőséget 
nehezíti meg ok és cél nélkül. A mai kor egyik 
nagy áldása, hogy a leányoknak is módjukban van 
társasélelet élniök. minden nehézség nélkül lehet-
nek tehát jóbarátságban megtelelő uriüukkal. Hogy 
azután a jóbarátok közül melyik lesz a komoly 
kérő, azt csak az idő döntheti el. — H. G., Clitj; 
Intelligens, okos levelében nagyon kitűnően anali-
zálja önmagát és végül is arra az eredményre jut, 
hogy túlságosan elkényeztetett, pontatlan, szórako-
zol l és lusta. Ez igy persze nagyon rosszul hang-
zik, de mindent egybe vetve mégis ugy látom, 
hogy nincs itt semmi baj. Hiszen maga is érzi 
hibáinak terhét, mindössze 17 éves fiatalember, aki 
most kerül az egyetemre és valójában tele van 
komoly becsvággyal. Szóval az akaratát kell erő-
síteni. Ennek legjobb módja egy erélyes, megbíz-
ható, okos barát, akinek példája, buzdítása döntő 
hutással lehet. De ha ilyen barátja nincsen, akkor 
feltétlenül menjen egy esztendőre valamelyik fiú-
kollégiumba, akár otthoniba, akár külföldibe, ahol 
rendszerre és következetességre szoktatják. — 
— Anlea: A legnagyobb nyugalommal férjhez me-
het ahhoz a fiúhoz, aki ilyen gyengéd és rajongó 
szerelmet mulat. Minthogy ön is jónak, rokon-
szenvesnek találja, nem akadály az, hogy nem 
érez vele szemben olyan szerelmet, mint a régi 
ideáljával szemben, akivel szakítani volt kénytelen. 
Iligyje cl, hogy a férfi jelleme, jó elhelyezkedése 
és szerelme a legbiztosabb alap, melyen a boldog 
házasság felépülhet. — Beeskorek 24: Érdekes és 
megkapó leveléből idézem a következő sorokat: 
..Életemet egy leány szolgálatába állítottam. Meg-
betegedtem. Talán csak miatta tértem vissza az 
életbe. És akkor azzal fogadott, hogy szakitanunk 
kell. mert a családja nem bizik teljes felépülé-
semben. Holott orvosilag akkor már teljesen gyó-
gyult voltam. De ez a kegyetlenség lelkileg őssze-
roppanlolt és visszavetett. Nagy nehezen mégis uj 
erőt gyüjtöltem, de soha többé nem lehetek lelki-
leg az a vidám, kiegyensúlyozott ember, aki vol-
tam. És most keserű daccal nekivágok újra az 
életnek. Tehetségesen rajzolok. Művész szeretnék 
l t n n i . . . " Hát látja, ez okos, szép levél. így van 
ez helyesen. Azt a sok lázadó indulatot, melyet a 
csalódása kavart tel, ilyen okos és hasznos módon 
kell levezetni. Sok ember vitte már sokra éppen 
azzal a dacos erővel, melyet boldogtalan szerelme 
ébresztett benne. Karikatúrákkal bajos annyit ke-
resni, hogy abból jól megélhessen. Legalább is 
nálunk nem igen lehet. A rendszeres rajztanulást 
esti kurzusokon is folytathatja. Ilyen kurzusok 
minden nagyobb városban vannak, de természete-
sen bármelyik jónevü festőművész irányítása mel-
lett is megkezdheti effajta tanulmányait. — M. M. 
Erzsébet: A Stúdióban való szereplés előfeltétele, 
hogy a felolvasandó novellát egyszerűen a Stúdió-
nak címezve beküldi: Főherceg Sándor-utca 7. szám 
alá és egy mellékelt levélben megjegyzi, hogy a 
novellát szeretné felolvasni. A Stúdió dramaturgja 

nxglehetôsen rövid időn belül a novellát elolvassa, 
arról jelentést tesz az igazgatóságnak és akkor önt 
levélben értesitik, hogy a felolvasásra alkalmasnak 
találták-e, vagy nem? Ha pedig énekelni akar. ak-
kor is levélben közli, hogy szeretne a rádióban 
(ellépni, megemlítheti azt is, ha már szerepelt és 
hogy milyen képesítése van, tanult-e? A levél be-
küldése után néhány hétre levelet kap, melyben 
pióbaéneklésre hívják meg. A próbaéneklés ered-
ményétől függ azután, hogy a mikrofón elé enge-
dik-e? Megjegyzem, hogy a Stúdió igazgatósága 
igen előzékenyen kezeli az ilyen kérelmeket és ki-
vétel nélkül mindenkinek alkalmat ad próbaének-
lésre. — Példányonként vásárló. Marion: Ezt irja: 
„Ugy a férjem, mint én, szépen keresünk, magán-
vagyonunk is van. És ennek ellenére férjem még a 
legkisebb kiadástól is borzad, nem megyünk sem 
moziba, sem színházba, apró kívánságaimat is meg-
tagadja, hétszámra csak otthon ülünk. Én már 
egészen elsavanyodom, nem vagyok hajlandó ezt 
tovább tűrni. Mit tegyek?" — Teljesen igaza van, 
ha küzd ez ellen a méltatlan és oktalan élet ellen. 
Az ember lelkének szüksége van szórakozásra, az 
egyhapgu élet súlyos idegbajokkal jár. Férjének 
fukarsága beteges tünet, melynek a lélekelemzés 
tanúsága szerint, igen bonyolult oksorozata van. 
Lehet félelmi érzés, nem érzi magát eléggé biztos-
nak, nem bizik abban, hogy mindig meg foüja 
tudni keresni kenyerét, lehet egyszerű pénzimádat. 
De bármi is a magyarázat, egy bizonyos: betegség! 
A betegségre nem szabad haragudni, viszont senki 
sem követelheti öntől, hogy az életét ilyen módon 
élje le. Megoldás: a férj gyógyíttassa magát ideg-
orvossal, ön pedig erélyesen és minden további 
habozás nélkül valósítsa meg azokat a józan, okos 
és lejkileg szükséges szórakozásokat, melyeknek 
jogosan érzi a hiányát. — Hétköznapok: „Mit tart 
ön a legnagyobb erénynek?" Kérdésére habozás 
nélkül azt válaszolom, hogy a nagylelkűséget. Mert 
ez a jóság betetőzése és egyúttal a legmagasabb 
filozófiai emelkedettség mellett bizonyít. Nagylelkű 
csak »7. lehet, aki megérti a dolgokat, látja és 
megérti azok összefüggését és jelentőségét. A nagy-
lelkűség azonban, sajnos, igen ritka jelenség, inkább 
csak elméletileg létezik. — K. P., Baja: 1. Nem le-
het három lapot letenni, egyet dobni. 2, Megálla-
podás szerint lehet sajátból, lehet kirakni. — 

Chérie": Intézze ugy a dolgát, hogy szeptember 
első hetében legyen Pesten. Akkor vannak a felvé-
teli vizsgák. — Hli olvasó: Az első dijat nem adták 
ki. — K. G.-né: Nem tolhatjuk ki a m.-gfejtési ha-
táridőt. Viszont a határnapon feladott leveleket 
még elfogadjuk. — T. T. B.: Alapi társulata jelen-
leg Sopronban' van. Másik kérdésére legközelebb. — 
Többeknek: Jenny Dolly, Paris, P.ue de Pommerau 8. 

Filmüzenefek 
A filmrovatot szerkeszti: VÁRÓ ANDOR 

Szorgalmas olvasó: 1—3 -4—5. Cimük: Super Film 
A. G., Berlin SW. 48., Markgrafenstr. 27. 2. Uni-
versum Film A. G., Berlin SW. 68., Kochstr. 6—8. 
— Remélem, hogy nem . . 1 . Szó sincs róla ! Él 
és játszik, még csak beteg sem volt. 2. Paramount 
Studios, Los Angeles, Marathon Street, Cal. — 
Nausika: Ezidőszerint nem filmezik s ezért pontos 
címét sem tudjuk közölni. Legutóbb a megadott 
címen tartózkodott. — Moldava: Cime: Hotel Am-
bassadeurs, New York City, N. Y., U. S. A. — K. 
László, Győr: Cime: Super Film A. G., Berlin SW. 
48., Markgrafenstr. 27. — Autoingrainmgyüjtű: 1—2. 
Super Film A. G„ Berlin SW. 48., Markgrafen-
strasse 27. Ugyanezen a címen írhat Bolváry Gézá-
nak is. 3. Universum Film A. G., Berlin SW. 68., 
Kochstrasse C—8. — Sz. Zoltán, Pozsony: Leghelye-
sebb, ha valamelyik nagy berlini gyárhoz fordul 
kérésével (Universum Film A. G., Berlin SW. 68., 
Kochstrasse 6—8.,). Brünnben nincs hangosfilm mű-
terein. — Ilona, Miskolc: Kívánságának legközelebb 
örömmel fogunk eleget lenni, bár ne felejtse el, 
hogy a Színházi Élet sok sokezer olvasó számára 
készül s nekünk elsősorban az olvasóközönség nagy 
tömegének ízlését kell szolgálnunk. Kedvenc film-
színészéről legközelebb irni fogunk s közölni fogjuk 
képeit és élettörténetét. 
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C O V A T V E Z E T Í ) : F O R R Ó I f t A L D B 

Szeretnék újra szeretni 
KÉRDÉS: Diplomám elnyerése előtt álló, szép, 

társaságban vidám leány vagyok. De mosolyom 
mögött nagyon is komoly a lelkem és nem tudok 
szeretni. Gyűlölöm a könnyelmű flörtöl. Egy régi 
szerelmem emléke kisért. Akkor szakitoltam, mert 
az illető nem vehetett volna el feleségül és ma 
sincsen abban a helyzetben. Felújítsam ezt a régi 
ismeretséget, vagy keressem tovább az uj sze-
relmet ? 

VÁLASZ: Keresse az uj szerelmet. Olyan nőnek, 
aki diplomával a kezében vág neki az életharcának, 
nem szabad magát átengednie egy regényes emlék 
kinzú gondolatainak. Amikor bátran és energiával 
telten megkezdi az Önállóságot, nem szabad erőit, 
mozgási szabadságát, előretörés! lehetőségeit lefé-
kezni egy reménytelen szerelem lelki terhével, A 
múltba való ez a regényes visszavágyódás egy ki-
csit ellenhatása mostani elfáradásának, a tanulás-
sal. a jövő megépítésének gondjaival járó ideg-
nuinkának. Abban a pillanatban, mikor biztos ta-
lajt fog már lába alatt érezni, ha a lendület, mely -
lycl dolgozni fog minden energiáját leköti, a régi 
emlék ismét homályosulni fog és olyan valóságos 
élményeket fog keresni, melyek a jelenbe fognak 
illeszkedni. Mostani kedélydepressziója szorosan 
összefügg betegségével is, amely Ideiglenesen ágy-
hoz kötötte. Felgyógyulása után kedélye fs gyöke-
resen meg fog változni. 

Dalos ifjú: Ismételten megüzentem, hogy dalszöve-
geknek önálló értékük nincsen. Ilalásuk csak a ze-
nével együttesen lehet. — Sodego, Romániát A/t 
kérdezi, hogy a mai szinházi viszonyokra való 
tekintettel van-c szükség bonvivanlra? Majdnem 
azt mondom, hogy csakis erre van szükség, mert 
az énekes hősszereimest keresik leginkább az egész 
világon. A jómegjelenésü és szép hangú bonvivnnt 
elhelyezkedése még a mostani viszonyok mellett 
sem nehéz. Annak, hogy az illető fiatalember, aki-
ről szó van túlságosan rabja hangulatainak és hol 
nagyon nekilendül, hol pedig ellanyhul, az a 
magyarázata, hogy a müvészlélek rendkívül ér-
zékeny minden külső körülménnyel szemben, a leg-
kisebb megjegyzés is nagy visszhangra talál. Ez 
azonban az idők folyamán, mikor már ráeszméli 
saját erejére, egyre kevésbé lesz veszedelmes. — 
Önkéntes 1934: flocsánatot, de levelén legalábbis 
mosolyognom kell. Kétségbe van esve, mert ideálja, 
akinek hosszú levélben magyarázta meg. hogy ne 
irjon többé, mert az magára nézve nagyon kínos 
és kellemetlen, csakugyan nem válaszolt a leve-
lére. A naiv és egyenes gondolkozású ifjú ugyanis 
nem tudta, hogy a valódi szerelmesnek az a kö-
telessége, hogy amikor ilyen kérést intéznek hozzá, 
ínég nagyobb hévvel és még hosszabb leveleket 
küldjön. Mindazonáltal az összes körülményeket és 
különösen a szülők határozott ellenzését és az ön 
fiatalságát véve tekintetbe azt ajánlom, hogy hyu-
godjon bele a szakításba. Hiszen a dolog amtia> 
is reménylei n és az élet nem arra való, hogv 
regényesdit játsszanak. _ M. Z.. Arad: Élet-Hnlál 
cimü novellájáról már régebben megüzentük, hogy 
hangulatos, intelligens irásrnü, de még teljes híjá-
val van az irói kiforrottságnak. — Szeretjük egy-
mást?: A világért se igyekezzék kigyógyulni abból 
a hibájából, hogy elpirul, ha ideália megcsókolja. 
Higyje el, ez a legszebb az egész idillben. — Egy 
tanácstalan: Menyasszonya mind n lehető módot 
kitalál az ön bosszantására, mikor pedig ezért 
szemrehányással illeti, fölényesen jelenti ki, hogyha 
nem tetszik, akkor hagyja olt. Hát bizony valóban 
ez lenne a leghelyesebb. Mert, hogv az a leány, 
aki igy cselekszik, nem szereti magát, az holt bi-
zonyos. Ennél bizonyosabb csak az, hogy házas-
ságuk után ezek a bajok még jobban elmérgesed-

nének és akkor bizony már ncli. .* i. a dolgon 
segíteni. — Hü előfizető: Teljesen egyet értek ön-
nel, viszont a probléma néhány héten belül auto-
matikusan megoldódik, tehát nincsen semmi baj. 
— Vivódó lélek: Megértem vergődését és szomorú-
ságát, hogy a férfi, akit maga ennyire szeretett, 
nem viszonozza hasonló mértékben érzéseit. Igazi 
szerelem az ő részéről nem is foroghatolt fenn, 
mert aki szerelmes, az nem fontolgat, okoskodik, 
habozik, hanem egyenesen célja felé tör. Viszont 
a helyzet az, hogy ön is inkább menekült hozzá 
egy csalódás miatt és a társasága arra szolgált, 
hegy kárpótolja azért a másikért, aki méltatlannak 
bizonyult. Kétségtelen, hogy abban a pillanatban, 
mikor egy komoly, jólelkű és figyelmes uj barát 
akad majd útjába, nem fogja többé ezt a kis tra-
gédiát sem olyan sötétnek látni, mint most. — 
Boldogtalan leány, aki a boldogságot keresi: Igazat 
adok önnek. Csakugyan az a leghelyesebb meg-
oldás, ha férjhez megy, ez mindenesetre olyan gyö-
keres változást hozna életébe és olyan uj vágá-
nyokra terelné elfoglaltságát, amelynek hatása alatt 
lelki éleiének erős javulása remélhető. Hogy az a 
kis regény, melyet unokafivérével folytat milyen 
eredménnyel végződik, vájjon esakugyan házasság 
lesz-e a vége, igazán nem fontos, mert hiszen ezt 
a regényt nem annyira a szerelem mozgatja, mint 
inkább egy kis regényeskedés. Mindenesetre aján-
lom, hogy lehetőleg kevés idegent avasson ebbe a 
dologba, mert amint látja, máris történnek levél-
süllyesztések és apró kis pletykák bontogatnak 
szárnyat. Legjobb mindent őszintén és közvetlenül 
megbeszélni azzal, aki a dologban legjobban érde-
kelve van. Hiszen még ha valaki idegen városban 
van, sem kell neki okvetlenül levelet küldeni, mert 
ma már akár Amerikát is felhívhatja telefonon. — 
Szomorú asszony, Bécs: Huszonkétéves korában 
ugyan nagyon hajlik az ember arra, hogy pesszi-
misztikus hangulat rabja legyen, de szer.encsére ez 
csak átmeneti. Mert ezzel szemben életereje sokkal 
erősebb, mint lelki depressziója. Az ön pillanat-
nyilag reménytelennek látszó helyzetében, melyhez 
hasonló azonban sok millió van, csak egy segíthet: 
ha erős akarattal felveszi a harcot az élettel. El-
végre nem áll egyedül, van férje és egy világváros 
sekféle lehelősége között előbb-utóbb akad olyan, 
ami ui kereseti lehetőséget, boldogulást fog nyúj-
tani. Huszonkétéves korban még csak kezdődik az 
élet és a tapasztalat azt mutatja, hogy nincsen 
olyan rossz helyzet, amelyből ne lenne menekülés. 
— Kinek van igaza? A kérdezett duo tagjai közül 
L. nős, körülbelül egy éve. Életkoruk 28 év. Mind-
kettő egyetemet végzett, de ma már hivatás-
szerű muzsikusok. — Szeretném kiismerni: Érdekes 
leveléből idézem a következő sorokat: ideálom és 
vőlegényjelöllem érdekes, rokonszenves ember, de 
néha megrémít, mert szemének egészen különös, 
átható pillantása van, azután gyakran beszél fellen-
gősen, néha nagyzolva. Most a legnagyobb zavar-
ban vagyok, mert szeretem, 6 is szeret engem, dn 
ez a két tulajdonsága nagyon zavar. Mit tegyek? 
Mindenekelőtt: várion! Az idő a legjobb d;>tckliv 
az ilyesmikben. Néhány hónap alatt feltétlenül ala-
posan kiismeri jellemét és megszokja ezeket a za-
varó pillantásokat is. Ha pedig ugy látja, hogy 
vőlegényének társasága tovább is bármiféle nyug-
talansággal tölti el, ugy egyetlen tanácsot adhalok: 
szakítson! Mert az ilyen nyugtalanságok tulajdon-
képpen tudatalatti védekezések és azt jelenlik, 
hogy nem illenek egymáshoz! — H. I.: Hogyan le-
het utcán korrektül megismerkedni? Frre — saj-
nos — nincsen szabály az illemkódexben. De a 
kérdés megoldását mindenesetre megkönnviti az a 
ténv. hogy bátorító pillantásokat kapott. Mégis 
csak az lenne azonban a leghelyesebb ha meg-
tudná az illető hölgy címét és azután levélben 
kérné engedélyét ahhoz, hogy bemutatkozhasson. — 
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keiével pedig forgatja a szélmalmot és felül 
nem f u j a szél. 

VEZÉR: Nagyon jó, nagyon jó, kedves Ha-
vasi, csak nem tartom helyesnek, hogy a 
plakáton forog a szélmalom. 

TITKÁR: Egy u j küldöttség? Bebocsás-
sara? 

VEZÉR: Jöhetnek. (Küldöttség be.) 
IV. SZÓNOK: Igen tisztelt, mélyen tisztelt, 

szeretve tisztelt és alázatosan tisztelt nagy-
ságos és méltóságos vezérigazgató url Eljöt-
tünk mi ide, valamennyien, mint a hetven-
nyolcadik kerület régipénzgyüjtő egyesület 
képviselői és van szerencsénk Méltóságodat 
üdvözölni, mint kerületünk jelöltjét! Mink 
itt valamennyien teljes tudatában vagyunk 
annak, hogy a helyzet válságos! Tudjuk azt, 
hogy a jelenlegi politikai élet nem egyéb, 
mint egy csatorna, amelyben minden piszok 
kavarog és a mi uj képviselőnk kötelessége 
lesz ebbe a csatornába erős kézzel belenyúlni 
és azt tisztára puccolni, ezért fordultunk mi 
bizalommal Méltóságod felé, mert tudatában 
vagyunk annak, hogy Méltóságod politikája 
nem egy ide-oda forgatható szélmalom, ami 
csak furt forog és forog és forog, ha f u j a 
szél neki, Méltóságod politikája egy olyan 
szélmalom, ami akkor is forog, ha nem f u j 

a szél bele neki Éljen I (Nagy éljenzés.) 
VEZÉR (legyöngülve): Igen tisztelt vá-

lasztópolgárok! Én annyira meg vagyok 
hatva elismerő szavaik által, hogy nem is 
tudok szóhoz jutni. Mert igen tisztelt vá-
lasztópolgárok, mert tekintettel arra, hogy 
ugy mondjam, mégis csak azaz, hogy termé-
szetes, sőt egészen bizonyos és valószínű, 
hogy én bele fogok nyúlni abba a csator-
nába . . . Mert az a c sa to rna . . . egy csa-
torna! 

VALAMENNYIEN: Éljen a csatorna! 
VEZÉR (duclogoa): Mert az én politikám, 

ahogy tudjuk, nem egy ide-oda forgalható 
csatorna, ami csak akkor forog, ha f u j a 
m a l o m ! . . . 

VALAMENNYIEN: Éljen a malom! 
VEZÉR (hápogva): Hanem ha nem is f u j 

az a szél, akkor is belenyulunk abba a ma-
lomba és nem tétovázunk, hanem forgassuk 
azt a c sa to rná t . . . A c sa to rná t . . . A csator-
nát . . . Jaj . 

TITKAR (ijedten): Istenem, a vezérigaz-
gató ur rosszul l e t t . . . Méltóságos uram! 
Méltóságos uram! Te jó I s t e n . . . Őméltósá-
gát megütötte a gula! 

VALAMENNYIEN: Éljen a guta! 
KüGGÖNY. 
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igazgató uram, hogyan méltóztatott ilyen ra-
gyogó mondatokat igy csak egyszerre kigon-
dolni. 

VEZÉR: Nahát igen, hát ez már mégis csak 
ugy jön magától, azt hiszem eléggé hatásos 
volt. 

TITKÁR: Vezérigazgató uram, egy ujabb 
küldöttség. 

VEZÉR: Jöhetnek. (Küldöttség bevonul.) 
II. SZÓNOK: Méltóságos urunk, kerületünk 

képviselőjelöltje és politikai hitvallásunk 
nagyrabecsült vezére, eljöttünk Méltóságod 
magas szine elé, mint a hetvennyolcadik ke-
rületi karbidfogyasztók egyesületének tagjai, 
hogy hódolatunk jeléül szeretetünket és ra-
gaszkodásunkat tolmácsoljuk. Ez alkalomból 
engedtessék meg annak a kijelentése, hogy 
Méltóságos urunk jelöltsége mellett minden 
akadályon keresztül, mi valamennyien hiven 
ki fogunk tartani. Dacára az intrikának és 
dacára a rágalmaknak! És dacára az ellen-
jelölt erőlködéseinek, mi tántoríthatatlanul 
követeljük Méltóságod magasan lobogó elmé-
jének politikai zászlaját. Éljen! 

(Mindnyájan éljeneznek.) 
VEZÉR: Mélyen tisztelt Karbidfogyasztó 

Egyesület. Én, hogy ugymondjam, mélyen 
meg vagyok hatva, őszinte és igaz szavaik 
következtében. Köszönöm az önök ragaszko-
dását. A mai politikai élet, hogv ugy mond-
jam, nem egyéb ma, mint egy csatorna, 
amelyben mindenféle kavarog. Nekünk kell 
belenyúlni ebbe a csatornába, hogv ugy 
mondjam, erős kézzel és hogy ugy mondjam, 
ezt a csatornát nekünk kell kipuccolni, mert 
az én politikám igen tisztelt választópolgá-
rok, nem egy ide-oda forgatható szélmalom, 
ami csak folyton forog és forog és forog, 
az én politikám az egy olyan szélmalom, 
amely akkor is forog, ha nem fuj a szél. 
Éljen! 

(Mindnyájon éljeneznek és el.) 
TITKÁR: Brávó méltóságos uram, brávó. 

Csak ha meg tetszik engedni, vagy ha nem 
tévedek ugy gondolom, helyenként ugyanazt 
méltóztatott mondani, mint az előbb. 

VEZÉR: Nahát ez nem fontos. Ezek az 
emberek úgyis, igyis meg vannak hatva és 
különben sem fontos, hogy mit beszél az 
ember, fo stos az elv és az, amit a szavaink 
sejtetni engednek. 

TITKÁR: Szabad a következő küldöttsé-
get? 

VEZÉR: Jöhetnek. (Küldöttség bevonul.) 
SZÓNOK III.: Méltóságos urunk! Szerelve 

tisztelt képviselőjelöltünk! Korrektségében 
finommá őszült vezérigazgató ur! Nem aka-
rok a már taposra laposolt, illetve laposra 
taposott üdvözlőbeszédek fráziserdejében 
kezdeni, saját szavainkkal élünk, amikor azt 
mondjuk, hogy vezérigazgató urunk, mindig 
lelki pásztorunk' volt és mi itt, mint a het-
vennyolcadik kerületi csolnakkölcsönző és 
olajsüritö egyesület bizottságának vezető-
férfiai, azon reményünknek adunk kifeje-
zést, hogy amilyen rajongással mi csiinge-
deztünk Méltóságodon, ugyanolyan rajongás-
sal csiingedezzen Méltóságod is a mi kerü-
letünk ragaszkodásán. Éljen a mi szeretve 
lisztéit, méltóságos képivselőjelöltünk! Éljen! 
(Éljenzés.) 

VEZÉR: Hát mélyen tisztelt csolnaksüritŐ 
és olajkölcsönző bizottság! Nagyon sajná-
lom, hogy önöknek sem tudok mást mon-
dani, mint amiket már az előbbi küldöttsé-
gek előtt kegyes voltam tolmácsolni, mert a 
mai helyzet olyan, mint egy csatorna, és ezt 
a csatornái nekünk kell, hogy ugymondjam 
tiszta kézzel, hogy ugymondjam kipuccolni. 
Mert az én politikám, nem egy ide oda for-
gatható ezélrnaloin, ami csak forog, csak fo-
rog, csak forog, ha kedvező szél fuj bele 
neki, az én politikám egy olyan szélmalom, 
a teremtésit neki, ami akkor is forog, hogyha 
nem fu j a szél. Uraim a viszontlátásra. 
Mégegyszer nagyon köszönöm a bizalmukat! 
(Küldöttség el.) 

TITKÁR: Méltóságos uram, bocsánatot ké-
rek, ebből majd valami baj lehet még, hi-
szen Méltóságod, bocsánatot kérek, de foly-
ton ugyanazt méltóztatik kegyeskedni mon-
dani. 

VEZÉR: Mért, talán önnek nem tetszik? 
TITKAR: De, nagyon tetszik, kérném alá-

zattal, csak már arra gondoltam, hogy a vá-
lasztási plakátokat is erre az ötletre kel» 
megcsinál látni. 

VEZÉR: Hogyan gondolja? 
TITKÁR: Ugy teszem azt kérem, hogy van 

egy óriási plakát, amelynek jobboldalán van 
egy csatorna, a baloldalán pedig egy szél-
malom és méltóságos uram a középen áll, 
egyik kezével kavarja a csatornát, a másik 
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Történik a vezérigazgató irodájában. 

TITKÁR (telefonál): Hal ló! . . . Nem ké-
rem . . . A vezérigazgató ur még nem jött. 
be . . . De minden pillartatban várjuk , . . 
Igen! . . . A küldöttségek ma délelőtt fognak 
tisztelegni a vezérigazgató ur e lő t t . . . 
őméltósága a 78-ik kerület képviselő-
jelöltje! . . . Hogy a vezérigazgató ur milyen 
programmal lép fel? A koncentrációs recontra 
párt programjával!. . . Igen! . . . őméltósága 
fennen fogja hirdetni a rekoncentrációs de-
mokrativ függetlenségi egyesült elveket . . . 
Igen kérem. . . Amint csak lehetséges, azon-
nal jelenteni fogom a vezérigazgató u rnák! . , . 

VEZÉRIGAZGATÓ (belép): Jónapot. Jó-
napot Halasi. 

TITKÁR: Legalázatosabb szolgája vagyok 
vezérigazgató urnák. Van szerencsém méltó-
ságodat elsőnek üdvözölni a mai nagyjelentő-
ségű nap alkalmával, mely napon kerületének 
küldöttségei előtt is élőszóval fogja tolmá-
csolni magas politikai hitvallását! 

VEZÉR: Na igen, ami azt illeti, na 
igen . . . Hát Istenem, az tagadhatatlanul és 
kétségtelenül egészen bizonyos, hogy az or-
szágnak és a mai gazdasági problémának fel-
tétlenül szüksége van egy olyan régi józan-
eszü és mérsékelt felfogású emberre mint 
csekélységem... na nem?-,,. 

TITKÁR: Ô méltóságos uram, már előre 
is epedve várjuk a magasszárnyalásu beszé-
det, a politikai slágervortokat, amelveket 
méltóságod kegyes lesz a küldöttségek előtt 
elmondani! Méltóságod talán már el is ké-
szült beszédével? Vagy rögtönözni kegyes-
kedik majd méltóságodnak? Már előre is 
boldog remegés fut végig rajtam, ha rá-
gondolok, hogy méltóságod majd mindegyik 
küldöttség előtt más és más ragyogó beszéd-
ben fogja kifejteni politikai nézeteit! 

VEZÉR: Nahát én azt hiszem, ez nem is> 
fon tos . . . Csekély szónoki tehetségemről 

már ugyebár a külföldi lapok is, hogy ugy 
mondjam, megemlékeztek. Például az Inden-
pendinecole és Belgindencondencole. 

TITKÁR: Méltóságos uram! Most pedig 
legyen kegyes az első küldöttséget fogadni. 

VEZÉR: Jöhetnek. 
TITKÁR: Tessék! Tessék befáradni! (Kül-

döttség bevonul.) 
SZÓNOK: Méltóságos urunk, általunk fe-

lette nagyrabecsült vezérigazgató ur! Mint a 
78-ik kerületi ágyrajárók ipartestületének de-
putációja, illetve szavazópolgárai, eljöttünk, 
hogy hódolatunkat és rajongásunkat méltó-
ságos urunk felelte nagyra becs ült lábai elé 
rakjuk. Meg vagyunk róla győződve, hogy 
Méltóságod az a férfiú, aki legméltóbban 
képviselheti ugy a kerület polgárainak han-
gulatát, valamint legbelsőbb politikai érzé-
seink megnyilatkozását. Éljen! {Mindnyájan 
éljeneznek.) 

VEZÉR: Igen tisztelt, hogy ugymondjam 
választópolgáraim! Ma, amikor a helyzet 
válságos, avagy hogy határozottan kijelent-
hessem, hogy miszerint válságos a helyzet, a 
politikai élet ma nem egyéb, mint egy izé, 
hogy is nevezzem csak, egy csatorna, amely-
ben áradatban kavarog a sok egyéb és a sok 
minden. Ebbe a csatornába mi vagyunk hi-
vatva erős kézzel belenyúlni és kipuccolni 
ezt a hogy ugy mondjam, csatornát. Mert 
igen tisztelt választópolgárok, az én politi-
kám nem pgy ide-oda forgatható szélmalom, 
ami folyton csak forog és csak forog és csak 
akkor forog, ha kedvező szél fu j neki, mert 
az én politikám az egy olyan szélmalom, 
amely akkor is forog, ha nem fuj a szél. Rö-
viden ezt akarom önöknek mondani, kö-
szönve az Önök bizalmukat és törhetetlen 
ragaszkodásukat! Éljen! 

(Mindnyájan éljeneznek és el.) 

TITKÁR: Nahát ez szenzációs volt. vezér-

e i . 



JOYCE (kis szünet utón Stevensher.}: Ës 
te . . . 

STEVENS: Én egyelőre maradok ínég. 
Szeretnék veled erről a fiúról beszélni. 

JOYCE: Biliről? 
STEVENS: Nem. Baldwinról. 
JOYCE: Kérlek. (Leül, egy folyóiratban 

kezd lapozgalfti.) 
iSTEVENS: Azl ugyebár ne is vitassuk, 

hogy . . . szeretitek egymást . . . 
JOYCE (lapoz a folyóiratban): Ne vitas-

suk. 
STEVENS: Amint látom, rájöttél, hogy 

a fiu tegnapelőtti viselkedése nem vehető 
komolyan . . . És most, hogy az ügyet ilyen... 
bevallom, zseniálisan megoldottad, az első 
gondolatod természetesen újra ő v o l t . . . 

JOYCE: Na igen . . . 
STEVENS: És miután ilyenformán Bald-

win jövője már biztosítva van. 
JOYCE: Igen . . . 
STEVENS: Semmi nem áll ulatokban. 
JOYCE: Igen. 
STEVENS (idegesen): Kérlek, nem hagy-

nád egy kicsit abba azt a lapozgatást? 
JOYCE: Kérlek, ha idegesít . . . 
STEVENS: Nem idegesít. De ludni szeret-

ném, mikorra tervezed az esküvőt? 
JOYCE: Az a kérdés, hogy kivel? 
STEVENS: Hogyhogy, kivel? 
JOYCE: Ugyanis volna egy pár vőlegény-

jelölt. Itt van mind a négy apa, Applehy, 
Otho. Baldwin, meg le . . . 

STEVENS: Nagyon kérlek, engem hagyj 
ki a játékból, igen? 

JOYCE: Miért? Tegnap még te is gyanús 
voltál. Hogy ugy miondjam, te is választ-
mányi tag vagy . . . 

STEVENS: Nem vagy hajlandó erről a 
dologról komolyan beszélni? 

JOYCE: Hát jó, beszéljünk komolyan. 
(Feláll) Mért vállaltad az apaságot? 

STEVENS (meghökken): Tessék? 
JOYCE: Mi indított arra, hogy azt mondd, 

hogy te vagy? 
STEVENS (zavartan): Kérlek, az egészei« 

természetes . . . Elvégre is én vagyok a gyá-
mod. 

JOYCE: Eddig remek . . . 
STEVENS (dühösen): Ne izélj . . Nagyon 

jól tudod, hogy hogy gondol tam. . . Atnikoi 
az ember látja, hogy mindenki ellened for-
dul, valamit csak kell csinálni, valakinek 
csak melléd kell állnia. 

JOYCE: Az igaz. De mjért nem állt mel-
lém más senki, de senki, éppen csak te? 

STEVENS: Nem tudom. 
JOYCE: Hát, ha nem tudod, majd én meg 

mondom . . . Mert szeretsz. 
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STEVENS: Persze, hogy szeretlek . 
JOYCE: De nem csak szerelsz, hanem.. 

szeretsz . . . 
STEVENS: Az . . . az nem igaz . . . 
JOYCE: Ne tagadj, frakkos bestia, sze 

retsz . . . Merd a szemembe mondani, hog> 
nemi igazi 

STEVENS (nem állja ki Joyce tekintetét, 
halkan): Nézd, Joyce. Nem mondom, volt 
idő, amikor szerettelek . . . 

JOYCE: Mikor volt az az idő? 
STEVENS: Többször. Először, mikor meg-

láttalak tízennégyéves korodban, az első fél 
hosszú szoknyával, copffal. Azután tizenhal-
éves korodban,, rövid hajjal és valamivel 
rövidebb szoknyában. . . Azután tizennyolc-
éves korodban, még valamivel rövidebb haj-
jal és szoknyával . . . 

JOYCE: És miért nem szóllál soha? 
STEVENS: Mert mindig volt valami baj. 

Hol le voltál hozzám tulfiatal, hol én voltam 
hozzád tulöreg . . . 

JOYCE: És most? 
STEVENS: Hogyhogy most? 
JOYCE: Most ini van? Hogy áll ez a do-

log a hajammal, a szoknyámmal és a sze-
relőmmel? 

STEVENS (vad haraggal): Ugyan kérlek 
nincs ennek érlelnie. Te szerelmes vagy ebbe 
a Daldwinba, ő is szerelmes beléd.... (Leül.) 

JOYCE: Dupla tévedés. 
STEVENS: Hogyhogy dupla? 
JOYCE: Először is Baldwin nem szerel-

mes belém, ezl bebizonyította azzal, hogy 
mikor bajban voltam, faképnél hagyott . . 

STEVENS: Másodszor? 
JOYCE: Másodszor én se vagyok szerel-

mes belé, amit be fogok bizonyítani azzal, 
hogy máshoz megyek feleségül. 

STEVENS (rémülten): Kihez? 
JOYCE: Valakihez, akibe közben borzasz-

tóan beleszerettem. 
STEVENS: Már megint 
JOYCE: Már megint. De most végérvé-

nyesen . . . De baj van vele . . . 
STEVENS: Micsoda baj? 
JOYCE: Az, hogy én őrülten szerelmes 

vagyok bele de ő nem akarja észrevenni . 
Mit csináljak vele? 

STEVENS (ingerülten): Mit bánom én? 
Vágd fejíbe azt a hülyéi és cipeld a paphoz. 

JOYCE: Látod, ez remek ötlet! (lejbe 
vágja Stevcnset, megragadja a kezét.) (iyere! 

STEVENS (felpattan): Mi? . . . Hogy . . . 
le . . . én? 

JOYCE: Ne d a d o g j . . . Gyere. (Még látni, 
hogy Stevens őrjöngve kapja karjaiba, de 
közben már összemegy a 

függöny.) 



JOYCE: Ki akart a jótékonyság ürügye 
alatt ötezer dollárral negyvenötöt keresni. 

BILL: Hát Joyce, én mindig tudtam, 
hogy te vagy a család esze, de hogy ilyen 
okos legyél, azt még se hittem volna. Gra-
tulálok! Applel»y, maga alaposan ki van ké-
szít vei 

APPLEBY : Ezt megkeserülik valameny-
nyien. 

JOYCE: Elsősorban azonban miaga. Ezt a 
panamát eddig rajtunk kívül senki se tudja, 
de csak egy telefonomba kerül és mindenki 
tudni fogja. Kivéve, ha . . . 

APPLEBY: Ha? 
JOYCE: Ha először nem firtatja tovább a 

nyilatkozat dolgát és engem általában véve 
elhanyagol . . . 

APPLEBY: Másodszor? 
JOYCE: Másodszor, ha visszahelyezi ál-

lásába Roger Baldwimt . . . 
ABBLEBY: Ki van zá rva . . . 
JOYCE: Megfelelő fizetésemeléssel 
APPLEBY: Nem kívánhatja tehát... Min-

denki tudja, hogy kidobtam a bankból. 
JOYCE: Nem1 is kívánom, hogy ide vegye 

vissza. Helyezze el valamelyik üzemnél. . 
APPLEBY: Majd meggondolom. 
JOYCE: Arra nem nagyon ér rá. Negyed 

tizenkettőre rendeltem ide Baldwint, egy 
perc múlva negyed tizenkettő és ő pontos 
ember . . . 

DOTTY (a hall ajtajában): Roger Baldwin 
ur . . . (Elmegy.) 

JOYCE: Ugy-e, monditam? 
ROGER (bátortalanul jelenik meg az ajtó-

ban.) 
JOYCE: Jöjjön csak, Baldwin, jöjjön 

csak. Épp magáról beszélünk. Appleby ur 
ép most jelentette ki, hogy visszaveszi ma-
gát. 

STEVENS: Havi nyolcszáz dollár fizetést 
fog kapni. . . 

APPLEBY: Mi? 
STEVENS: Nyolcszáz dollárt és tizéves 

szerződést. Remélem, Baldwin azonban ezek 
után tudni fogja kötelességét. .. 

ROGER: Miféle kötelességemet? 
BILL: Hugómmal szemben., 
JOYCE: Neki velem szemben a világon 

semmi kötelessége nincs. 
BILL: Hát kinek van, ha nem neki? 
JOYCE: Senkinek. 
STEVENS: Hogy érted ezt? 
JOYCE: Ahogy mondom. Kötelessége csak 

akkor volna, valakinek velem szemben, ha 
tőrtént volna velem olyasmi, amiért vál-
lalni kellene valakinek a konzekvenciákat... 

APPLEBY: Na é s . . . 
JOYCE: No és nem történt. 
BILL: Nem? 
JOYCE: Nem. 

STEVEtfS (nem tud szóhoz jutni): T e . , 
te. . . 

JOYCE: Én. Illetőleg én nem. 
APPLEBY (rekedten): Ha ez igaz . . . 
JOYCE: Igaz. Az egészet csak azért talál-

tam ki, mert sehogy nem tudtam magát le-
rázni a nyakamról és akkor az Annie eseté-
ről jutott eszembe az egész. 

APPLEBY: Ha ez igaz, ezt nem viszik el 
szárazon. Itt holnapután déli tizenkettőkor 
megkezdődik az árverés . . . 

STEVENS: Az se olyan nagvon biztos. 
APPLEBY: Ugyan? Es miért nem? 
STEVENS: Mert a Stanton—Peabody-féle 

összes forgalomban levő váltókat holnap ti-
zenkettőkor a saját zsebemből kiegyenlítem. 

BILL: Steve, te öreg angya l . . . 
JOYCE: Bizony az. Az egyetlen ember, aki 

mellém állt, az egyetlen, aki nem itélt el, 
az egyetlen, akinek joga volna hozzá, hogy 
én ezt a pénzt elfogadjam tőle, ha szükség 
lenne rá. De szerencsére nincs. 

BILL: Hogyne volna. 
JOYCE: Nincs, ha mondom. (lebocsátja 

a pihenő ablakának függönyét, melyen köz-
ben kipillantott.) Mert íme, hírnök jő s pi-
hegve szól.. . (Á bejáraton át lógó gallérral 
berohanó Othohoz.) Megvan? 

OTHO (lihegve): Megvan! óriási lelkese-
déssel fogadták el . . . 

JOYCE (leszalad a lépcsőn): A szerződés? 
OTHO: Alá van írva . . . 
STEVENS: Miféle szerződés-? 
JOYCE: Otho Peabody, mint a Stanton-

Peabody-család alkalmi megbízottja az App-
leby-féle telek helyett eladta ezt a házat és 
a körülötte fekvő kétholdas parkot a város-
nak az adoniánylevélben kikötött hetvenöt-
ezer dollárért! 

APPLEBY (akivel elfordul a világ): Hol? 
Mikor? 

OTHO: Ezelőtt tíz perccel, a gyűlésen. 
Gyújtó hatású beszédet mondtam, gyújtó 
hatású .. . 

APPLEBY: Gyalázat! Panama! Svindli! 
ROGER: Appleby ur, ne tessék magát iz-

gatni... legalább amig a szerződésemet alá 
nem tetszett irni, Appleby u r . . . (Elrohan 
jobbra.) 

OTHO: Én is megyek. 
BILL: És én is. 
JOYCE: Hova? 
OTHO: Én vissza Alicehoz. Rajong értem, 

barátom, rajong és a gyerekkérdés is meg 
van oldva. Örökbefogadunk egy ikerpárt. . . 

BILL: Én Bill Stanton pedig, aki megfo-
gadtam, hogyha ebből a slamasztikából ki-
mászom, soha ebben az életben egy kortyot 
le nem nyelek többet, most még egysz^i 
utoljára leiszom magam. Gyere Otho . . . 
(El vihar zanak.) 
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is. Különben is, amikor azt mondta, hogy 
háromezerhatszáz, akkor a jegeskocsit nem 
számítottam, avval együtt négyezer.. . 

STEVENS: Megkapja. 
KELLY: Készpénzben? 
STEVENS: Készpénzben. 
KELLY: Benne vagyok. (Kézszorítás.) 
STEVENS: Akkor most menjen egyenesen 

haza és esküdjön meg vele. 
KELLY: Azt nem tehetem. 
STEVENS: Miért? 
KELLY: Mert máma reggel óta meg va-

gyunk már esküdve. 
BILL: 'Mi? 
KELLY: Ahogy mondom. Ahogy kieresz-

tenek a rendőrségrül, rögtön elcipeltem a 
paphoz . . . 

STEVENS: De amikor legutóbb beszéltünk 
erről a dologról, még tudni se akart róla . . . 

KELLY: Az más. Azóta mán kiadtam a 
mérgemet egy szegény rendőrön ., . Megjegy-
zem, derék ember ám az is, az a rendőr . . . 
ö vót az egyik tanúm . . . Mer közbe világo-
san kiderült, hogy ki a gyerek a p j a . . . 

BILL {ránéz Stevensre): Ne m o n d j a . . . 
KELLY: De igen. Az Annie megmondta. 

Egy átutazó idegen. 
BILL: Persze, persze. 
KELLY: És minthogy kiderült, minthogy 

úriember vót, minthogy átutazott, egye fene, 
nem kutattam tovább. De ajánlom, más se 
kutassa, ha csak azt nem akarja, hogy a ru-
hája holnapra üresen lógjon a szekrényibe... 

STEVENS: Maga derék ember, Kelly. 
KELLY: Igen. Jaj, de szépen. . . A pénzt 

niikor kapom? 
STEVENS: Amikor akarja. Hanem hall-

ja-e, ennyit hagyott beszélni, zsebrevágja a 
négyezer dollárt, mikor meg is esküdött már. 

KELLY: Mér ne? Jó üzlet sose rossz, nem 
igaz? . . . Na, Isten áldja. (Elmegy.) 

STEVENS (Bilire néz, aki lassan lesüti a 
szemét): Ezt elég olcsón meguszlad. 

BILL: Steve, te most azt gondolod rólam, 
hogy lelkiismeretlen, piszok csirkefogó 
vagyok. 

STEVENS:*Hogy te mért nem mégy gon-
dolatolvasónak? . . . 

BILL: Pedig tévedsz. Mert én azt az öt-
százat is azért kértem tőled, hogy neki ad-
jam é s . . . 

STEVENS (valamivel enyhébben): És? 
BILL: És tegnap este ott jártam nála és 

megkértem a kezét . . . 
STEVENS: Mi? 
BILL: De azt mondta, hogy nagyon kedves 

tőlem, hanem, lka házasságáról van szó, már 
inkább mégis csak a jegest választja . . . 

STEVENS felneveti magát): H á t . . . sza-

már vagy, fiam, de legalább tisztességes sza-
már vagy . . . 

BILL: Köszönöm, Steve, ezeket a kedves 
szavakat. . . Soha nem fogom elfelejteni 
neked ezeket a kedves szavakat. . . (Előre-
nyújtott kézzel siet felé, Stevens tárt karok-
kal készül fogadni, ebben a pillanatban je-
lenik meg Dotty.) 

DOTTY: Az Appleby u r . . . (Bebocsátja 
Applebyt.) 

APPLEBY (száraz fejhajtással): Tizenegy 
óra. Itt vagyok. 

STEVENS: Menjen Dotty és jelentse Joyce 
kisasszonynak, hogy Appleby ur megérkezett. 
Bill, most fölösleges vagy . . . 

BILL (indul): Már megyek i s . . . 
JOYCE (hangja a lépcsőn): Csak maradj! 

Maga kimehet, Dotty. (Megtörténik. Mindhár-
man odanéznek.) 

JOYCE: Jó reggel uraim. Ne haragudja-
nak. hogy igy intézkedtem, de most követ-
kező kis tárgyalásunknak szüksége van a 
legnagyobb nyilvánosságra. 

APPLEBY: Siessünk kérem, tizenegy óra... 
JOYCE: Éppen azér t . . . 
APPLEBY: A parkelhelyező bizottság gyű-

lése kezdődik. 
JOYCE: Sőt e pillanatban el is kezdődött 

m á r . . . 
APPLEBY: Nekem minden pillanatom 

drága. A gyűlés . . . 
STEVENS: Nem fon tos . . . 
APPLEBY: De az. Maga nem volt idehaza 

két napig és igy valószínűleg nem tudja, 
hogy ezalatt a két nap alatt a hangulat ki-
fürkészhetetlen okokból valahogy ellenem 
fordult. A parkot nem az én nevemről akar-
ják elnevezni és ez egy kicsit meglep. 

JOYCE: Engem nem. 
APPLEBY: Hogy érti ezt? 
JOYCE: Ugy, hogy ezt a kifürkészhetetlen 

hangulatot maga ellen én csináltam. 
STEVENS: Mi? Hát hogyan? 
JOYCE: ö ajándékozott a városnak hu-

szonötezer dollárt azzal a feltétellel, hogy 
ehhez a huszonötezerhez a város hozzátesz 
még másik ötvenet és akkor megveszik ösz-
szesen hetvenötezer dollárért az ő telkét. 

APPLEBY: Hazugság! Rágalom! A szó-
banforgó területhez nekem semmi közöm! 
Az a terület nem az enyéim, hanem a Tra-
vers részvénytársaságé. 

JOYCE: De ki áll a részvénytársaság 
háta mögött? 

STEVENS: Remek, Joyce, remek! 
JOYCE: Ki vásárolta össze a társaság 

összes részvényeit ötezer 'doUárért? 
STEVENS: Óriási Joyce, óriási! 
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nem köll neki, rner má van, aki gondoskodik 
rulla. És köszöni, hogy olyan kedvesek vol-
tak hozzá, különösen a maga huga és hogy 
annyi mindent teltek vele, különösen maga... 
És üzeni, hogy azt is mondjam meg, de szó-
rul-szóra, hogy most mán minden rendbe 
v a n . . . Mint ahogy rendbe is van, ezt meg 
én mondom. 

BILL (nagy kő esett le a szivéről): Az 
más . . . (Hirtelen életörömmel.) Izé . . . Na 
és . . . na és . . . hogy van mindig, kedves 
Kelly, akar egy szivart? 

KELLY: Szivart, azt mindig. (Átvesz egy 
termetes példányt.) 

DOTTY: Szivart akar, akkor én kimehe-
tek . . . (És ki is megy.) 

BILL (nem tudja, hogy mit mondjon örö~ 
mében): Gyújtson rá, kedves Kelly. . . Gyu-
fát ugy-e? . . . A végit levágni? . . . Csak ugy 
harapva-köpve? Helyes, nagyon helyes . . . 
És . . . tessék a gyufa és . . . becsülje meg 
Anniét, Kelly, derék lány, nagyon derék, 
kedves lány, az Isten áldja meg magukat 
és . . . sok . . . sok szerencsét, boldogságot... 
(Elérzékenyedetten öleli meg Kellyt, az is 
megtapsikálja Bili hálát és résztvesz az ölel-
kezésben, már amennyire a szivar engedi.) 

STEVENS (ebben a pillanatban áll meg a 
küszöbön, először megrémül és Bili segítsé-
gére akar sietni, abban a pillanatban azon-
ban Bili és Kelly szétválnak és meghatottan 
rázogatják egymás kezét, mire Stevens meg-
lepetten): Mi az? 

BILL: Kelly. . . Látod Steve, ez itt Cool 
Kelly, az Annie ügyében. . . 

KELLY: Mer, hogy tegnap óta együtt 
vagyunk . . . 

BILL: Együtt vannak? 
STEVENS: Igen, Kelly, de a z . . . az nem 

elég. Nem mondom, ez is szép a z . . . 
BILL: Nagyon szép . . . 
STEVENS: D e . . . de valamit csinálni kell 

a gyerek miatt is . . . 
KELLY: Nono . . . Tanilgatni az embert 

könnyű. . . 
STEVENS: Nézze, Kelly. . . a dolog ugy 

áll, hogy . . . volna valaki, aki bizonyos eset-
ben- hajlandó Annierői anyagilag gondos-
kodni . . . 

KELLY: Hogyhogy anyagilag? 
STEVENS: Egész kis vagyoni kapna Annie 

hozományul. . . Háromezerötszáz dol lár t . . . 
KELLY (gyanakodva): Kitől? 
STEVENS: Ha kutatja, hogy kitől, akkor 

senkitől. 
KELLY (hosszabb ideig nézi Stevenst): 

Hát magátul nem valószínű . . . 
STEVENS: Háromezerötszáz dollár. Tudja, 

mi mindent lehel azért kapni? 

KELLY: Az engem nem érdekel. Nékem 
megvan a magam becsületes keresete . . . 

STEVENS: Mibe fogolt? 
KELLY: Szesz. 
BILL: Csempészel. 
KELLY: Hát, ha nyilvánosan tiltva v a n . . . 
STEVENS: Hát az szép. De egy kicsit 

nyugtalanító foglalkozás . . . Nem volna jobb 
egy biztos, önálló kis jégüzemet berendezni? 

KELLY (töpreng): Undorodom a jégtől, 
nagyon hideg. Ámbár ha azt tetszett mon-
dani, hogy háromezerhatszázbul... Annyit 
tetszett mondani? 

STEVENS: ötszázat. De legyen hatszáz. 
És azonkívül gondolja meg, Kelly. . . (Egyre 
jobban elfeledkezik arról, hogy Kelly ügyé-
ről van sző.) Nem lehet igy bánni egy sze-
gény, jobb sorsra érdemes, derék kislánnyal... 
Elhagyni, mert bajba keveredett. . . 

JOYCE (megjelenik a jobb ajtóban, végig-
hallgatja a jelenetet). 

STEVENS: Maga nem ismeri az életet, 
Kelly . . . Jön egy mámoros éjszaka . . . 

BILL (meghatottan): I g t n . . . 
STEVENS: Másnap reggel.. . 
BILL: Minden el van sodorva . . . 
STEVENS: Te is láttad ezt a filmet? 
BILL: Én is. 
KELLY (elfordul): Én i s . . . 
JOYCE (fél, hogy észreveszik, megindul 

halkan, lábujjhegyen a lépcsőn felfelé ott a 
pihenőn megáll). 

STEVENS (aki most már teljesen megfe-
ledkezett arról, hogy nem az ő saját eseté-
ről van szó): Mit csináljon az ember? . . . 
Van egy ke r l j e . . . abban a kertben nyilik 
egy kis virág . . . kinyilik . . . illatozik . . . 
arra száll egy pillangó.. . megrészegedik a 
virágtól és . . . és aztátn továbbrepül. . . Attól 
a virág a régi marad, nem? , . . Épugy illa-
tozik, mint azelőt t . . . Kinek volna lelke 
ezért a virágot eldobni, ki engedheti meg, 
hogy irgalmatlan talpak eltapossák, ki tűrné, 
hogy tépetten, összetörten söpörjék a csator-
nába, tűrné ezt maga, Kelly? Nem és ezer-
szer nem, maga nem olyan ember, Kelly! 
(Elő ráncigál ja a zsebkendőjét és megtörli 
vele homlokát.) 

JOYCE (aki a lépcső pihenőjén áll, először 
egy hangtalan csókot dob Stevens felé, aztán 
hirtelen ő is előrántja zsebkendőjét és izga-
tottan törli meg benne a szemét, még egy 
csókot dob oda Stevensnek és felszalad a 
lépcsőn). 

BILL (hangosan, kitörőén zokog). 
KELLY (megfordul): Ne bőgjön, fiatal 

ur . . . Bőgni nem ke l l . . . Ámbár . . . sza-
vamra mondom, hogy olyan szépen tetszett 
beszélni, hogy ha vóna bennem egy kis alko-
hol, én is elbőgtem volna magamat . . . Én 
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BILL: Ezt az izé t . . . ezt a . . . gyerek-
ügyet? 

JOYCE: Többek között azt is. 
BILL: Na és . . . van már valami eredmény? 
JOYCE: Hogyne. Elhatároztam, hogy 

lány lesz. 
BILL: Megőrültél? 
JOYCE: Nem én. Hanem tudd, hogy én-

rám életemben mindig nagy hatással volt a 
zene és mert odaát a szomszédban éppen a 
lányok nótáját zongorázza valaki. 

BILL: Micsodát? 
JOYCE: Nem hallod? Ezt. Ez a legújabb 

sláger. Nem ismered? 
BILL: Nem én. 
JOYCE: Nahát, szégyelhetnéd magad. Öreg 

alkoholista létedre még a lányok nótáját nem 
ismered? Idehallgass! (Énekel.) 

J a j de buta baba voltam, 
A beszéd rém lassan ment, 
Ámde mikor megtanultam, 
Sohasem volt többé csend. 
Elkezdtem beszélni reggel, 
S estig el nem állt a szám, 
És nem győzte türelemmel, 
Hanem igy szólt, jó anyám. 

Refrain: 
Ejnye, ejnye, má te lány a szádra 
Tégy lakatot, 
Két lakatot, 
Hét lakatot 
És ne mondd, hogy nincs a házba, 
Mert hozatok, 
Egy tuca . . . két tucatot. 
Száz szinesszavu beszédnél 
Szebb egy csendes, kj.> titok, 
Szokd meg általában, tégy a szádra 
Hét lakatot.., mer az éccaka rádrakatok. 

II . 

És halljátok meg ti lányok, 
Én meg azt mondom nektek, 
Hogy se bajt, se boldogságot 
Elbeszélni nem lehet, 
Szivetek kis pitvarában, 
A titok ott van jó helyt. 
Addig jó, mig a világon, 
Senki semmit meg nem sejt. 
Hát egyáltalán te lány a szádra, stb. 

BILL (ének után): Rém jó pofa, egy nóta... 
De most aztán mondd, igazán mondd: mi 
van itt tulajdonképpen? 

JOYCE: Hogy mi van itt? Itt van a taxi. 
isten veled. 

BILL: Na, dehát értsd meg, tudni akarom. 
JOYCE: Mindent meg fogsz tudni egy óra 

leforgásán belül. Addig azonban tégy a 
szádra két lakatot, négy lakatot, hét laka-
tot. (El.) 

BILL: Hé, hé, hallod-e? 
DOTTY (Az emeletre, ott beszól az ajtón): 

Fiatal ur, itt a reggeli. . . 
BILL (hangja): Köszönöm, Dot ty . . . Hol 

az Emma néni? 
DOTTY: Nincs i t thon. . . Má vagy egy ne-

negyedórával ezelőtt ebnent az Alice nagysá-
gos asszonnyal a hátsó kapun . . . (Lejön a 
lépcsőn.) 

BILL: Akkor jövök. (Megjelenik a lépcső 
tetején kabátot húzott a tenniszöltözete fölé. 
Egyenest nekiül a reggelinek, nyámnyogva 
kezdi enni.) 

DOTTY (egy pillanatig gyanakodva nézi, 
azután felveszi a másik tálcát és indul vele 

kifelé a konyhába. Alig, hogy kiért, hangja 
kividről): Nem lehet bemenni! Hallja, nem 
lehet! 

BILL (rosszat sejtve ugrik fel és húzódik 
a szoba jobb sarkába). 

iKELLY (hangja): Dehogy nem lehel, 
aszondom . . . 

DOTTY (háttal az ajtóban, látszik, hogy 
tuszkolja befelé): De nem lehet, ha mon-
dom, senki nincs idehaza . . . 

KELLY (belöki az ajtót): Senki? Hát ez 
meg ott kicsoda? (Bilire mutat.) 

BILL (halálsápadtan, de kihúzza magát): 
Mit akar? 

KELLY: A Bill Stanton fiatalurat keresem, 
hol van? 

DOTTY (tuszkolja): Nincs itthon. Eluta-
zott. 

KELLY: Hova? 
DOTTY: Mit tudom én? Ajrópába, Afri-

kába . . . 
BILL: Hagyja, Dot ty . . . Mit akar kérem? 

Bill Stanton én vagyok . . . 
KELLY: Nevem Cool Kelly. Az Annie Ost-

rom dógába gyüttem . . . 
BILL: Rendbein v a n . . . (Szó nélkül vetni 

kezdi a kabátját.) 
KELLY (rábámul): Mi az, melege van? 
BILL (hasonló bámulattal): Nincs. . . De... 

de maga azt mondja, hogy az Annie . . . 
KELLY: No igen . . . Sokat beszélt nekem 

magárul . . . 
BILL (gyürkőzik): Igen . . . 
KELLY: Mondta, hogy kedves ember, fi-

nom ember . . . ő küdö t t . . . (Arrébb lódítja 
az okvetetlenkedő Dottyt, egyenesen Bili elé 
lép, aki védelmi állásba helyezkedik, mi-
alatt Kelly egy kis csomagot tart az orra 
alá.) ö küldött magának valamit velem. 

BILL (bizalmatlanul veszi át a csomagot, 
felbontja): Ja igen, a nyakkendői Ü . . . 

KELLY: Meg az óra, meg a pénz . . . Az 
Annie nagyon szépen köszöni, de most má 
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OTHO: Mert én magam se sikerültem . . . 
Tehetségtelen voltam az iskolában, tehetség-
telen maradtam az életben é s . . . nem va-
gyok semmi más, csak egy nagy, nagy szü-
letési hiba . . 

JOYCE (feláll, szeretettel): Szegény öreg 
p o f á m . . . Nem igaz. Tévedsz. Neked semmi 
egyéb bajod nincs, csak az, hogy az élet 
rádijesztett egy kicsit és te hagytad magadat. 

OTHO: Hát mit kellett volna csinálnom? 
JOYCE: Azt, amit én. Nem hagyni magad! 

A viz alá akarnak nyomni? Csak azért se! 
Kiabálnak veled? Túlordítani őket! 

OTHO (reménytelenül): Én, Alicet? 
JOYCE: Te, Alicet. Mit aka r? . . . mondod 

neki. Hogy ő válni akar? Micsoda beszéd 
az? Te akarsz válni! Hogy te vagy az oka, 
hogy nincs gyerek? ő az oka! 

OTHO (éledő reménnyel): Ezt mondjam 
neki? 

JOYCE: Ezt! Egy nő ellen nem lehet véde-
kezni máskép, csak ugy, ha az ember 
támad! 

OTHO (egyre nagyobb tűzzel): Támadni 
fogok! 

JOYCE: Nekimégy valami ürüggyel . . . 
OTHO (csillogó szemmel): Nem is kell 

kitalálni. Az ürügy meg is van már! Hogy 
meri ő azt mondani nekem, hogy én vagyok 
az oka, hogy nincs gyerek, mikor ő vádolt 
meg engem, itt, ezen a helyen, három ember 
előtt, hogy a te gyerekednek is én vagyok 
az apja, mi? 

JOYCE: No látod, már nyiladozik az 
eszed. . . 

OTHO: Nyiladozik! És ha kell, ugyanezt 
elmondom a biróság előtt is. 

JOYCE: Ennyire azért ne nyiladozz.. . 
OTHO: Na, de miért, mikor . . . (Megszólal 

a telefon, Joyce odalép.) 
JOYCE: Halló . . . Steve? . . . Szervusz, öre-

gem . . . Nem, nem én hívtalak, de nagyon 
örülök, hogy megjöttél már . . Jó, jó, tu-
dom, hogy neked is van dolgod . . . Nem? . . . 
(Örömmel.) No ne mondd, igazán? Hát ez 
remek . . . De mert nekem is van egy igen 
fontos kérésem, nagyon fontos . . . Azonnal 
beszélnem kell Applebyvel. Tudom, hogy az 
ülés tizenegykor kezdődik, éppen ezéTt . . . 
Semmi, majd megérted, telefonon nem le-
het . . . Pontban tizenegykor kell beszélnem 
vele, életbevágóan fon tos . . . El fog jönni. 
Mondd meg neki, hogy alá akarom irni azt 
a nyilatkozatot... De igen, alá akarom irni, 
megértetted? Szervusz... (Levágja a kagy 
lót, Othohoz.) Most már aztán egyet se bu-
sulj, fiam, kimászunk a slamasztikából! 

OTHO (szomornan legyint): Dehogy má-
szunk . . . 

JOYCE: Mi van veled? Az előbb már olyan 
jókedvű voltál, olyan ruganyos . . . 

OTHO: De közben kimondtad az Appleby 
nevét és akkor minden eszembe ju to t t , . . 
Holnapután árverezte!. 

JOYCE: Kivéve azt az esetet, ha holnap 
délig minden adósságunkat kifizetjük . . . 

OTHO (keserűen): No és kifizetjük? 
JOYCE: Ki! Én kieszeltem valamit, remé-

lem, ma délben nyélbeütheljük. Hozzál 
azonnal egy taxii! 

OTHO: Minek? 
JOYCE: El fogsz menni a gyűlésre, majd 

megmondom, mi a teendőd. És most vissza! 
Föl a fejjel és neki a gyűlésnek, neki az élet-
nek, neki a munkának. És ezentúl semmi 
szalámigép, semmi körömhasznosiló készü-
lék. 

OTHO: Semmi! 
JOYCE: Folytatni ott és azl, amit szegény, 

boldogult édesapám abbahagyott és aminek 
mindig megvan a maga piaca: piszkavas és 
piszkavas és semmi egyéb, csak piszkavas. 

OTHO (mint egy csatakiáltás): Piszkavas! 
JOYCE: És most gyerünk! 
OTHO: Gyerünk . . . (Hirtelen.) De hiszen 

tizenegyre iderendelled Applebyt . . . 
JOYCE: Igen, de nem az a fon los. hogy 

én ilt legyek, hanem hogy ő ne legyen oil, 
pont lí-kor azon a gyűlésen, te pedig ott 
légy. Bizd rám magad és mint ahogy a szom-
szédban a vénkisasszony olyan helyesen zon-
gorázza: Fel torreádor . . . 

BILL (abban a pillanatban, amikor Joyce 
és Otlw már majdnem a kijáratnál vannak, 
megjelenik a lépcső tetején): Megálljatok! 

JOYCE (megtorpan): Na, mi kell? 
BILL: Hova menlek? 
JOYCE: Dolgunk van. 
BILL: Micsoda dolgotok? (Lejön a lép-

csőn, útlevele van a kezében.) 
JOYCE: Magánügy. 
BILL: Semmi magánügy! A te magán-

ügyeidből nekem pont elég! Úgyis csak fi-
gyellek . . . 

JOYCE: Megálljunk. Ez most valami hosz 
szabb felelősségrevonás lesz? 

BILL: Az majd elválik a vallatásnál. 
JOYCE: Na jó. Akkor Otho, le eridj szépen 

előre és hozzál nekem addig egy (axil. 
OTHO: Jó. (EL) 
JOYCE: Hát most halljuk! 
BILL: Mond meg nekem, de őszintén, 

egész őszintén, hogy miféle titokzatos 
ügyekben szaladgálsz te niár harmadik napja 
ide-oda? 

JOYCE: Bendbe akarok hozni egvelmást. 
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Jó kérem, mihelyt megérkezik, rögtön hív-
jon fel bennünket. . . Igen, Stantonék, kö-
szönöm . . . (Leteszi a kagylót.) Borzasztó-
Egyik gyerek a másik után és mind az én 
családomban . . . 

ALICE: Kellett ez neked? A te nyakadba 
szakad minden, mialatt az egyik bűnös be-
zárkózik szobájába, a másik pedig . . . Hol 
van Joyce? mit csinál? 

Mrs. STANTON: Szaladgál. 
ALICE: Hogyhogy szaladgál? 
Mrs. STANTON: Nem tudom mi van vele. 

Két nap óta soha nincs itthon. Sorra járja 
az ismerőseinket. .. azonkivül az összes 
hivatalokat, a telekkönyvet, adóhivatalt, 
meg mindenféle más hivatalt. 

ALICE: No, de minek? 
Mrs. STANTON: Mit tudom én? Azt hi-

szem egy kicsit fejébe ment a dolog.. . 
ALICE: Ugyan kérlek. Az olyasmi min-

denhova megy, csak éppen az ember fejébe 
nem . .. Otho nem járt itt még? 

Mrs. STANTON: Nem. Minek? 
ALICE: Panaszkodni. 
Mrs. STANTON: Már megint összevesz-

tetek? 
ALICE: Nem már megint. Ez még min-

dig ugyanaz a veszekedés. És amig Otho 
kézzelfoghatón be nem bizonyítja, hogy . . . 
(meglátja a lépcsőn megjelenő Jogcet, hir-
telen elhallgat.) 

Mrs. STANTON: Hogy mit? 
ALICE: Semmit. Nem tudsz még mindent 

anyám, de ha megengeded, a részletekről 
pótlólag felvilágositlak majd. (Megsemmi-
sítő pillantással méri végig a lépcsőn lefelé 
sétáló Joy cet és az álmélkodó Mrs. Stantont 
maga után vonszolva, elmegy balra.) 

JOYCE (utánuk néz, azután mosolyra 
húzódik a szája és az órájára néz. Pillanat-
nyi gondolkodás után a fejébe csapja a 
sapkáját, amelyet a kezében hozott, ebben 
a pillantásban lép be jobbról Dotty, a reg-
gelivel a kezében): Nini, Dotty reggelit ho-
zott? 

DETTY: Igenis, a fiatal urnák. 
JOYCE: Téved, fiacskám, nekem hozta. 

Na, ide vele. (Elveszi a tálcát Dottytól, 
nekiül.) 

DOTTY: Kérem szépen, kiassszony, a 
fiatal ur . . . 

JOYCE: A fiatal ur várhat. Neki nincs 
n?a délelőtt annyi szaladgálni való ja, mint 
nekem. Éppen csak annyi időm van, hogy 
ezt a kis ételt bekapjam. (Eszik.) 

DOTTY (kedvesen): Olyan szép étvágy-
gyal tetszik tudni enni . . . 

JOYCE (kopog): El ne kiabáljuk . . . 
DOTTY: Nagy öröm ám az egy szakács-
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nénak, ha látja az ember az étvágyat. .. 
JOYCE: Hát nézzen ide, Dotty, lelkem és 

örüljön. . . (Hatalmas falat sonkát töm a 
szájába.) 

DOTTY (elégedetten): Csak ugy nyelni 
tetszik, mint a Jónást az ecethal. Általában 
olyan kedves tetszik lenni, olyan egy öröm 
egyházba lenni a kisasszonnyal, én igazán 
nem is tudom megérteni, mér nem állhatja 
itt ki magát senki se. 

JOYCE (torkán akad a falat): Hogy érti 
ezt? 

DOTTY: Hát csak elnézem, kérem, mi-
lyen görbe szemekkel néz itt magára min-
denki, mintha any ját-apját ölte volna meg... 

JOYCE (elmosolyodik): Ja, idehaza? 
DOTTY: Csak idehaza. Mer kérdezős-

ködtem a városba is, ottan mindenki ugy 
szereti magát, mintha csak cukorbul vóna, 
csak idehaza utálják . . . 

JOYCE: Bizony, bizony. . . És, ha tudná, 
hogy ez nekem milyen rosszul e s ik . . . Még 
két nap ilyen bánat és legalább egy kilóval 
kövérebb vagyok/J7;ra egy hatalmas darab 
sonkát nyel. Közben meglátja Othot, aki le-
törten jelenik meg a jobb ajtóban.) Szervusz, 
öreg. mit csinál a szalámigép? 

OTHO (busán, letörten legyint). 
DOTTY: Én meg akkor azt hiszem, ki is 

mehetek, nem? 
JOYCE: Csakis, Dotty, csakis. (Mialatt 

Dotty eltűnik, Othohoz.) Ne busulj, öreg, lesz 
ez még máskép is . . , 

OTHO (elkeseredetten): Utálom az egész 
világol. 

JOYCE: De a legjobban engem, mi? 
OTHO: Ugyan kérlek, honnan veszed? 
JOYCE: Ép most hallottam. 
OTHO: Rosszul hallottad. Nem rólam van 

szó, hanem Alieeról. 
JOYCE: És ha szabad tudnom, miért vonja 

meg tőlem a szimpátiáját? 
OTHO: Annak is megvan a maga oka. 

Alice azért vált el az első urálól is, mert nem 
volt gyerekük, velem is mindig azért veszek-
szik és rád is azért haragszik most olyan 
nagyon, mert neked olyan könnyen m e n t . . . 

JOYCE (először megsértődik, de azután 
elneveti magát): Értem, Ezt ő mondta neked. 

OTHO: Nein mondta, csak gondolom. Két 
nap óta egy árva szót se szól hozzám, csak 
írásban közölte velem.. . 

JOYCE: Mit? 
OTHO: Hogy válni akar. Igaza van. Én 

nem tehetek róla, én minden tőlem telhetőt 
elkövettem . . . nem sikerült . . . Nekem semmi 
se sikerül és tudod, hogy miért? 

JOYCE: Ereszd el. 



DOTTY: Afféle pletykát. A fiatal urat 
emlegették. 

BILL (nagyon meghökken): Kicsoda? 
DOTTY: A Hansenék. Hogy ők beszél-

getlek az Olsonékkal együtt erről, meg ar-
rul és találgatták, hogy ugyan kicsoda le-
het . . . 

BILL: Micsoda, kicsoda? 
DOTTY: Az a bizonyos. És hogy a fialal 

urat emlegették. Nem egészen kimondva, 
csak mint afféle lehetséges férfit, még en-
gem is faggattak .. . 

BILL: Ejha! Ne mondja! 
DOTTY: Debizony. Kérdezték: szerelok-e 

itt lenni, meg, hogy miféle ember a fiatal 
ur és hogy tett-e mán nekem valamiféle 
olyanfélét, vagy próbálkozott-e legalább? 

BILL: Na és . . . na és maga mit mondott? 
DOTTY: Semmit. Csak annyit, hogy mit 

gondol, Hansenné asszony, dehogy is pró-
bálkozott az, nem olyan ember az, mit gon-
dol és merne csak próbálkozni, lekennék 
neki olyat, hogy haláláig arrul kódulna a 
nyavalyás . . . (Minden átmenet nélkül, sze-
retetteljes érdeklődéssel.) Hogy tetszik pa-
rancsolni a tojást, lágyan, vagy keményen? 

BILL (rosszkedvűen): Mindegy. . . Ér-
dekes! Bizonyos dolgokból Ítélve, azt hit-
tem, hogy ez az egész izé cl van már in-
tézve és most újra kezdődik. . . És most 
már beszélik is a városban . . . 

DOTTY: Hát beszéljenek, amit akarnak, 
nem igaz? Vagy hibás benne az ember, 
vagy nem. Két napig nem volt a fiatal ur-
nák étvágya, azt hittem hibás. De most 
már, hogy meggyűlt az étvágya . . . 

BILL: Na igen, na igen . . . 
DOTTY: Épp azér megyek is és megmon-

dom Hansenéknek, hogy ha keresi, hát 
keresse. 

BILL: Kicsoda? 
DOTTY: Hát a Cool Kelly. 
BILL (rémülten): Engem? 
DOTTY: Dehogyis. A gyerek apját. Mer 

kiszabadult a rendőrségrül, megtudta, hogy 
nem az a rendőr volt az illetékes, hát most 
keresi. Hát keresse, minket mosl má nem 
érdekel, nem igaz? 

BILL: De, de hogyne, persze, hogy igaz. 
Hanem azért mindenesetre . . . (Meglátja az 
e pillanatban belépett Mrs. Stantont ) Na, 
mindegy, az a fontos, hogyaa, i z é . . . 

DOTTY: A reggeli. 
BILL: Igen, a reggeli. Csak hozza, ké-

rem, hozza, igen, tudja? Jó reggelt, Emma 
néni mi újság? 

Mrs. STANTON: Semmi, Bill. Örülök, 
hogy ilyen jókedvű vagy. 

BILL: Én igen, én hogyne . . . (ránéz az 

e pillanatban már a konyhának ajtajában 
álló Dottyra.) Én feltétlenül jókedvű va-
gyok, érti, Dotty, fell-tét-len-nül. És ezt 
mindenkinek megmondhatja. (Hirtelen fel-
szalad a lépcsőn. Dotty igent bólint buzgón 
és szinten eltávozik.) 

ALICE (lelkendezve jön a jobb járaton): 
Anyám, készülj el a legrosszabbra. Most 
jövök a városból, most hallottam, rohantam 
egyenesen ide, mindenki beszéli már . . . 

Mrs. STANTON (rémülten): Teremtő Is-
ten, hogy Joyce . . . (Leül.) 

ALICE: Nem Joyce. Annie. 
Mrs. STANTON (egy kő esik le a szivé 

ről): Bánom is én! 
ALICE: De bánd, igenis bánd, mert ebbe 

a dologba más is bele van kevervel 
Mrs. STANTON: Kicsoda? 
ALICE: Bill! 
Mrs. STANTON: Bill? 
ALICE: Bill. Ait mondják, ő a felelős. 
Mrs STANTON: Ki mondja? 
ALICE: Most jövök a takaritóasszonytól, 

a Hansennétől. . . Ha már a takaritóasszo-
nyok is beszélik . . 

Mrs. STANTON: Nem igaz, nein lehet 
igaz! (Az égnek emeli szemeit és megpil-
lantja Bilit, aki abban a pillanatban, hogy 
Alice belépett az ajtón, fascináltan állott 
meg a lépcső pihenőjén és most kidülledt 
szemekkel hallgatja a beszélgetést, hirtelen 
könyörögve kiáltja oda neki.) Bili! 

BULL (esze nélkül menekül fel a lépcsőn, 
eltűnik). 

ALICE (a lépcső aljára ugrik): Beugrott 
a szobájába . . . Magára zárta az a j t ó t . . . 
Hát mit szólsz ehhez? . . . így fogadj unoka-
öccsöket a házadba . . . 

Mrs. STANTON: Nem értem, igazán . . . 
hiszen Annie azt mondta, hogy egy átutazó 
úriember, Bili pedig soha nem is utazott 
á t . . . 

ALICE: Ne siránkozz, anyám, itt csele-
kedni kell. 

Mrs. STANTON: Cselekedni. Igen csele-
kedni Telefonálni kell Stevennek . . . 

ALICE (csúfondárosan): Az lesz a lfg-
jobb. Majd idejön és kijelenti, hogy annak 
a gyereknek is ő az a p j a . . . 

Mrs. STANTON (aki ezalatt a telefonhoz 
megy, türelmetlenül): Hallgass, nem hal-
lok . . . líallo . . . Százhuszonegy—negyven-
kettő . . . Igen . . . Steve? . Nem? . . . Haza-
utazott Chikágóba? . . . Mikor? . . . Még teg-
napelőtt? . . . (Alicehoz.) Hallod? Két napja 
nincs idehaza, ő a gyerek apja és elutazik... 
(Újra a telefonba.) Nem maga! . . . Tes-
sék? . . . Igen? . . . Minden percben várják... 
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ALICE: Nekem beszélhetsz! Te is tagad-

tad, ő is tagadta! 
JOYCE Megbolondultál? Csak nrai aka 

rod itt a nyilvánosság előtt feszegetni ezt 
a dolgot? Ez éppen olyan kinos, mint ami-
lyen b u t a . . . 

ALICE: Buta? Hát most már csak az éri 
is! Ot'ho, ide gyere! (Megragadja.) Itt min-
den tagadás hiábavaló. Bevallód, hogy te 
keverted bajba, vagy nem vallod be? 

OTHO: A Isten áldjon meg, miféle 
bajba? 

ALICE: Még mindig telteted magad? Még 
mindig ugy teszel, mintha nem tudnád, 
hogy Joycenak gyereke lesz? 

OTHO (kábán): Gyereke lesz? Hát mért 
ne legyen neki, ha egyszer férjhez megy? 

ALICE: De nem ugy lesz gyereke! ön-
állóan! " i I j 

OTHO: önállóan? Örökbe akar valakit 
fogadni? 

ALICE (már szinte rekedten a méregtől): 
Szóval azt állítod, hogy nem te vagy az 
a p j a . . . 

OTHO (rémülten): Drágám, félrebeszélsz! 
Hiszen rég meghalt m á r . . . 

ALICE: Kicsoda? 
OTHO: A Joyce a p j a . . . 
ALICE: Hülye! (Pofonvágja.) 
OTHO: Na, de szivikém . . . 
JOYCE (a középre ugrik): Elég! Most 

aztán elég! Nem szégyellitek magatokat, 
mind, mind, valahányan vagytok, nekem 
jöttök, meggyanúsít tok, ráncigáltok, gyö-
törtök valami miatt, amit nem is tudtok 
biztosan . . . 

ALICE (szembe vele, harsányan, élesen): 
Ez az! Persze, hogy nem tudjuk! Itt áll 
hárem ember is, aki mind szóba jöhet és 
mind tagadja . . . 

JOYCE: Itt nem róluk van szó. Itt ró-
lam van szó, aki itt állok és ugy nézlek 
rám, mind, mint egy nagy, nevetséges vér-
bíróság! A testvérem, a rokonaim, a vőle-
gényem, az udvari óm, a gyámapám.. . 

STEVENS (nyugodtan, de határozottan): 
ím nein, Joyce. Eddig nem akartain szólni, 
de mert látom, hogy a dolog idáig fajult, 
nem hallgatok tovább. Bevallom. 

JOYCE: Mit? 
STEVENS: Hogy . . . a gyerek apja .. . 

én vagyok. 
JOYCE (először ép oly hangtalanul bá-

mul rá, mint a többiek, azután hangosan, 
szélesen, boldogan elneveti magát, majd a 
nevetésből a sírásba megy át, Stevens mel-
lére borul és zokogástól megtördelt hangon 
mondja): Te? Te?" N o . . . no látod, na lá-
tod, én mondtam, hogy minden pénzt meg-
ér . . . 

S T E V E N S (meglepetten): M i c s o d a ? 

JOYCE: Semmi, semmi, te t e . . . (Újra 
elneveti magát.) 

Mrs. STANTON (balról jön, lihegve): No 
mi az. mi van, van már valami eredmény? 

JOYCE (mámorosan): Van! 
Mrs. STANTON: Micsoda? 
JOYCE (a könnyei között felmosolyog 

Stevensre): Ennek az én édes, öreg ku-
tyámnak gyereke l e sz . . . 

(Függöny) 

Szin Ugyanaz, mint az előbbi két felvonás-
ban, de két nappal később 

BILL (a függöny felgördülte után pár 
pillanattat rekettel a kezében, ingujjban lép 
a szinre, igen jó kedve van. Fütyörészik <?* 
harsányan kiált ki a konyhába): Dotty, 
Dotty! DodododoUyyvy! 

DOTTY (megjelenik): Igenis. 
BILL: Reggelit kérek, Dotty, reggelii! 
DOTTY (fürkészi): Reggelit . . . 
BILL (a rekettel ütögeti a labdát): Ugy 

van, reggelit. Reggelit a szegény éhezőnek, 
Dotty, táplálékot nekem . . . oh, hajadon. 

DOTTY: Igenis . . . Mit leiszik paran-
csolni? 

BILL: Sonkát, tojással, ó, Dotty, Dolly, 
tarka, de gyorsan. 

DOTTY (indul): Igenis.. . (Megáll.) Hát 
annak mindenesetre örülök, hogy a fiatal-
urnak legalább az étvágya meggyűlt . . . 

BILL: Miért ne jött volna meg. ó Dotty-
kárn, okot reá, csak egyetlen oko t . . . 

DOTTY: Egyszóval nem igaz, amit a 
Hansenék beszélnek? 

BILL (egykedvűen): Kik azok a Hanse-
nék? 

DOTTY: A Hansenék egy lakari tóvá Ha-
lai, jóba vannak az Olsonékkal és nekik 
meg az Olsonék mondták, már mint a Han-
néknek. 

BILL (idegesen): Mit? Ezek a nevek és 
mit mondtak? 

DOTTY: Hogy az (Annie már nincsen ná-
luk, hanem odaát van abban a kis fehér 
házban, ami Joneséké volt, de a Cool Kelly 
megvette. 

BILL (egyre idegesebben): Ezt nem tud-
tam. 

DOTTY: Az elébb azt tetszett mondani, 
hogy tudni tetszett. . . 

BILL: De nem ezl! Csak azt, hogy Annie 
el fog menni Olsonéktól, de azt nem tud-
tam, hogy a Kelly házába. És . . . és mit 
következtet maga mind ebből? 

DOTTY: Én nem szokok következtetni, 
kérem, mer én azt se tudom, hogy az mi-
csoda. Én csak azt mondom, amit hallot-
tam. 

BILL: Mit hallott? 



asszony megmondta nekem, hogv szeret va-
lakit. Maga az? 

ROGER (pillanatnyi habozás után): Igen. 
APPLEBY: És maga tudta, hogy én jegy-

ben járok ezzel a hölggyel? 
ROGER: Nem tudtam. 
APPLEBY: Igaz ez? 
JOYCE: Igaz. Csak akkor mondtam meg 

neki, amikor már eljegyeztük egymást . . . 
APPLEBY: Mi? Maguk eljegyezték egy-

mást? 
ROGER (gyáván): El. De tessék elhinni, 

nagyon meg voltam lepve, amikor megtud-
tam, hogy . . . 

APPLEBY: És amikor megtudta, vissza-
vonta ajánlatát? 

ROGER: É n . . . é n . . . 
APPLEBY: Vagyis nem vonta vissza. Ez 

esetben, mint az Appleby-trust és hitelin-
tézet alkalmazottja, véteti a bankban köte-
lező lojalitás ellen és igy intézetem üzletsza-
bályzatának harminchetedik paragrafusa 
alapján azonnali hatállyal elbocsátom . . . 

ROGER (halálravált an): Appleby ur . . . 
APPLEBY: Megmondtam, amit mond-

tam. 
ROGER: D e . . . de kérem szépen, hiszen... 

hiszen csak ma reggel tetszett előléptetni... 
APPLEBY: Elég. 
JOYCE (lángragyult arccal): Hallja, App-

leby, ehhez nincs joga. Ha ő szerelmes voll 
belém, az az ő magánügye és ha most ezért 
ellnjcsátja, maga lesz a város legaljasabb, 
legbecstelenebb embere . . . 

STEVENS: Dehogy is lesz, már régen 
a z . . . 

APPLEBY: Magát pedig, Stevens, figyel-
meztetem), vigyázzon magára. És, mint ia 
Stanton-féle vállalatok jogtanácsosa, vegye 
tudomásul, hogv valamennyi esedékes Stan-
ton—Peabody váltót összevásároltam. Ha 
bárom napon belül nem fizetnek, elárve-
reztetem minden ringy-rongyukat. Most 
pedig ajánlom magamat. (Indul.) 

BILL (elébe ugrik): Hé, nem addig a! 
Ezt a szobát el nem hagyja egy lélek se, 
amig ez az ügy el nincs intézve. Vagy 
maga, vagy Baldwin. Nekem mindegy, de 
valamelyik el fogja venni a húgomat . . . 

STEVENS: Ugyan, ne hadonássz annyit... 
(Szó nélkül elkapja Hill kezéből a fegyvert.) 
Ülj le. (Egy székbe nyomja fíillt.) Ami pe-
dig a Stanton—Peabody-féle váltókat illeti... 

OTHO (aki pár pillanattal előbb érkezett 
be jobbról, most hirtelen megszólal): A 
váltókat rendezni fogjuk. Okvetlenül. App-
leby ur, ide tessék hallgatni, ön talán még 
nem tudja, hogy én most finanszírozok egy 
szalámiszeletelőgépet . . . 

JOYCE: Hagyd abba, Otho . . . 
OTHO: Nem hagyom. Appleby ur nem 

tudja, hogy másodpercenkint harminckét 
szeletről van szó . . . 

JOYCE Nézd, Otho . . . 
OTHO1 És minden remény megvan arra. 

hogy a szeletek számát negyvenig is fel 
tudjuk fokozni. . . 

APPLEBY: Nem érdekel. 
OTHO (kétségbeesetten): Aípplebv ur . . 

Esetleg negyvenkettőig! 
STEVENS (ingerülten nyomja egy másik 

székbe): Elég. Most egészen más ügyekről 
van szó. És nagyon örülnék, ha végre én 
is szóhoz juthatnék. 

ALICE (egy pillanattal előbb rontott be 
balról): De előbb én! Mert most már min-
dent Indok és mindent megmondok, én 
nem bánom, ha az egész város megtudja 
is . . . 

JOYCE: Tessék? 
ALICE: Igenis, tudja meg mindenki, mit 

tettek velem . . . 
BILL (csodálkozva): Veled is? 
ALIiCE: Csak velem. Tudod mi történt 

Washington születésnapján? 
BILL: Hogyne. Akkor született Washing-

ton. 
ALICE: Az mellékes. Én a hockeyver-

senyről beszélek . . . 
ROGER: Igen. Volt akkor egy hockey-

verseny, én nyertem a lajnokságot. App-
leby ur, ha tetszett volna látni, milyen 
naí'ysrcrii veItani azon a napon! 

ALICE: Most nem a napról van szó, ha-
nem az éjszakáról. Azt az éjszakát két 
ember töltölte házon kivüi. l~s másnap 
•"ind a kellő rekedten jött haza. És mind 
a keltő t agado t t . . . 

OTHO (rémülten): De édes szivem. ez! 
"gyszer letárgyaltuk már. 

ALICE: De nem egészen. Bevallód, hogy 
kivel voltál akkor a meccsen? 

OTHO: Esküszöm, hogy senkivel, csak 
Joyceal. 

ALICE: Csak. fis te is bevallód, hogy 
vele voltál? 

JOYCE (lángragyult arccal): No hallod, 
Alice, csak nem képzeled, h o g y . . . 

ALICE: Én nein képzelek semmit. Én 
csak a tényeket mondom. Kél ember há-
zon kiviil tölt egy éjszakát, mind a kettő 
tagad . . . 

STEVENS (indulatosan): Alice, maga az 
egész délután ugy viselkedik, hogy csak a 
nők iránti tisztelet tart vissza attól, hogv... 

ALICE: Bánom is én! Tartsa magái, ami 
tartja. Engein nem tart semmi. Én kimon-
dom egész nyíltan és őszintén, hogy Othol 
gyanúsítom . . . 

JOYCE (megragadja): Alice, érts m e g . . . 

A B B A Z I Á B A N ADRIATIC A PENSIO 
Minden komforttal ellátott magyar ház a napos déli 
rész-.'n. Már 2R líráért is adnak elsőrendű ellátá«! 

Kívánatra prospektust küldünk. 

nu 



STEVENS (meglepetten): No hallja . . . 
APPLEBY: Hallom. Azonban lássa be, 

hogy az embernek óvatosnak kell lennie. Ma 
még senki sem tud erről a botrányról, de 
holnap talán az egész város 1» szelni foí> 
már róla . . . 

STEVENS (undorral): Ízlése, az van . . . 
JOYCE (még mindig nyugodt): Nem. ízlése 

nincs. Viszont elbizakodott, 
APPLEBY: Miért? 
JOYCE: Mert egyáltalában nincs szüksége 

írásra. Ugy is elhiszik magának, hogy sem-
miféle gyerekért nem felelős. Magára csak 
rá kell nézni . . . 

STEVENS (csak ugy a forma kedvéért): 
No, de Joyce . . . 

JOYCE: Hagyd kérlek, most olyan jó dii 
hős vagyok, most végre egyszer . . . ( Megin-
dul Appleby felé, de hirtelen megáll és cso-
dálkozón mered ki a ballba.) Hát ez meg mi-
csoda? 

BILL (maga előtt hajtja a kétségbeesett 
Rogert, revolver van a kezében): Na gyerünk, 
gyerünk . . . 

ROGER: De kérlek szépen, kérlek alás-
san . . 

JOYCE: Mit jelent ez? 
ROGER: Nem tudom, Joyce, alászolgája 

Appleby ur . . . 
BILL: Ne köszöngess. Igazold magadat. 
APPLEBY: Mi történt? 
ROGER: Nem tudom. Éti semmit se csi-

náltam neki, ott ültem az étteremben és et-
tem a szendvicsemet. Egyszerre csak beront, 
hátamnak szegzi a revolvert, azt mondja: 
veleni jössz és én vele mentem. 

STEVENS (mosolyog): Azt elhiszem. 
ROGER: Az egész uton minden második 

lépésnél a bordámba bokszol a revolverrel és 
azt ordítja: bitang, disznó, bocsánat a ki-
fejezésért, Applebv ur - Bitang. 

STECENS: Tedd le azt a IVgyvert, Bili.. 
BILL: Nem én! Majd megtanítom e/.l a 

disznót, tönkretenni a húgomat! 
ROGER: Joyce, maga tönkre van téve? 

Hogy hogy tönkretéve? 
BILL: Ne tettesd magád! Te totted tönkre 

és . . . 
ROGER: Ugyan kérlek! Tönkiviéve? Nem 

értem, beszéljenek értelmesen. 
BILL: Szóljon már valaki más is 
JOYCE (energikusan): Majd én! Idehall-

gasson, Baldwin . . . 
STEVENS: Megállj, Joyce. Appleby, azt 

hiszem, mi kelten itt. fölöslegesek vagyunk! 
JOYCE: Ellenkezőleg, nagyon fontosak és 

szükségesek. Tedd le azt a fegyvert. Bili . . . 
BILL: Nem teszem. 
JOYCE: Akkor legalább ne piszkáld vele 

állandóan. Így nem lehel beszélni . . . 
BILL (morogva): Jól van. De arra figyel-

meztetek mindenkit, hogy az első gyanús 
mozdulatnál 
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JOYCE: Jó. De most mondja, Baldwin. 
ROGER (állandóan a revolvert nézi): 

Igen . . 
JOYCE: Tegyük fel, hogy tényleg . . . 

tönkre vagvok léve . . . 
ROGER: Mi? Hogvan? 
JOYCE: Ugy. 
ROGER (megretten): No hallja . . . 
JOYCE: Vagyis elhiszi? 
ROGER: Kérem, ha maga mond ja . . . 
JOYCE (szárazon): Szép. És, ha maga 

egészen biztosan tudná, hogy ártatlan 
ebben . . . < 

ROGER: Mint ahogy ártatlan vagyok is 
Appleby ur, becsületszavamra . . . 

APPLEBY: Jó, kérem, én egyelőre hall-
ga I ok csaik . . . 

JOYCE: Ne odanézzen, idenézzen rám. 
Ha azt mondanám magának, igen, maga 
ártatlan, de más valaki bűnös . . . 

ROGER: De kicsoda? 
JOYCE: Azt nem mondhatom meg, de, ha 

esetleg megsejtené . . . 
ROGER: De én még csak nem is sejtem . . . 
JOYCE (Applebyre néz): És, ha megsejt-

tetném magával? 
APPLEBY, ROGER (egyszerre): Tessék? 
JOYCE: Ha azt mondanám: gyenge voí-

tam, tapasztalatlan, ártatlan és elsodortak . . . 
ROGER (egyre Appíebyt nézi. kínosan): 

No, de kérem . . . 
JOYCE: Egy mámoros éjszaka . . . másnap 

reggel . . . a frakkos bestia tagad . . . 
ROGER: Na igen . . . 
JOYCE: De ha maga mindenre rájönne, 

akkor a nyakába ugrana? 
ROGER: Minek? 
JOYCE (egyre lángolóbb szenvedéllyel): 

Hogy megfojtsa, vagy lógjon rajta, hogv 
belebokszoljon a szájába . . . 

ROGER (rémülten): A szájába? 
JOYCE: Oda. Az egész utca tele legyen 

fogakkal, megtenné? (Lihegve vár.) 
ROGER (határozottan): Kérem, én nem 

hagyom magam uszítani! 
JOYCE (nyel egget, keserűen): Jól van, 

most már nem szólok többet egy szót se. 
STEVENS (ugyanígy): Azt hiszem, nagyon 

helyesen teszed, nem érdemes. 
ROGER: No de kérem, mi közöm nekem 

mindehhez? 
APPLEBY: Azt én is szeretném tudni. 

Hogv került maga általában véve gyanúba? 
ROGER: Nem tudom. Csak három nap 

óta ismerem a kisasszonyt. 
BILL: Nem igaz. Már három hónappal 

ezelőtt találkoztál vele Newcaslleban, ő maga 
mondta nekem és azóta is mindig ott van a 
fényképed az éjjeliszekrényén. 

ROGER: De én alibii tudok bizonyítani, 
nem én adtam neki a képet, az újságból 
vágta ki. 

APPLEBY: Az most nem fontos. A kis 



DOTTY: Mint ahogy volt is, de vissza-
jöttem. (Lelkendezve.) Mer ki köll szaba-
dítani. 

JOYCE: Kicsodát? 
DOTTY: A jegest. Azt a bizonyos nevezetű 

Cool Kellyt. 
STEVENS: Honnan? 
DOTTY: A rendőrségről. Le van tartóz-

tatva. 
JOYCE (megdöbben): Letartóztatták? 

Miért? 
DOTTY: Megvert egy rendőrt. 
JOYCE Hogyan? 
DOTTY: Nagyon. 
JOYCE: Nem azt kérdem. Miért? 
DOTTY: Az Annie miatt. 
JOYCE: Nem ertem. / 
STEVENS (mosolyog): Én értem. Nem 

Chuk Mac Mahonnak hivják azt a rendőrt? 
DOTTY: De igen. És az Annie azt üzente, 

csináljanak valamit, hogy a jegest eleresz-
szék. 

STEVENS (mosolyog): Jó, majd csinálunk 
valamit. Mondja meg az Anniénak, hogy a 
jeges huszonnégy órán belül szabad lesz. 

DOTTY: Jól van. Akkor én mostan me-
gyek . . . 

JOYCE (izgatottan): Megálljon. Tudni 
akarom, mi köze a jegesnek a rendőrhöz. 

STEVENS: Kelly a rendőrt gyanúsítja . . . 
JOYCE (csillogó szemmel): És ezért meg-

verte? 
DOTTY (ugyanígy): Meg! Akkora, mint 

egy ház, de a jeges felugrott a nyakába . . . 
DOTTY: És, ha arra nem megy egy pár 

ember, még mostan is ottan lógna . . . 
JOYCE: Lógna, remek! 
DOTTY: És a rendőr hiába mondta, hogy 

nem tudja, mit akar a jeges . . . 
JOYCE: A jeges nekiment . . . . 
DOTTY: Neki. Belebokszolt egyenesen a 

szájába . . . 
JOYCE: Szájába, foga közé, hány esett ki? 
DOTTY: Sok. Csupa fog volt az utca. 
JOYCE: Maga látta? 
DOTTY: Nem láttam, de el tudom kép-

zelni . . . 
JOYCE: Én is! Hat fogát vertem volna ki! 
DOTTY: Én isi 
JOYCE: Dotty, maga derék lány! 
DOTTY: Maga is kisasszony. És szimpa-

tikus. Az Annie is nagyon szereti magát. Mi-
kor átadtam neki, amit küdeni tetszett, ugy 
bőgött, mint a vadállat. 

JOYCE: És hogy van szegény? 
DOTTY: Egészen jól meglenne, ha nem 

bántanák. 
STEVENS (keményen): Ki bántja? 
DOTTY: A kisasszony vőlegénye, az 

Appleby nagyságos ur . . . 
STEVENS (keményen): Micsoda jogon? 
DOTTY: Avval gyön, hogy ő annak a 

háznak az elnöke, ahol a lányok megbuknak 
és hogy ő meg akarja vizsgálni az Annie 
edény jogosultságát. 

STEVENS: Ennek egyszer kitöröm a nya-
kát . . . 

JOYCE (lelkesen): Törd ki, öregem, benne 
vagyok! És azonnal el kell távolítani Annie 
mellől. 

STEVENS: Jó, jó . . . 
JOYCE: Nem jó, jó. Az ilyesmi veszedel-

mes! Azt hiszed, Appleby savanyu arca nem 
lehet rossz hatással a gyerekre? 

STEVENS (mosolyog): Hát jó. Mondja 
meg, lelkem Anniénak, hogy Appleby ur nem 
fog többet alkalmatlankodni nála. 

DOTTY: Igenis. 
JOYCE: Én se állok többé szóba vele. 

Ha esetleg jönni találna, mondja meg neki 
Dotty, hogy nem vagyok itthon. 

DOTTY: Igenis. (Indul kifelé, de hátra-
hőköl, mert az ajtóban megjelenik Appleby). 

APPLEBY (néma ridegséggel biccent 
egyet). 

DOTTY (összeszedi magát): Hallja-e, a 
kisasszony nincsen idehaza. 

APPLEBY: Mit jelent ez? 
JOYCE: Könnyen megérthető. Jól van 

Dotty, elmehet . . . (Mialatt ez megtörténik, 
ridegen, de nyugodtan.) Mit akar? 

APPLEBY: Egyenesen Annie Ostromtól 
jövök . . . 

STEVENS: Nagyon helyesen tette. 
APPLEBY: Mit? 
STEVENS: Hogy eljött onnan. És kérni 

fogom, hogy többet ne is igen fárassza ma-
gát az odamenetellel . . . 

APPLEBY: Legyen nyugodt. Arról a hit-
vány nőről örökre levettem a kezemet. Ahe-
lyett, hogy hálával és köszönettel adózott 
volna nekem, a végén kiabálni kezdett és 
mindenféle használati tárgyat dobott felém... 

STEVENS: Például? 
APPLEBY: Szappant, kölnivizes üveget, tá-

nyérokat . . . 
JOYCE: Mind kevés. 
APPLEBY (hevesen): Hogy érti ezt? 
JOYCE: Ugy, ahogy mondom. És most 

nem akarom tovább tartóztatni, Appleby, 
látom, siet . . . 

APPLEBY: Sietek. De addig nem szán-
dékozom távozni, amig alá nem irta azt a 
kis irást, amelyet magammal hoztam és 
amelynek aláíratása végett jöttem egyáltalá-
ban mégégyszer vissza ebbe a házba. 

STEVENS: Miféle Írásról van szó? 
APPLEBY: Egy nyilatkozatról, amely sze-

rint Stanton kisasszony felment házassági 
ígéretem alól és kijelenti, hogy semmiképpen 
sem vagyok felelős a gyermeket illetően. 
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JOYCE (keserűen): Hát segits . . . Utalj be 
a Bukott Angyalok Otthonába. 

STEVENS: Nézd, kicsikém, ezt . . . ezt 
sajnos, nem lehet viccel agyonütni. Ha most 
az egyszer nem leszünk okosak, rámehet az 
egész kis életed . . . 

JOYCE (újra ránéz, átfut rajta Stevens 
hangja): Milyen kedvesen mondtad ezt, 
öreg csataló. 

STEVENS (szórakozottan): öreg csataló. 
\z ám . . . Vagyis . . . az én nézetem szerint, 
fér jhez kellene menned . . . 

JOYCE: Azt hiszed, az segit rajtam? 
STEVENS: Te nem hiszed? 
JOYCE: Ha hinném, akkor se lenne köny-

nyii. Appleby felbontotta az eljegyzést. 
STEVENS: Tudom. 
JOYCE: De hiszen igaza is van. Neki az 

a véleménye, hogy önérzetes ember nem 
vesz el egy nőt, ilyenkor . . . 

STEVENS: Ugyan, fiam, ez csak Appleby 
macánvéleménye. 

JOYCE: De te is nagyon bólogattál hozzá. 
STEVENS: Az ember sokszor bólogat . . . 

elméletileg . . . 
JOYCE: De Steve, egy nő ilyenkor . . . 
STEVENS: Ne mondd mindig azt, hogy 

ilyenkor! 
JOYCE: Egy tévedt nő. 
STEVENS: Micsoda kifejezések ezek? 
JOYCE: Illetőleg egy bukott lány. . 
STEVENS: Ez még rosszabb! 
J O Y C E : Hát hogy mondjam? 
STEVENS: Sehogy se mondd! ... (A hom-

lokát törölgeti.) Annyi bizonyos, hogy férj-
hez kell menned . . . 

JOYCE: És azzal visszaszerzem a becsüle-
temet? 

STEVENS: Becsület? Micsoda szavak ezek, 
hogy becsület? Te nem ismered az életet 
Joyce . . . Jön egy mámoros éjszaka . . . 
másnap reggel . . . és minden el van so-
dorva . . . 

JOYCE: Jé, te is láttad azt a filmet? 
STEVENS: Hogyne láttam volna! Együtt 

láttuk, még mondtam is neked, hogy mi-
csoda marhaság! 

STEVENS: Nézd, lelkem, mi ketten most 
nem azért vagyunk együtt, hogy te vallass 
engem. Én azért akartam beszélni veled . . . 

JOYCE: Pardon, pardon. Mondd ineg 
őszintén: te akartad, vagy Emma néni 
akarta? 

STEVENS: Istenem, Emma néni, nem 
mindegy? 

JOYCE: Nenv. Mert tudni szeretném, mi a 
te szereped ebben a dologban? 

STEVENS: Az, hogy megpróbáljam ezt az 
izét rendbehozni. 

JOYCE (halkan): Semmi egyéb? 
STEVENS: Hogy érted ezt? 
JOYCE: Steve, felelj őszintén, ha ez az 

ügy rendbejön azzal, hogy feleségül megyek 
valakihez, tökéletesen meg leszel elégedve? 

STEVENS: Tökéletesen. 

JOYCE (sóhajt): Az más. Akkor tévedtem. 
STEVENS: Miben tévedtél? 
JOYCE: Nem fontos. A fontos az, hogy 

Roger el fog venni. 
STEVENS (örömmel): Baldwin? 
JOYCE (egykedvűen): Igen. 
STEVENS: Szóval . . . ő az? 
JOYCE (türelmetlenül): Az most mindegy. 
STEVENS: Kérlek. És mikorra tervezitek 

az esküvőt? 
JOYCE: Valamikor december végére. 
STEVENS: És . . . és mikor izé . . . mikorra 

várod a . . . azt a dolgot? 
JOYCE: Micsodát? 
STEVENS: A . . . a kicsikét. 
JOYCE: Ja? Még nem határoztam. 
STEVENS (megdöbben): Kérlek, ne tré-

fálj! Ez komoly dolog. Az esküvőt azonnal 
meg kell tartani, már csak a gyerek neve 
miatt is . . . 

JOYCE: Hogy-hogv a neve miatt? 
STEVENS (izzad): Nézd, Joyce, nem tu-

dod talán, hogy . . . hogy bizonyos esetek-
ben. ha . . . ha bizonyos dolgok korábban 
történnek meg, mint . . . mint bizonyos dol-
gok ,akkor a gyerek az anyja nevét viseli. 

JOYCE: No és? Hát Joyce, nem elég szép 
név? 

STEVENS: No de nézd, fiam . . . 
JOYCE: Azonkívül olyan biztos az, hogy 

lány lesz? Hátha fiu lesz? Akkor nem visel-
heti az én nevemet I 

STEVENS (nagyon izzad): Hát ez . . . ez 
rettenetes veled, Joyce . . . 

JOYCE: Micsoda? 
STEVENS: Hogy . . . hogy te, aki olyan 

okos. olyan talpraesett kis teremtés vagy 
mindenben, amihez csak nyúlsz, épp . . . 
épp ebben az egyben vagy ilyen . . . ilyen 
kis tökéletlen és pont ebbe kellett neked 
belecsöppenni . . . 

JOYCE: Ne izzadj, öreg viharágyu . . . Bizd 
csak rám! Ahogy belecsöppentem, ugy ki is 
mászok majd belőle. És hogy valamivel 
nyugodtabb légy, elárulok neked egy nagy 
titkot . . . 

STEVENS (izgatottan): Beszélj! 
JOYCE: Hát ami azt az én egész bajba-

keverésemet illeti . . . (Hirtelen meggondolja 
magát.) Különben tudod mit, még egy ki-
csit várok . . . 

STEVENS: Mire? 
JOYCE: Semmire. Csak ki akarok még 

próbálni valamit.. . 
STEVENS (izgatottan): Joyce, az Istenért, 

ne próbálgass. Én nem tudom, mit akarsz 
megpróbálni, de most nem érünk rá a pró-
bálkozásokra. Mert, ha az, amit meg akarsz 
próbálni, nem sikerül . . . 

JOYCE (erősen nézi): Az lehet, De ha si-
kerül, minden pénzt megér. Miután pedig . . . 
(Meglátja az e pillanatban lihegve berohanó 
Dottyt,) Mi az, Dotty, azt hittem, magának 
kimenője van. 



Bill jelenik meg.) Bill, az Istenért, Bill, 
hogy kerültél haza ilyen korán? 

BILL: Ugy, hogy kitettek. 
Mrs. STANTON: Honnan? Hova? 
BILL: A bankból. Az utcára. 
STEVENS: Micsoda? 
BILL: Kitettek. Kidobtak. Kirúgtak, még 

inost se érted? 
STEVENS: Miért? 
BILL: Nem tudom. Mikor ma reggel be-

mentem a hivatalba, ott találom az én Író-
asztalom mellett azt a zöldfülü Baldwint. 
Kérdem, hogy kerül oda. Aszondja, előlép-
tették. Erre azt hittem, hogy engem is elő-
léptettek és bementem megköszönni Apple-
bynek, de mielőtt kinyitottam volna a szá-
mat, rámnézett és azt mondta: maga pedig 
még a mai napon elhagyja a b a n k o t . . . 

ALICE: Meg se kérdezted, hogy miért? 
BILL: Dehogyneml Azt felelte, kérdez-

zem meg Joycet. Hát értitek ti ezt? 
ALICE (csípősen): Értjük. 
STEVENS: Na, de Alice. . . 
ALICE: Mindegy. Előbb-utóbb meg kell 

tudnia . . . 
Mrs. STANTON: Nézd, AJice . . . 
BILL: Hagyjátok beszélni. Jogom van 

megtudni, miért dobtak ki az állásomból. 
STEVENS: Appleby haragszik Joycera 

é s . . . 
BILL: De miért haragszik? Hiszen ő bon-

totta fel az eljegyzést! 
ALICE: De miért? Ilyenkor minden azon 

múlik, hogy miért? 
STEVENS: Kérem Alice, igazán nem ér-

tem . . . 
BILL: Csend legyen! Alice, mondd meg 

azonnal, követelem . . . 
ALICE: Ne cibálj! Közkedvelt húgodat 

cibáld! Tudd meg, hogy Joyce bajba keve-
redett. 

BILL (kábultan): Micsoda bajba? 
ALICE (mint egy vipera): Gyereke lesz! 
BILL (hátratántorodik): IMegölöm! Meg-

ölöm azt a gazembert! 
STEVENS: Na, na, Bi l i . . . 
BILL: Először tönkreteszi a húgomat, az-

tán szakit vele és a tetejébe még engem is 
kidob. 

Mrs. STANTON: De Bill, édes szivem, 
nem ő volt, nem ő tette! 

BILL (meghőköl): Hát kicsoda?... (Forgó 
szemekkel.) Kicsoda, hadd lövöm keresztül! 

STEVENS (határozottan lefogja a hado-
nászó Bilit): Ne őrjöngj! Egyelőre egyikünk 
se tudja, ki volt az illető . . . 

BILL (villámló szemmel): Nem tudjátok? 
Én már tudom! De nem fogom megölni! 

ALICE: Hanem? 
BILL: Hanem kényszeríteni fogom arra, 

hogy elvegve a húgomat! 
STEVENS: Ki az? 
BILL: Majd meglátjátok! De annyit mond-

hatok, hogy zöldfülüt még nem vertek ugy 
fejbe Amerikában, mint én azt a disznót! 
(Az ajtót nem találja s a falnak megy.) Hová 
tettétek az ajtót? (El.) 

Mrs. STANTON: Steve, Steve kérem, ne 
hagyja, miért hagyja? 

STEVENS (elgondolkozva): Mert nincs 
kizárva, hogy igaza van. 

ALICE: Hogy érti ezt? 
STEVENS: Ahogy akarom. 
Mrs. STATON: Nagyon helyes. Steve, csi-

náljon mindent ugy, ahogy akarja és be-
széljen Joyce-al, 

STEVENS (határozottan): Rendben van, 
beszélek vele, négyszemközt. 

ALICE: Szeretném tudni miért? 
STEVENS: Ne legyen olyan kíváncsi, 

mert még hamarább megöregszik. 
ALICE: Oh (megvetőleg méri végig Ste-

ve nset, kisiet balra). 
Mrs. STANTON (utánarohan): No de 

Alicekám, Alicekám, Stevens nem ugy ér-
tette. (Utána el.) 

ALICE: Ja j de kedves! 
STEVENS (egy pillanatig egyedül marad. 

Határozatlanul néz körül, aztán lassan a kis 
asztalhoz lép, onnan felveszi Joyce arcképét, 
hosszan nézi, közben a fejét ingatja szomo-
rúan, majd megtörli a homlokát.) 

JOYCE (megjelenik a lépcsőn, meglátja 
Stevens kezében a képét, meglepetten nézi, 
aztán Stevenset figyeli, bámul): N in i . . . 

STEVENS (felnéz, nagyon zavarba jön, 
igyekszik a képet visszakaparni az asztalra). 

JOYCE: Mit akarsz az arcképemmel? 
STEVENS: Semmi, csak . . . néztem, hogy 

. . . hasonlít. Megjegyzem, igazán nagyon ha-
sonlít. 

JOYCE (egyre fokozódó bámulattal, mint 
aki most kezd rájönni valamire): Igen . . . 
meglehetősen hasonlít . . . (Szeretettel, kicsit 
meghatottan.) Adjam neked? 

STEVENS: Köszönöm, nekem . . . nekem 
úgyis van . . . 

JOYCE (nem tudja, mit mondjon, nagyon 
uj neki a dolog): Igen, van , . . az igaz, hogy 
van . . . (Fesztelen akar lenni.) És különben, 
hogy vagy, öreg csont? 

iSTEVENS: Köszönöm elég rosszul. Joyce, 
beszélni szeretnék veled . . . 

JOYCE: Szóval, már neked is megmond-
ták? 

STEVENS (halkan): Igen . . . Elég . . . elég 
kellemetlen szituáció, nem? 

JOYCE: Na igen. 
STEVENS: De . . . de miután mégis csak 

segíteni kellene valahogy a dolgon . . . 
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ALICE: Maszlag. 
OTHO: Miért maszlag? Tudhatod, hogy 

a kocsim mindig el szokott akadni . . . 
ALICE: Azt elhiszem. De hogy valami 

nővel voltál, arra megesküszöm . . . 
OTHO: Nem igaz, határozottan merem 

állitani, hogy nem igaz. Emlékezz vissza, 
milyen rekedten jöttem haza. 

ALICE: De nővel voltál, nővel voltál! (Le-
ül a divánra, sir.) 

OTHO (kétségbeesetten): Mama kérem, 
nein voltam növel, némitsa el. 

Mrs. STANTON: öt nem lehet elnémítani. 
OTHO: Pedig úgyis olyan baj v a n . . . Ma 

reggel levelet kaptam Appleybytől... Fel-
mondja a kölcsönt. 

ALICE: Ugy van, mama. Ezt akartuk ne-
ked bejelenteni. így fogadj a házadba uno-
kahugokat, mert arra mérget vehetsz, hogy 
ezt is csak Jovcenak köszönhetjük. 

OTHO: Még mindig nem értem. Én már 
az uton mondtam neked, hogy Joyce sem-
miről nem tehet, nem ő bontotta fel az el-
jegyzést, hanem Appleby . . . 

ALICE: Na, de miért? Ha te tudnád 
miért?! 

OTHO: Hát miért? 
ALICE: Semmi közöd hozzá. Eredj innen, 

anyával akarok beszélni komoly dolgokról. 
OTHO: Jó szivem. Majd ha szükség lesz 

rám, szóljatok. (El.) 
Mrs. STANTON (közben): Othonak nem 

mondtad el? 
ALICE: Ö mindent elpletykál és akkor 

nem lehet többé segíteni. . . 
Mrs. STANTON: Azt hiszed, lehet még? 
ALICE (kétségbeesetten): Mit tudom én, 

talán Steveel kellene beszélni. 
Mrs. STANTON: Épp az előbb telefonált, 

hogy rögtön itt lesz. 
ALICE: És Joyce? Nem mondott azóta 

semmit? 
Mrs. STANTON: Semmit. 
ALICE: Szóval fogalmad sincs arról, hogy 

ki lehetett? 
Mrs. STANTON: Igazán nem tudom. So-

ha, de soha nem ment el hazulról őrizet 
nélkül. Éjszaka is csak egyetlenegyszer volt 
egy barátnőjénél, Washington születés-
napján. 

ALICE: Mikor? 
Mrs. STANTHON: Washington születés-

napján. 
ALICE (elgondolkozik): Érdekes . . . 
Mrs. STANTHON: Mi érdekes? 
ALICE: Semmi. . . De most már annál in-

kább ajánlom Joycenak, hogy tisztázza a 
helyzetet, mert. . . (Csengetnek.) 

Mrs. STANTON: Ez Steve. 
STEVENS: Üdvözlöm a hölgyeket . . . 
Mrs. STANTON: Isten hozta, Steve! Üljön 

' Se. Nagyon fontos és sürgős a dolog. 
STEVENS (mosolyogva): Halljuk. 

H \ 

Mrs. STANTON: Képzelje ezt a kellemet-
len véletlent, Jovcenak gvereke lesz . . . 

STEVENS (szàva eláll): Tessék? 
Mrs. STANTON: Bajba keveredett. . . 
STEVENS (összegyűri a kalapját): Joyce? 
ALICE: Igen, Joyce. 
STEVENS: Nahát, ez egy piszok hazug-

ság! (Zavarba jön, verejtékezve néz egyik 
nőről a másikra, remegő hangon): Bocsá-
nat, ugy értem, hogy e z t . . . ezt kizártnak 
t a r tom. . . Joyce nem olyan lány és (vil-
lámló szemmel) és arra a férfire vagyok kí-
váncsi,, aki hozzá mert volna nyúlni . . . 

ALICE: Már pedig valaki hozzányúlt. 
Mrs. STANTON: Vagy pedig csoda tör-

tént, 
STEVENS (izzadó homlokát törölgeti): 

Na, de . . . de, hát . . . honnan tudják? 
ALICE: ö maga mondta. 
STEVENS: Ö . . . ő maga? 
ALICE: Igen. ö maga, a kis ártatlan. 
Mrs. STANTON (felzokog, Stevens elfor-

dul). 
ALICE: Máskor legalább nem adja inajd 

ugy a bankot, a kis édes . . . 
STEVENS (visszafordul, rekedten): És . . . 

és ki lett volna az? • 
ALICE: Hogyhogy ki lett volna? Az lett 

volna, aki volt. 
STEVENS: Na d e . . . ki az? 
Mrs. STANTON: Éppen ez az. Nem akarja 

megmondani. És azért kérettem ide ma-
gát . . . 

STEVENS (meglepetten): Engem? 
ALICE: Igen, magát. Hogy kikérdezze. 
STEVENS (izgatottan) Miért éppen én? 
ALICE: Mert maga a gyámja. 
STEVENS: Igen, igen, viszont. . . És . . . 

és Appleby tudja? 
Mrs. STANTON: Hogyne. Joyce meg-

mondta neki. 
ALICE: És ez a bolondság volt az oka 

mindennek. 
Mrs. STANTON: No, de Alice, ülő volt, 

hogy megmondja . . . 
ALICE: Nyugodtan várhatott volna az 

esküvő utánig. Akkor legalább nem mi 
ittuk volna meg a levé t . . . 

STEVENS: Ahá! Most már értem, miért 
vásárolja össze Appleby a forgalomban lévő 
Stanton-váltókat. Ugy látszik, bosszúból ki 
akarja rángatni maguk alól a pokrócot.. . 

Mrs. STANTON: Kirángatni? Mit csinál-
hat velünk? 

STEVENS: Például dobra ütheti minde-
nüket . . . 

Mrs. STANTON: Elárverez?. . . De Steve, 
maga ügyvéd, hát ki kell valamit találnia, 
maga ezt nem tűrheti, maga a gyermekek 
gyámja, m a g a . . . (Hirtelen az ajtóra me-
red, ahol meglehetősen ingadozó léptekkel 



értem, hogy tényleg holnap, hanem mond-
juk a jövő héten. 

ROGER: Az ki van zárva. Csak nem gon-
dolja, hogy egy héttel azután, hogy felbon-
totta az eljegyzését Applebyvel. . . 

JOYCE: Miért ne? 
ROGER: Szerintem e z . . . ez tapintatlan-

ság lenne vele szemben . . . Sőt kegyetlen-
ség. 

JOYCE: Ugy beszél, mintha Appleby 
özvegye lennék és most jönnék a temetésé-
rő l . . . 

ROGER: Na nem, na nem, de mégis, már 
a jövő heten? . . . 

JOYCE: Hát mikor? 
ROGER: Hát mához egy félévre. Decem-

ber vége felé. 
JOYCE (feláll): No ha l l j a . . . Magára az-

tán még az ellensége se foghatná ró, hogy 
türelmetlen szerelmes . . , 

ROGER: Nézze Joyce, vannak dolgok, 
amikhez a nők nem értenek és . . . 

ALICE (megjelenik a hall nyílásában). 
ROGER (hirtelen feláll és várja, hogy 

bemutassák). 
JOYCE (rosszkedvűen): Isten hozott, Ali-

ce . . . Engedd meg, hogy bemutassam ne-
ked a vő . . . (Kis szünet.) Roger Baldwin . . . 

ROGER (lekötelező kedvességgel): 0 , na-
gyon örvendek. 

ALICE (mialatt kezet nyújt Rogernek, 
Joycehoz fordul): Anya hol van? 

JOYCE: Azt hiszem, öltözik . . . Majd szó-
lok neki, hogy itt vagy. 

ALICE (elereszti Roger kezét, meglepet-
ten): Szólhatok neki én magam is! 

JOYCE: Nem, nem, én . . . most úgyis . . . 
egy kicsit fá j a fejem, na Isten vele, Bald-
win . . . 

ROGER: Isten vele, én is éppen menni 
akartam, majd este megint eljövök, jó? 

JOYCE (fáradtan, szomorúan): Jó. (Mon-
dani akar valamit, aztán kifordul az ajtón.) 

ROGER (a kalapját szedi elő): Hát akkor 
megyek is. 

OTHO: Szervusz Elizkéml 
ROGER (megy a hall felé, az ajtóban ösz-

szetalálkozik a belépő Othoval, ránéz): Ni-
ni, ha nein csalódom . . . 

OTHO (rémülten, hevesen): De igen, csa-
lódik kérem, nevem Peabody . . . 

ROGER: Igen, hogyne, tudom, mi ugyanis 
már találkoztunk egyszer . . . 

OTHO (kézzel-lábbal kapálódzik, csak-
hogy észrevétesse Baldwinnal, hogy zsin-
dely van a háztetőn): Dehogy is találkoz-
tunk, kérem, Peabody vagyok, Otho Pea-
body. 

ROGER: Hát nem emlékszik? Newcastle-
ban, Washington születésnapján a hockey-
tneccsen, mikor megnyertem a bajnokságot, 
nem emlékszik, milyen remek voltam? Még 
gratulált is nekem, nem emlékszik? 

OTHO: Nem emlékszem, nem is emlé-
kezhetem, mert én soha nem is voltam 
Newcastleban . . . 

ALICE (élesen figyel): Soha nem voltál 
Newcastleban? 

OTHO: Illetőleg voltam, hogyne lettem 
volna, de aznap délután másvalahol vol-
tam. (Rángatja Baldwin kezét, hunyorgat, 
a fejével Alicera mutat.) 

ROGER (végre felfogja a helyzetet, zavar-
tan): Igen, igen, persze, most már emlék-
szem! Az, aki nekem gratulált, az izé . . . az 
egy kis piros ember vol t . . . vörös szakálla 
volt neki és . . . Morgannak hivták . . . Maga 
nem Morgan, ugy-e? 

OTHO (örömmel): Na látja, persze, hogy 
nem . . . 

ROGER: Már pedig azt Morgannak hiv-
ták, Morgan vagy Korgan, vagy. . . ilyes-
valami . . . na, most megyek. 

OTHO: Kikísérem. 
ALICE (rászól): Csak maradj, Baldwin 

ur itthon van . . . (Hangsúllyal.) Én pedig 
beszélni szeretnék veled. 

ROGER: Na én megyek. (Rosszat sejt, 
hirtelen eloldalog.) 

ALICE (egyre közelebb lép Othohoz, aki 
hátrál előle): Ide gyere! Miért hazudtál ne-
kem? 

OTHO: Na de ké r lek . . . 
ALICE: Miért nem mondtad meg, hogy 

Newcastleban voltál hockey-meccsen? 
OTHO: Na, de Alice, kérlek, mondhatom 

neked . . . 
ALICE: Kivel voltál azon a hockey-mecs-

csen? 
OTHO: Kérlek, határozottan merném ál-

lítani. 
Mrs. STANTON (balról jön): Az Istenért, 

Alice, már megint veszekedtek? 
ALICE: Azt mondd meg, mit kerestél 

Newcastleban azzal a nővel? 
OTHO: Micsoda nővel? Éppen csak a 

hockey-meccset akartam látni és . . . . 
ALICE: Szóval a hockey-meccset beval-

lód. Miért nem vallottad be eddig? 
OTHO: Mert biztosan veszekedtél volna 

velem. Akármit csinálok, mindig veszekszel! 
ALICE: És hol jártál a meccs utáni éj-

szakán? 
OTHO: Sehol. Illetőleg ugy volt, de most 

a leghatározottabb becsületszavamra, haza 
akartam jönni, de az országúton elakad-
tunk . . . 

ALICE: Elakadtunk? Ki az a tunk? 
OTHO: Én és a kocsi. Visszagyalogoltam 

Newcastleba és mire fogtam valakit, aki a 
kocsit rendbehozta, reggel lett és . . . 

Ditrichstein? 
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II. felvonás 
(Szin: Ugyanaz, de két nappal később, déli 
egy órakor. Néhány bútordarab kicsit más 
helyzetben, egyes használati tárgyak, amik 
szerte hevertek, most nem láthatók, viszont 

ujak foglalták el a helyüket. 
JOYCE (a függöny felgördültekor lefelé 

jön a lépcsőn. A lépcső pihenőjének ablaka 
előtt megáll, meglepetten néz ki, kicsapja 
az ablakot és kikiált): Roger! Roger, huu-uu, 
Roger! (Egy pillanatnyi szünet után lesza-
lad a lépcsőn, a halion át ki és kisvártatva 
fíogerrel jön vissza, örömmel cibálja ki an-
nak kezéből a kalapot): Na, csak hogy itt 
van végre! Hát mi történt magával? 

ROGER (lelkendezve): Joyce, képzelje . . 
JOYCE: Két nap óta a szinét se láttam, 

micsoda ember maga? 
ROGER: Joyce, én mindent elmondok 

azonnal, sorjában (lélegzet után kapkod) 
én nem is tudom, hogy hol kezdjem, Joyce! 
(Rajongva.) Ez az Appleby a legremekebb 
ember, akivel életemben találkoztam. 

JOYCE (mindent várt, csak ezt nem, 
kissé leforrázotton): Kár, hogy ezt csak 
most mondja, mikor már felbontottam vele 
az eljegyzésemet. . . 

ROGER (oda se hallgat): Na igen, igen, 
de képzelje . . . 

JOYCE: Azaz nem is én bontottam fel, 
hanem ő. 

ROGER: Az is jó, az is nagyon jó, szóval 
nem maga, hanem ö. Miért? Mit mondott 
neki? 

JOYCE: Valamit, ami nem nagyon tet-
szett neki. 

ROGER: Nem tetszett neki? Biztosan meg-
volt rá az oka. Joyce, az egy rendkívüli em-
ber! Képzelje, mit csinált velem! 

JOYCE (minden érdeklődés nélkül): Nem 
tudom elképzelni. 

ROGER: Fölemelte a fizetésemet! Egy 
hete vagyok csak a keze alatt! És máris' 
Jött, látott, fölemelt! 

JOYCE (őszintén): Hát ennek azért iga-
zán örülök. 

ROGER: Hát még én! És a lekötelezően 
kedves forma, ahogy ezt tette! Bejött a szo-
bámba, belenézett a munkámba, kijelentette, 
hogy nagyon meg van velem elégedve és 
hogy holnaptól kezdve a titkárságban fogok 
dolgozni, én fogom vezetni a kartotékokat. 

JOYCE: A kartotékokat? De hiszen azo-
kat eddig Bili vezette. 

ROGER: Igen, de ő is előlép. Szobát kap 
és kisasszonyt. 

JOYCE: A kisasszonynak biztosan örülni 
fog. 

ROGER: És a szobának is. Minden a leg-
remekebbül megy, Joyce, én olyan boldog 
vagyok, én nem is tudom, hogy háláljuk ezt 
meg Applebynek, maga is igyekezni fog, 
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ugy-e? 
JOYCE: Én már eddig is nagyon igye-

keztem. 
ROGER: Most aztán meg is beszélhetnénk 

az esküvőt.. . 
JOYCE (durcásan): Na végre, csakhogy 

egyszer már erről is beszélünk. 
ROGER: Hogyne, hogyne, csak beszél-

jünk, beszéljünk. 
JOYCE ( még mindig szemrehányással): 

Tudja én már hányszor gondoltam erre 
ezalatt a két ni^p alatt? 

ROGER: Hát még én, Joyce, én már kö-
rülbelül mindent ki is terveztem .. . 

JOYCE (boldogan): Igazán? Pedig higyje 
el, egy kicsit el is voltam már keseredve, 
hogy két álló napja menyasszony vagyok 
már és még csak . . . Na, hagyjuk. . . (Izga-
tottan.) Hát mondja, maga hogy képielte 
és majd én is mondom, hogy én hogy kép-
zeltem. Tudja, én azt gondoltam, hogy fe-
hér ruhám lesz, tiszta fehér, egészen sima, 
csak itt lesz egy édes, pici kis csokor . . . 

ROGER: Az jó lesz. Ami engem illlet, én 
azt hiszem, hogy egy kétszobás lakás ép-
pen elég lesz . . . 

JOYCE: Hogyne. A fejemre nem teszek 
koszorút. . . Legalább is nem nagyot, mert 
tudja, az én arcom nem valami felnőtt és 
egy koszorúval ugy néznék ki, mintha most 
mennék első áldozásra . . . 

ROGER: Na igen, na hogyne. Hiszen ha 
az embernek két szobája van, az éppen 
elég. De persze fürdőszoba, konyha, min-
den mellékhelyiség. . . 

JOYCE: Hát jó, nem bánóin, ugy látom, 
magát a lakásunk érdekli. Arra is gondol-
tam. Tudja, én valami olyan nem közön-
séges kis lakást szeretnék. Szép, kedves, fe-
hér függönyök, mindenféle virág, nekem 
rengeteg virágom van, maga segítene ön-
tözni . . . 

ROGER: Igen. És kinéztem a bútorainkat 
is. Itt, mindjárt a sarkon van egy nagyon 
jó, szolid bútoros, annál megvesszük rész-
letre. Az első hónapban fizetünk negyvenkét 
dollárt és minden következőben öttel keve-
sebbet. 

JOYCE (kissé túrelmetlenül): De hiszen 
ezeket az anyagi izéket ráérünk megbeszélni 
később, -én egyelőre . . . 

ROGER (karikára nyilt szemmel): No, de 
édes, az ember nem beszél csak ugy a leve-
gőbe! Az első mindig az, hogy szépen, pon-
tosan kiszámítsa . . . 

JOYCE: Nem mondom, hogy számítani 
nem kell, de hogy az ember azzal töltse el 
azt a kis időt az esküvőig. . . 

ROGER: Hát mikor akar maga esküdni? 
JOYCE: Akár holnap is. 
ROGER: Holnap? 
JOYCE (egyre ingerültebben): Nem ugy 



de, ha sokat kiabál, ezt is megkaphatja. 
APPLEBY: Igen? Akkor vegye tudomá-

sul, hogy én odaadó vagyok, mint barát, de 
könyörtelen, mint ellenség. 

JOYCE: Ezt az elméletet már hallottam 
mástól is. 

APPLEBY (élesen): Csakhogy nálam az 
elméletet a gyakorlat is követni fogja. Egy 
nap alatt ugy tönkréteszem az egész pere-
puttyát, mint a pinty! 

JOYCE (meghökken): Nézze, Appleby.. . 
APPLEBY (kaján vigyorral): Azért mon-

dom. Engem nem lehet kidobni, mint egy 
rossz cselédet . . . 

JOYCE (hirtelen): Cselédet? 
APPLEBY (kaján vigyorral): Na lám. 

Engem nem lehet kidobni, mint egy rossz 
cselédet . . . 

JOYCE (m. e.): Cselédet? 
APPLEBY: Mint ezt a maguk Annijél . . . 

Mint egy ilyen perszónát ... 
JOYCE: Ne mondja szegényre, hogy 

perszóna... 
APPLEBY: Miért ne mondjam. Az 

ilyen személy az én szememben elveszített 
minden jogot arra, hogy nőnek nevezzék . . . 

JOYCE: É s . . . és ezt a véleményét fen-
tartaná egy olyan nővel szemben is, aki 
magának, mondjuk . . . tetszett azelőtt? 

APPLEBY: Mielőtt? 
JOYCE: Mielőtt bajba keveredett. 
APPLEBY: Hát persze! Sőt annál inkább 

és . . . 
JOYCE: Maga nem ragaszkodna többet 

hozzá? 
APPLEBY: Én? Elmennék mellette anél-

kül, hogy észrevenném. Az ilyen nő az én 
számomra meghalt. 

JOYCE (nagy lélegzetet vesz): Na látja 
Appleby . . . hát ez az . . . 

APPLEBY: Hogy hogy ez az? 
JOYCE: Ez az, ami miatt én nem lehetek 

a maga felesége. 
APPLEBY (megdöbben): Joyce . . . Hogy 

érti ezt? 
JOYCE: Mert maga azt mondta, hogy 

nem venne el egy nőt i lyenkor . . . 
APPLEBY (m. e.): Milyenkor? 
JOYCE (halkan, a szeme szögletéből 

figyeli Applebyt): Ilyenkor . . . 
ÀPPLEBY (megrendülten és felháboro-

dottan): N a . . . na de Joyce... csak nem 
akarja ezzel azt mondani, hogy . . . 

JOYCE: Én nem akarom, de muszáj. . . 
APPLEBY: De . . . de hát, hogy lehetsé-

ges ez? 
JOYCE: 0, Appleby én mondtam, 

hogy maguk nem ismerik az életet! Jön egy 
mámoros éjszaka... másnap reggel . . . a 
frakkos bestia persze t agad . . . 

APPLEBY: És . . . és tudja már ezt valaki? 
JOYCE: Hogyne. Én meg a bestia. És 

most maga. Remélem számithatok a disz-
kréciójára? 

APPLEBY: Mi? Még a diszkéciómra apel-
lál? Pont az én diszkréciómra? Hát ez az-
tán a teteje mindennek! De megálljon! 
Majd megmutatom én magának, hogy . . . 
(Felszakítja az ajtót.) Asszonyom, asz-
szonyom . . . azonnal jöjjön ide . . . 

Mrs. STANTON (rémülten): Mi az? 
APPLEBY (hebegve az izgalomtól és 

dühtől): 0 . . . ő . . . a l á n y a . . . az unokája... 
Mrs. STANTON: Csak az unokahugom . . . 
APPLEBY: Mindegy.. . (Lehűl.) Mind-

egy, kérem .. . mondani akar önnek vala-
mit . . . Be akar valamit vallani. . . 

Mrs. STANTON: Mit, az Istenért? 
JOYCE (megvető mosollyal): Semmit. 
APPLEBY: Akkor majd megmondom 

én . . . Bajba keveredett. . . 
Mrs. STANTON: Tudom, tudom, hisz 

azért kérettem önt ide • . . 
APPLEBY: De nem Annie, hanem ő . . . 
MRS. STATON (rémülten): Nem igaz! 

Hogy történhetett? 
JOYCE: Nem tudom. 
Mrs. STANTON (rémülten): Micsoda? Ki-

csoda? 
APPLEBY: 0. 
Mrs, STATON (dadog): Ó . . . Ó . . . 0 . . . 

az én házamban. (Hirtelen, kinosan elmo-
solyodik, megfenyegeti Applebyt.) ó, maga 
kis huncut! Na most aztán csak sietni kell 
azzal az esküvővel! 

APPLEBY (felháborodik): No, de asszo-
nyom, csak nem gondolja, hogy én? 

Mrs. STANTON: Hát kicsoda? 
APPLEBY (megragadja Joyce csuklóját): 

Kicsoda? Kicsoda? 
JOYCE (ellóditja magától Applebyt, az 

tán ábrándos, de pajzán mosollyal): Nem 
mondhatom meg . . . Egy átutazó úriember... 
(Szép nyugodtan felfelé indul a lépcsőn.) 

(Függöny) 

R A P A L L O 
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télyok, templomok és egy .modern fürdő 
a génuai öböl örök tavaszi klímájában 
Strandja, golf- és tenniszpályája első 
rangú. Rapallo délre néz: a hegykoszoru 
megvédi a hűvös szelektől. Remek szál-
lodái egyaránt kielégilik a polgári és 
luxusigényeket. Rapallo megállóhely az 

összes közvetlen gyorsvonatok részére. 
Érdeklődőknek bővebb telvilágositást készséggel 

nyujl az Azlenda Autonoma dl Cura Rapallo 
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Komfort Hatalmas kert Lift Penzió S3 lírától 

Kérjen prospektust. 
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K e r e s z t r e j t v é n y 
(L, FBANCISCY MAGDA, BUDAPEST) 

Megfejtésül beküldendők a vízszintes iß., 96., 162. és a függőleges 33., 90., 138. szavak. 

VÍZSZINTES: 

1. Mobel-ilijas iró (nn — n) 
13. Aruknak voltuk háború előtt 
l t . Mesteremberek 
17. Vissza: cselekedet rugója 
18. Potyogtat 
19. BaleMmester 
21. Állat otthona 
22. Felkiáltás 
2.1. Portéka (ékezet teendő rá) 
25. . . . oinány 
27. Női név 
28. Vissza: mint ÍM. vízszintes 
29. Rotan 
38. Ruganyossá teszi székünket 
32. Fokozófczú 
34. Nők viselik 
35. Ezt huz a barom 
36. Kamaraszínház igazgatója 
38. Földszint alatt van 
41. A bíró 
42. Bruttó és nettó között van 
44. Megérkezik 
45. Kaszál 
48. Ver 
48. Eb„ből" keresi ki a diák a 

megfelelő számokat 
51. Szfik ellentéte 
52. Eltulajdonít 
54. Vidít 
55. Létrehoz 
56. Testrész 
57. Borkajla 
58. Megbosszulni 
SU. Prémes ililat 
61. Filmdiva keresztneve 
62. Szin 
64. Kag 
65. Hegedd van benne 
67. Csont — latinul 
68. I. M. N. 
•9. Tejet isznak belőle 
71. Vissza: aktaszámok előtti rö-

vidítés 
73. Fűszer 
74. Ismert népdal része 
78. Nyeldeklő 
80. Szám 
81. Több pápa neve 
82. Aereo 
84. Kisgyerekek iskolája 
85. Kag 
86. T. R. 
87. Világtalan 
88. Nemzet 
91. Mozgat 
93. Hal és még sein hal 
94. Katnnasapka 
94. Anatole France müve 

100. állati otthon 
102. Disznó teszi 
103. Tejet ád 
164. . . . ire (stilus) 
105. Álló viz ' 
106. Lakat 
108. Vissza: tyúk népiesen 
UH. Erdőben van 
111. B. R. B. 
112. Sima 
113. Ilyen kéréssel is fordulnak 

a birósághoz 
115. Büszke vezér — tárgyeselbeo 
118. Mélyedés népies, debreceni 

tájszólással 
117. Hullott 
119. KönnyUvérü 
120. ínyencek csemegéje 

122. H-val szám 
123. Ezeket távol tartják a Utkos 

megbeszélésektől 
126. Tiltó szó 
127. Helyeslés 
128. Aki 5 órai teán van 
129. Hullatja 
131. Ilye» növény is van 
133. Támaszték 
135. Opera tárgyesetben 
1.17. Őszi föld 
138. Állat 
139. A Magyar Szinház művésznő-

jének keresztneve 
141. Belső szerv 
142. Zenei műszó 
143. Cl 
144. Eeee 
146. Szülő 
148. Sportjáték eredméns kifejezője 
149. Mint 100. vízszintes 
150. Edény 
151. Hosszmérték 
153. Menyasszony 
155. Virág része 
156. Részletel fizet 
159. Pincérek viszik 
162. Püspök 
163. Egyházi rang 

FÜGGŐLEGES: 
1. Mássalhangzó loa. 
2. Földmives szerszám 
3. Eldug 
4. itt kullognak a lemaradottak 
5. Idegen területmérték 
6. Fogoly 
" } . . . . nnus 
8. Népszerű opera 
9. Vissza: szőlő becézve 

10. Kettőzve szülő 
11. Falova híres 
12. Divat — idegen nyelven 
13. Vissza: nagyhatalom 
14. Nein — idegen nyelven 
15. Néha az ég, néha a tekintet 
M/a. Földmives teszi 
17. Takaróanyag 
26. Kézhez a juj t 
22/a. Sértés 
24. Csahol 
26. Regényekből ismert női név 
28. Lakmározás 
29. Pap hirdeti 
31. Ékkő 
33. Dicsfény 
34. Néha ilyen az ég 
35. Folyadék 
37. írók alkotják (tárgyeset) 
38. Dita belüi keverve 
40. Sablon 
41. Er„re"fogják csúnya írásukat 

a diákok 
43. Testrész névelővel 
45. Földmives szerszám névelővel 

és egy fölös ékezettel 
47. A vén liba 
49 ngyal 
50. Fukarságúról hires nép 
51. Sütemény 
53. Ülőhely 
56. ömleszt 

58. Szám 
60. Hajó a kikötőben 
62. . „ . ök 
«3. Kral 
66. A bacíllusok 
68. Női becenév 
«». Tűre szúrják (tárgyeset) 
70. Eb,,ben" áll el legjobban az 

ugorka 
72. Férfinév 
74. Illat 
75. Több hadosztály 
76. Vissza: rívós 
77. Akiknek nincsenek szüleik 

(egy ékezet hiányzik> 
79. Vissza: női név 
S3. E. A. K. 
89. Német hangsúlytalan igekölö 
59. Gyengélkedők tápláléka 
92. Vissza: földmives 
93. 32 és 3 között van 
94. Barátja (egyik magánhangzó-

jára ékezet teendő) 
Î5. Részesedés 
H7. Elegánsan 
£8. Szomját olthatja 
»9. Termelőnek van 

101. Uszit 
105. Uranos és Gaia gyermeke 
107. Ollója van 
109. Vissza: cselekedet és cseleke-

dett 
D l . Zongoraművész és zenepeda-

gógus 
112. Zokog 
111. íróasztali kellék 
115. Carnso ilyen szerepkört töl-

tött be 
116. Energiáját vesztő 
118. Mint 109. függőleges 
119. A rosszul kötött csomag 
121. Igazmondást kerülő 
123. Kutyafajta 
124. Étkezés (egy fölös ékezettel) 
125. Vissza: cipelt 
127. Foglalkozás 
130, Ritkán van vasból 
132. Divntja múlt 
133. Ezzé leszünk 
134. Költői műfaj 
136. V-vel a rosszcsont jelzője 
138. Világtáj 
140. Párizsi csibész 
143. Testrész 
144. Vissza: átsir 
145. Ilyen fényben úszik a világ-

város 
147. Vissza: nedvesség 
150. Vissza: művészet — idegen 

nyelven 
151. L . . .aroni 
152. Ilyen tojás is van 
154. Utcaburkoló anyag névelővel 
157. Vissza: mint 51. vízszintes 
158. Francia névmás 
160. Vissza: székre telepszik 
161. A. A. A. 

/ j 



Megfejtéül határidő OA\ március ló. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1931. 9-ik számból: 

BRIDGE: 
A-nak Lis T-vel kell indulnia, miáltal Y ütésbe 

jön ós ha lehívja a Kö A. ugy H Kő K és FA lehí-
vás« után T-vt'l A-nak (ki közben a Kárókat ol-
íobta) át»dja az ülést. Ha Y nem hívja le n Kö 
A-t. hanem P-t hív. ugy A a végén a Káró A adja 
kí Z nek. Ha Y az indító ugy T K-val keil indí-
tania, mikor is kél úlésl csinál, minden más indí-
tásnál csak egyet. 

Betii- képrejtvények: I. Hövidzárlat, 2. Egy cl-
n/ást, 3. Fül tanú, 4. Vizesnyolcas, 5. Bújócska, 4. 
Egvezkedők, 7, Képmás, 8. Körözött, 9. Hajótöröt-
tek, to. Parolázik, 11. Gyalázatos egyén, 12. Bagoly, 
13 Biztos állítás, 

Házp»|»árt»k: A telefonnál türelmetlenkedő hölgy 
férje csak az lehet, aki a telefonkönyvei böngészi. 
Aki a gombot varrja a kabátra, a bridgező, ing-
ujjas ur felesége. Aki a vadonatérintetlen cukros-
dobozzal kínaija a varróhőlgyet, annak a neje, aki-
nek a hóna alatt a cukrosdoboz letépett papirosa 
van. Az ílleíöt cigarettával kínáló ur tárcájában 
J K a nionograuim, tehát férje a bridgező hölgy-
neK, kinek retiküljén A. K. a monogramm. (Azo-
nos vezetéknév, Amerikában vagyunk!) A bridge 
mel l en ujságolvasónő férje, mivel a nő most kezdte 
el az olvasási , az, aki a rikkancsot lizeli. A bélye-
gei az az ur hozza, akinek a felesége lapokat ir. 
Mivel pedig hét házaspár van jelen, a hetedik ur 
a hetedik hölgy férje. 

Szinonimák: Ront, Iszkol, Csűr, Hisz, Eszel, Le-
néz, Irt- Eszik, Utál » RICHELIEU. 

Leány koszorú: Aranka. 
KERESZTREJTVÉNY; 

Beiücsere: 
Egem ki nem derül, 
Ha jő a kikelet; 
Egem be nem borul, 
Ha látom a telet. 

Otthon; Az ajtónak kétféle szárnya vau. A lek« f. 
ruhás férfinek fordítva van a szivarzsebe. A másik 
férfi egyik nadrágszárán nincs felhajtás. A naptár 
február 3tt-at mulat. A képráma jobb alsó sarka 
különbözik a többitől. A függöny alulról harmadik 
sc iának ovális pontjai fehérek. A tigrisbőrön 
medvefej van. 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK: 
1 óriás tubus „Olt)" fémtisztitó és » tub«* 

„ERA" cipőápoló: 
(ko. SCH MV LT Z JANOSNE. Bpest. lóilw-ui ?;(. 

Xi'l. pav. I. cm. 
KAMARA filmszínházba 2—2 jegy: 
BLOCH MANCI, Budapest. Vastmru l'ál-u. 3. 
BENEDEK M Alii A. Budapest, Arpdd-ii. 12. 
DREHER-MAUL, luxuskeverék, díszdoboz: 
UN G ÁR MAGDA, Euer. Fó-ti. 30. 
PALACE filmszínház előadásaira 2—2 jegy: 
Dr. HA LAS Y ANDOR Budapest. Nûrnberg-u. ,'l.i. 
KOST Y AL DEZSŐN E. Budapest, Vllői-ut iß/«. 111. Ii 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
KOMÁROM Y JÓZSEFNÉ. Jászberéng, Zil ien Janka 

utca S. 
Dr. NOSED A 3 fürdőszappana, fogassal: 
ROBINSON ELZA, Budapest, Mdrton-u. 35/a. 1. 
B O O N ' S kakaókülönlegesség, fél kg: 
G LATZ GIZELLA, Pesterzsébet, Viola-u. II. 
Zuack: UNICUM, nagy üveg gyomorerősítő: 
MANDEL BÖSKE. Budapest, Teréz-körut V 11. 4. 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
BLEI ER MAGDA. Kalocsa. 
MEISTER terpentines szappan, 5 doboz: 
ÚRBA NSZK! LAJOS, Fclsógőd, Bozúkv-ut 1*. 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan», fogassal: 
TEREBESI LÁSZLÓ. Berehovo. Asztélui-ut 69 

(Csens:lovdkia.) 
SAVOLY FLORWADOBOZ (1 üveg kftlni és 

2 drb pipereszappan): 
k OHM EN in HtZSKF. ßudaprst. Gdl-u. 
V AN CZ A -keksz, 1 kg-os eredeti dobozban: 
MADAlil MÁRIA, Kispest, Báthoru-u. 161. 
URÁNIA filmszínházba 2—2 jegy: 
HRAUN JOLÁN, Rudcprsl. lloráns;kg-u. / . •'> 
VERMES GYÖRGY. Budapest. Visegràdi-u. 11 
KIS PÁL (Király-m. 51.) 3 művészi fénykép: 
VAJDA KATÓ, Bpest, Szerb-u. 2. (Betű. lednyint.) 
Toto KLÁRA (Erzsébet-tér 3.) művészi portré: 
MÉSZÁROS MIKLÓS, Bpest. Práler-u. 59/d. 111. 37. 
Dr. SCHATZ AGNES (Hajó-utca 8—10.) köl-

csönkönyvtár-utalvány: 
POLYÁK ANDRÁS, Budapest, Alkotás-u. 2.5. 
Orv. VOLAJ FERENCNÉ. Bpesl. Ó-utca 11 f . 3. 
SZILÁGYI BLANKA. Budapest. Lendvap-u. II. 
Egy üveg YESTOR ételizesitő huskivouat: 
BERCSÉNYI LAJOS, Tura. 
SAVOLY FLORIDADOBOZ (1 üveg kölni és 

2 drb pipereszappan): 
RÁKOSI JANKA, Bpest. Alsóerdősor 30., II. IS. 
CLERMONT ET FOUET: Hygis «rém : 
WITTKOYSZKY FERENCNÜ, Bpesl, Futó-u. 19. 1. S. 

KÖNYVJUTALMAKAT NYERTEK: 
Páll Ernő, Targusacues. iRománia.) 
Emil Welzler bei Roth, Wien. Lassingleilner Platz A. 
Torday Ilona, Baja. Jókai Mór-u. 18. 
Huiler Aranka, Banovce u. Bebravon, (Cseh 

szlovákia.) 
Kothen Blanka, Roznava, (Csehszlovákia.) 
Reisz Iinréné, Haarlem, Leidschevaarl 121.. (Hol-

landia.) . 
Unglír S indorné . Oradea, Str. Civrogarin Nr. a. 
Ilcllberg Jánosné, Grabati, (Románia.) 
Kiinezey Baba, Darócpuszta. 
Livin Banie, Ljubljana. l)ravszka-u. 7.. (Jugoszláviát) 

20. I. 29. 

Ä S S í i M H A l l t i F T » i Ä Ä 
Aradi-utca S. Telefon: Megjelenik minden vasárnap I AR : E r z s é b e t - k ö r ú t 14 

• Automata 167 -90 SZÍNHÁZI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP Telefon: Jozset 4 J I u . 
Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. — Laptulajdonos: a SZÍNHÁZT ÉLET KT -

Felelős kindó: INCZE SÁNDOR. 
Levélcím: Budapest 62. Postafiók 186. 
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