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F E R E N C - K Ö R U T 8 . 
Ezt • háromemeletes bérpalotát a Pesti Napló egyik előfizetője kapja. 

Részletek megtudhatók a PESTI NAPLÓBÓL 



A penziónak, mint Iparágnak 
tulajdonképpen ciak most kez-
dfcdött el a kon junk tú rá ja Pes-
ten. A hirtelen fellendülés hát-
terében a i áll, hogy nagyon 
sok háztar tás oszlott lel az 
utóbbi Időben. A tapasztalat 
bizonyltja, hogy azok az em-
berek, akik az újonnan b t f l lo t t 
helyzet következtében privát-
házaknál kerestek lakást és 
vendégifiben kosztot, ezzel gaz-
daságilag hátrányos helyzetbe 
kerültek, nem is beszélve arról , 
hogy az Időnként változtatott 
vendégifi végeredményben a 
gyomor egészségét veszélyezteti. 

Okos emberek már a korábbi, 
könnyebb viszonyok között ls 
ugy oldották meg a dolgot, 
hogy egyesítették a prlvátlakás 
és vendégifi kérdését és a pen-
ziót választották. A tájékozot-
taknak persze a r r a ts volt 
gondjuk, hogy olyan penzióba 
menjenek, amelynek kul turá ja 
külföldi mintára alakult ki. 
Ilyen az Irányi-utca 21. szám 
nlntt levő Renaissance Penzió, 
amely hatvan pompásan felsze-
relt szobájával és beosztásának 
tökéletes kényelmével egyesíti 
magában a privátlakás függet-
lenségét, a Jó szálloda kellemes 
életét, a társaságot és az elsfi-
rangú, egyenletes, jó kosztot, s kí-
vánat ra dlétlkus ellátást is 
nyúj t . A Renaissance Penzió 
közismert. KitUnfi igazgatója. 
Erdős Aladár, a penziók hazá-
jában, Londonban, BrOsszelben 
és Párizsban saját í tot ta el e 
körfllményes és nagy tudást 
Igénylfi Ipar minden csinját-
binját . Széleskörű europén tu-
dásának meg Is van a kelifi 
eredménye, mer t nemcsak a 
Jobb polgári körök favorizál-
ják , hanem a Pesten tartózkodó 
arisztokrácia Is. Legutóbb a 
Színházi filet országos t e n i s z -
versenyének vidéki résztvevfii 
laktak a Renaissance Penzióban 
és a legnagyobb elragadtatással 
nyilatkoztak a lukéírói , koszt-
ról és a penzió igazán nívós, 
mindig kedélyes szelleméről. A 
versenyzik minden szabad Ide-
jüket a penzióban töltötték, 
mert kijelentésük szerint min-
dent együtt talál tak, amit a fő-
várostól vár tak) vendégszerete-
tet , Jó társaságot , vidámságot, 
url kényelmet és kltünfi kosztot. 

A Renaissance Penzió árai 
Igen mérsékeltek. Tekintve, hogy 
a penzió kisebb-nagyobb szo-
bákkal rendelkezik, Így mód-
jában van már a legszerényebb 
anyaglakkal rendelkezőknek Is 
megfelelő elhelyezkedést és el-
látást biztosítani. 

(Seldner felv,) 
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Rövidített 
Apró 

Rövidített Apró 

Az elmúlt héten az 
apróhirdetés történetében 
forradalmi újítást jelentet-
tünk be a Színházi Elet 
közönségének. A Rejtett 
Kincs és Egyéb Kincsek 
rovatok fenntartása mellett 
megindítjuk a kíshírde-
tésnek egy uj formáját 
amelyet 

w az I 

gyűjtőnév alatt foglaltunk össze. Ebben a rovatban az élet minden ágára kiter-
jedő kishírdetéseket helyezhet el a Színházi Élet olvasója. Ez magában véve 
sablon volna, ha nem adnának hozzá egy olyan anyagilag előnyös pluszt, 
amely szellemességétől eltekintve ís egyszeriben közkedveltté fogja tenni az 
apróhirdetésnek ezt a formáját. 

A Rövidített Apró-ban 
a hirdető fél tetszésszeríntí rövidítéseket végezhet a szövegben 

és miután az itt elhelyezett közlemények díját betűnként 2 fillérben szabtuk meg, 
mindenki annyit takaríthat meg hirdetésén, amennyit a közérthetőség, sérelme 
nélkül elérhet. Vegyünk például egy normális házassági hirdetést, amely eredeti 
formájában igy szólna : 

HOZOMÁNNYAL RENDELKEZŐ 
fiatal lány férjhez menne biztos egzisz-
tenciával rendelkező 36—42 éves dip-
lomáshoz, vagy nyugdijképes hiva-
talnokhoz. Részletes válaszokat kér 
„Tearózsa" jeligére a kiadóba. 

Ez a hirdetés a Rövidített Apróban igy alakulna: 
HOZOM. REND. fiat. lány férjh. 

m. bizt. egz. rend. 36—42 év. dípl. v. 
nydijkép. hiv. Részi. vál. kér „Tearózsa" 
jelig, a kiad. 

Ennél a hirdetésnél 84 betűt, vagyis 1 pengő 68 fillért takarított meg a hirdetés 
beküldője, tehát többet, mint amennyibe maga a Rövidített Apró ezúttal kerülne. 

Mindenkinek joga van olyan szellemes rövidítéseket alkalmazni, amelyek 
a hirdetés közérthetőségét nem veszélyeztetik. És igy idővel úgyis ki fog ala-
kulni egy olyan sablon, amelyet a hirdető fél gondolkodás nélkül alkalmazhat. 
Addig is, amíg a gyakorlat megteremti az uj hirdetési forma nyelvét, a Színházi 
Élet szerkesztősége 

a legszellemesebben Rövidített Apró beküldőjét hétről-hétre 10 
pengő jutalomban részesíti. 

Vagyis megtörténhetik, hogy valaki csekély összegű hasznos befektetésén még 
keres is. A Rövidített Apró a Színházi Élet jövő számában startol. Egyelőre a 
következő rovatai lesznek: Rejtett Kincs, Levelezés, Vegyes, Weekend, (rövi-
dítve wkd.) Fizető Vendég, Parcellázás, Bridge, Szórakozás, Műkedvelők, Rußa-
eladás- és csere, Jelmezkölcsönzés, Színdarab és Kotta anyagrovatokat külön-
ben a beküldött közlemények természete szerint idővel ki fogjuk bővíteni. Az 
itt közölt feltételek természetesen nem vonatkoznak azokra a kommerciális ter-
mészetű hirdetésedre, amelyek eddig az Egyéb Kincsek rovatban jelentek meg. 

A Szinfiázi Elet minden előfizetőiének foga van évenként egyszer a Rövi~ 
tett Apróban egy közleményt díjtalanul leadni 

A Rövidített Apró dija bélyegekben ís beküldhető. A hirdetések zárlata a 
szám megjelenését megelőző pénteken van. 

J J 



XXII. évfolyam Budapest, 1932 október 9—15-lg 42. szám 

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

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

Csortos Gyula kijelenti, bogy a i a Nemzeti Színházi színész, akit a Vigben karikíroz, nem m i s , 
mint — Csortos Gyula 

(Angelo foto) 



Ugy látszik, hogy a mi kultuszminisz-
tereinknek külön érzékük van a divat 
iránt. Legalább is a két legutolsó közül 
mindegyik egy-egy divatkreációval irta 
be nevét az utókor emlékezetébe. Kle-
belsberg kitalálta az iskolás lányok szá-
mára való Klebi-ruhát. Karafiáth, aki-
nek a minisztersége aránylag rövid ideig 
tartott, csak rövidebb dolgot talált ki: 
az előkötőt és a trikót. 

A találmány lényege, mint méltóztatik 
tudni, az, hogy a modell ne mutatkozzék 
ugy, ahogy a jó Isten megteremtette. A 

kultuszminiszter bizonyára nagy gőzben 
volt, amikor ezt a műtermi gőzfürdő-
hangulatot kispekulálta, mert hiszen a 
kormány éppen távozni készült Mi 
azonban a kormánynak tartozó lojalitás-
sal tudomásul vettük a rendeletet, nem 
ugy, mint bizonyos professzorok, akik 
magas korukkal járó maradiságukkal 
kardoskodtak a régi divat mellett. Fel-
öltöztettünk tehát néhány fiatal művész-
nőt trikóba (a rend kedvéért egy férfi-
nemhez tartozó színészt is) és elvittük 
őket ugyanannyi ismert festőművész mii-



Ahogy H e r m a n Lipót 1411a 
Kónyi Lujzá t 

termébe, hogy próbálnának 
róluk röntgen-rendszerű 
aktot festeni. 

Az u j eljárású aktok el is 
készültek és minthogy 
nyilatkozatra js maradt idő, 
megszólaltattuk feszt&mű-
vészeinket. 

Kernstock Károly: Ha így 
haladunk, megérjük, hogy 
aiz orvosnövendékeik a sebé-
szetet viaszbabákon fogják 
gyalkorolni. 

Szőnyi István: Remélem, 
hogy ezt az akt-rendeletet 
rövidesen ad alkta fogják 
tenni1. 

Herman Lipót: Mindenki 

Cigány Dezső Lampe l Icát 
r a j zo l j a , Kara f i á th - t r ikóban 

(László felT.) 



a miaga (módján iparkodik Karafiáth 
a halhatatlanságot biztosi- Czigány 
tani. Kern ail eltörölt« a fezt, letet a 

behozta a mezt. adta iki, de szeretném tudni, 
Dezső: A rende- hogy kii Ali mögötte és mit 
kultuszminisz'ter takar? Ámbár, hogy mit 

Bardóct Árpád sem respektál ja Dávid Zsdzsi t r ikóját 



Ákos Erzsi : trikóban 
Bor tn j lk Sándor ra jza : a k i k a n 

takar, azt körülbejül tu-
dom. 

Bardócz Árpád: Mindig 
ugy olvastam a plakátokon, 
hogy „Formával a szabad-
ba!" Most igy változott: 
„Formával a műterembe!" 

Bortnyik Sándor: Pont 
ősszel adjáik ki a fügefa-
levél-rendeletet, amikor a 
levéltek minid lehullanak? 

Gombos Lili: A rendelet 
hatása alatt egy jótékony 
egyesület megszervezésével 
foglalkozom, amelynek az 
a célja, hogy a szegény 
modelleket télire felöltöz-
tessük. 

Gombos Lili festőművészn® 
festi Berczy Gézát 

(László felvételei) 



Louella Parson, 
Hollywood Intim Pistája 

elmondja azokat a pletykákat, 
amelyeket odafiaza nem mert megírni 

« 

levele is Mrs. Louella Parson névre szól. 
A Szinházi Elet munkatársa a Duna-

palotában levő gyönyörű appartement-
jában kereste fel az Írónőt. Nem szabá-
lyos intervjut kért tőle, hanem olyan in-
timitásokat, amiket Hollywoodban nem 
akart, vagy talán nem is mert volna 
megírni. Mrs. Louella Parson elmoso-
lyodott a merész kérésre. 

— AH right — mondta és nevetett 
hozzá —, írja meg, hogy Marie Pick-
ford és Charlie Chaplin... de várjon 
csak, ezt talán mégse mesélem el . . . 
Mindegy, már elszóltam magamat. Szó-
val Douglas Fairbanks és hőn szeretett 
hitvese nemrégiben egy estélyre voltak 
hivatalosak, ahol Charlie is jelen volt. 
Mindenkinek feltűnt, hogy a nagy ko-
mikus túlsókat legyeskedett a fiatal 
Mary körül. (Akármilyen hitetlenül néz 
rám, ugy van, ahogy mondom: Mary 
Pickford fiatalabb, mint valaha.) Szóval, 
Chaplin szabályosan udvarolt, sőt ko-
moly szándékairól tartott előadást a hi-
tetlenkedő Marynek. Mi lehetett a dolog 
hátterében? Talán Charlie, aki egész 
váratlanul állított be az estélyre, előző-
leg benézett valamelyik speak-easybe? 
Ez annál valószínűtlenebb, mert esküdt 
ellensége az alkoholnak. 

— És különben is nem titok, hiszen 
a világsajtót is bejárta a hír, hogy Chap-
lin megint nősülni készül. Állítólag Pau-
lette Goddardot, a fiatal filmsztárt 
akarja feleségül venni. Hogy ki ez a 
hölgy? Megsúghatom, hogy mindössze 
hat hónapja vált el a férjétől, még 
pedig örökre. Ez a disztinkció azért 
fontos, mert Hollywoodban rendszerint 
a válás után kezdődik meg az igazi 
barátság a házastársak között. Chaplin 
„halálosan" beleszeretett Paulettebe, de 

Budapestnek világhírű külföldi ven-
dége van: Mrs. Louella Parson — a holly-
woodi Intim Pista. Ez pedig szóról-
szóra értendő, mert a Louella Parson 
név épugy felvett név, mint nálunk az 
Intim Pista, a különbség csak az, hogy 
a viselője látható valaki. Mrs. Louella 
Parson Hollywood legintimebb kulissza-
titkainak ismerője, az összes filmcsilla-
gok rettegett tollú személyes barátja, 
minden titkok tudója és leleplezője. 
Hogy irói álneve mennyire fogalommá 
vált, arra nézve jellemző, hogy az ut-

Louelln Parson n Magyar Színház előtt bestélget 
Molnár Ferenccel 

(László felr .) 
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ki tudja, hogy lesz-e belőle házasság, 
mert — mint a tapasztalat mutatja — 
Charlie szerelme rendszerint szalmaláng. 
Hol erre, hol arra ingadozik és egy-
kettőre ellobog. 

— Meséljek még Chaplinről? Ha 
akarja, elmondom magának Chaplint 
ugy, ahogy én látom. Gyönyörűen be-
rendezett otthona van, rajong a zenéért. 
Művésze az orgonának és hegedűnek. 
Sokat olvas, de felületesen, mert mindig: 
siet. Rendkívüli felfogóképessége nagy 
segítségére van az élet minden vonatko-
zásában. Nagyon érzékeny, könnyen 
megsértődik. Viszont végtelenül önérze-
tes, sőt büszke: tudja értékelni magát. 
Társadalmi rangot és vagyon által szer-
zett kiváltságot nem ismer el. Egy Ízben 
például majdnem egy óra hosszat vára-
koztatta meg a belga királyt, aki beszélni 
akart vele. Uj ismerősökkel szemben 
szinte félénk, Életfilozófiája az optimiz-
mus és a vidámság. Nem is tűr meg 
maga körül szomorú embereket. Ëvek óta 
van egy japán szolgája, a hires Cono, aki 
U9U vigyáz urára, mint a szemefényére. 

— Ja persze, maga pletykát akar. 
Várjon csak . . . Kezdjük talán Johnny 
Weismüllerrel. Az ifjú gladiátor nagyon 
yyakran látható a szép Lupe Velez-zel. 
Nemrég meg Is kérte a kezét, de kosarat 
kapott azzal, hogy őnagysága Johnny 
bátyját legalább ugy szerefti, mint őt. 
Node sebaj. Johnny hamar meg fog vi-
gasztalódni. Hiszen igaz, hogy Lupe 
nagyon szép nő, de nagyon költekező is. 
ö viseli Hollywoodban a legpompásabb 
ruhákat és legragyogóbb ékszereket. 
Egyszer, amikor megkérdezték tőle, hogy 
kitől kapja mindezt, igy felelt: „ettől is, 
attól isi" 

— fíonald Colman mostanában nagyon 
Ingerlékeny. Legutóbb összekapott az 
öreg Sam Goldwynnel, sőt a szerződését 
is felbontotta vele. Hogy mit fog csi-
nálni? Remélem, nem félti? Harold 
Lloyd Kínába utazik. Nem egyedül megy: 
Grate Pall kiséri. Megkerüli a világot és 
karácsonyra St. Moritzban lesz. Irigy-
lésreméltó ember . . . Eleanor Boardman 
válik King Vidortól, de ez még nem biz-
tos. King Vidor ugyanis kissé túlságosan 

belefelejtkezett a revügörlök által nyúj-
tott gyönyörűségekbe, de már kezd 
visszatáncolni és ahogy Eleanor vaj-
szivét ismerem, marad minden a régi-
ben . . . Jascha Heifetz nagyon boldogan 
él Florence VidOrral, két gyermekük 
született: egy flu és egy kislány. 

— Hát egy sütetre talán elég lesz 
ennyi. Most körülnézek Budapesten és 
már most megsúgom magának, hogy el-
ragadtatásomat nem fogom titokban tar-
tani Mert nagyon, nagyon tetszik ne-
kem ez a város és ha hazamegyek, való-
ságos előadásokat tartok majd élmé-
nyeimről barátaimnak és olvasóimnak. 

* 

Itt véget ért az intervju Hollywood 
Intim Pistájával, mert a pincér behozta 
a napi postát, legfelül a Daily Mail friss 
számával, amelynek legfeltűnőbb helyén 
Mrs. Louella Parson cikke és képe lát-
ható. 

Louella Pa r son a Margllsilgelen Halmar Tiborral 
és Bársony Rótslvr i 

(Gyenes felvételei 

It 



Iftw 
Felolvastam kisvárosban. Vacsora is vout a ,felolvasás után, őszintén szólva 

kiosit fárasztó. Szeretteim válna m á r vagy ilefekiidni, vagy egy kicsit sétálni a 
csamdes utcákon, vagy akármi másít, csak nem ott ülni a hőségben és füstben. 

Odaűopódziik ,a hátam mögé 'a helybeli szerkesztő. Hátralfülelek. Halkan szól: 
— iNem volna kedve bárba menini? 
— Micsoda ? Itt bár dis van? 
— iHogyinie volna. Csak tessék inteni, .ha indulhatunk. A kajpuban lent .feltű-

nés néjfeül találkozunk. 
így is történt. Illedelmesen elbúcsúztam szomszédaimtól, aztán szöktem ki-

fele. Közben kétszer megállítottak, az igaz. Egy (feltűnően csinos 'hölgy átadott öt 
költeményt, amelyekről később megállapított,aim, hogy .sajnos, feltűnően rosszak. 
Majd egy izgatott, rokonszenves fiatalember álÜtott 'meg, felvilágosítást kérvén 
arról, «hogy vájjon Tassy Mária imüvész.nőnek van-e (rokonsága Kemenesadjáin. 
Erre, nagy sajnálatomra, nem tudtam feletaii. 

Végre lient voltam a kapuhan, aíhol a szerkesztő már várakozott rám. Áldást 
kértem minden lépésére, igen .hálás voltam neká. MeniKink a báirba. 

'Eldugott kis mellékutcában volt a bár. Jóképű kis szoba, oldalt .szűk alkóv, a 
ruhatár céljaira. Tiz kis asztal. iNégy gönl. Miind a mégy gönl társaságban. 

De .ílhogy m i beléptünk, miiind a négy azonnal felpattant . Odasietett hozzámk. 
Nyúltak kábáiért , kadapért. Ez aztán vendéglátás, — gondoltam imagamiban, — 
ámbár olyan öreg nem vagyok még, "hogy i f j ú hölgyek segitsék le .a kabátomat . 
Szabadkoztam is udvariasan. De .a görjök csökönyösen ragaszkodtak feltett szán-
dékukhoz. Majd az egyik a következő kaoér kijelentéssel fonrdiult diozzám: 

— Negyven 'fillér. 
Kissé csodálkoziva nyúj to t tam át. a művésznőnek a inegyven fillért. Tánsam 

azonban megmagyarázta, (hogy ez a rendszer ia tulajdonos tailálmánya. Külön 
ruhatáros mines, a ruhatár a gönlök mellékjövedelme. Már akkor a négy görl 
megint visszatelepedett, kik® a maga társaságához. 

Jött a pincér, rendel tünk két whiskyt szódával. Közben szólt a zene. A zene 
zongorából és hegedűből állott. A zongoránál, nagy meglepetésemre, felismertem 
egy volit vidéki primadonnát. Ugyilátszik, nem volt Ínyére előbbi szerződése, ide-
jött zongorázni. Meg kell mondanom, hogy kitűnően zongorázik. A hegedű sem 
volt rossz, de azt nem tartottam helyesnek, hogy szmokinghoz felhér bokavédőt 
hordott a művész. Lehet különben, hogy nincs igazaim. 

A zene a közismert jazz-számokat játszotta. Közben szemügyre vettem a 
görlöket. Mind a négy f ia ta l voit és csinos. Egyikről- má si króJ rémlett, hogy lát tam 
m á r pesti lokálban, de csak aigy határozatlanul véltem .ráismerni. Leginkább meg-
nyerte rokonszenvemet a molett barna, még ipedig azzal, hogy mikor gavallérja 
felkérte táncolni, ő éppen ifogpiszkálással fogdailkozott. A felkérés foúytán eleresz-
tette a .fogpkzkálát, amely ottmaradt két foga között. így táncolt inumbát, fog-
piszkálóval a .szájában. Ez a kereselilénség, ez a közvetlenség a legnagyobb mér-
tékben tetszett nekem. 

Rá akar tam gyújtaná egy cigarettáira, elő is vettem a tárcámat, de az üres volt. 
Visszatettem és beíeszáitam a levegőbe: 

— Szivaros 1 
Er re a molett banna tánc közepén azanniad otthagyta tánoosát, aki még meg-

haj tot ta magát a váratlanul távozó hölgy után. A Ihödgy nyakába vette az asztalon 
nyugvó sziivarosláda hevederjét és odajött asztalomhoz. 

— Maga a szivaros, kisasszony? 
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— En! Mi tetszik? 
Vettem cigarettát. A 'hölgy átvette a pénzt, helyére rakta a szivarosiládát és 

még mindig fogpiszkálóval a szájában visszament várakozó táncosához. 
Ekkor belépett a tulajdonos. Mint megtudtam, az épületben működő vendéglő 

tulajdonosa. Arra a ihirre jött, hagy pesti vendég van a bárban. Odajött asztalom-
hoz és .azómmal magasztalni kezdte irodalmi működésemet. Kijelentette, hogy szebb 
regényt, mint az a „Fekete vőlegények", még nem olvasott. Én azt válaszoltam 
neki, hogy ettől a regénytől én is el vagyok ragadtatva. Láttam arcán, hogy el-
bizakodott szarnámaik tart, csak nem akar szóilmi. 

— Hogy megy az üztet? — kérdeztem udvariasan. 
— Köszönöm szépen, eúiég jól. Sokat dolgozom vale. Tesisék elhinni, igen 

nehéz ezt vezetni. Teszem azt, itt vannak ezek a görlök. Mindegyiknek csak egy-
hónapos szerződésit adhatok. 

— Miért? 
— A közönség szeszélyes, kérem. Folyton u j arcokat szeretnek látni. Hia egy 

görl csak egy héttel tovább imoirad, a helybeli ipublikiuim m á r megjegyzéseket tesz. 
Most is a legnagyobb félelemben vagyok. Tetszik látni azt a kövérkés barna göriöt? 

— A fogpiszkáűósat? 
— Azt. Az a gönl, kérem, egy üzleti kincs. Ahova az leüú, ötit egy negyedóra 

múlva m á r akkora számla van, mint a többi asztaloknál együttvéve. Nemrég jár t 
le az egy hónapja , összesein most hammim«nyolc nap ja van itt. Nem volt szivem 
elküldeni. Most csupa izgalom vagyok, mi lesz, ha bejön a főmérnök ur. 

— Ki az a (főmérnök ur? 
— Az itt a hamgadóegyéniség, kérem, ő csinálja városiunkban a divatot. És 

igen nagy zisarnok, kérem. 
Szerencsém volt, pár perc múlva belépett egy fiatalos úriember. Jóképű, 

nyiirott bajuszu. Csikós sötétzöld ruhát viselt. Hozzá mottiokH. Pepita nyakkendő, 
sárga cipő. 

Ahogy belépett, a gönlö:k mind felpattantak és rohantak rá, mint falusi ván-
dorra a házőrző kutyák. A kabát ja után kapkodtak. 

ö meglátta a molett barnát. Megdöbbent tekintetet vetett rá. A tulajdonos is 
sáeteitt ihozzá üdvözölni. 

A főmérnök gőgösein szólt hozzá: 
— Mi ez, kérem? Nemzeti Színház ez, hogy itt már örökös tagok vannak? 

v 
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— Vallja be, hogy tegnap Donna ClarantU 
találkoztunk 

Aghy Erzsi éi Uray Tivadar 
Nemzeti Színház; Két izék kitzt a p ld alatt 

(László telj .) 

Calderon de la Harca Pedro szüle-
tett 1600 január 17-én Madridban — 
meghalt 1681 május 25-én ugyanott. 
Tanulmányait a madridi jezsuita kol-
légiumban végezte. Első irodalmi si-
kerét 1620-ban aratta Madridban a 
Szent Izidor tiszteletére rendezett köl" 
tői versenyen. Calderon a legtermé-
kenyebb irók egyike volt. Müveinek 

névsorából könyebben kitelne egy 
hosszabb cikk, de nem élünk vissza 
az olvasó türelmével és csak legismer-
tebb munkáit: Az étet álom, A zala-
meai biró és Két szék között a pad 
alatt-ot emiitjük. 1650-ben Calderon 
belépett a Ferenc-rendbe és ettől-
fogva csak vallásos tárgyú darabokat 
irt. Nem, olvasó, — sajnos, nem való-
színű, hogy ezen művek egyike a 

hSzinházi Élet mellékletében megje-

PSWiszont... Audran Edmond szüle-
tett 1842-ben Lyonban, meghalt 1901-
ben Párizsban. Első szereplése Mar-
seilleban tőrtént, A medve és a pasa 
cimü, Seribe szövegére irt operett 
alakjában. Párizsban 1880-ban aratta 
első és döntő sikerét az „Üdvöske" 
cimü operettel. Az Üdvöskén kivül 
legsikerültebb és legismertebb müvei: 
A nagy mogul, a Tücsök és a han-
gya, A baba. Audran Offenbach is-
kolájához tartozik. Ha nélkülözi is 
nagy mestere szellemességét és ere 
detiségét, de zenéje sok finomságot 
és kulturát árul el. Korának legnép-
szerűbb zeneszerzője volt. 

Mit morog a nyájas olvasó1 Hogy 
annyi baj legyen és nincs e percben 
egyéb gondja és mi köze hozzá? 

Soii köze van hozzá, nyájas olvasó, 
mert az e héten bemutatkozó fiatal 
szerzőket Calderon és Audran urak-
nak hívják. Calderon „Két szék kö-
zött a pad alatt'-ja a Nemzeti Szin-
házbati, Audran „Üdvőské"-je a Ki-
rály Színházban kerül színre. 

A két szék kőzött hőse Diego kó-
bor lovag, aki egyszerre két hölgy 
nek is csapja a szelet. A turpisság 



kisül. A hölgyek undorral fordulnak 
cl a csalfa Diegótól és menekülnek 
igazszivü lovagok karjaiba. Nem 
ugy, mint a napjainkban duló férfi-
hiány idején, amikor dehogy is vár-
ják a hölgyeket tárt karú, igaz szivü 
lovagok és a nők kénytelenek kézi-
tusát folytatni csalfa kalandorok ke-
gyeiért. A két szék közt főszereplői 
Ághy Erzsi, Mátrai Erzsi, Ligeti Ju-
liska, Iványi Irén, Uray, Sugár, Ná-
day, Harasztos. 

Az Üdvöske meséje 
annyira fordulatos, hogy 
ugy se értenék meg, 
ha elmondanánk. Tessék 
megnézni. Érdemes. A 
Fehér ló-nál is szebb, 
gazdagabb kiállítás. Hoz-
zá Walter Rózsi, Lő• 
rinczi Vilma gyönyörű 
hangja. És Nádor és Tol-
nai és a nevetésről Ha-
bos és Latabár gondos-
kodnak. 

olvassuk. Szóval ez a száj az utcán 
érzéki, a szobában azonban álmodóvá 
lanyhul. Teheti. Hiszen a közönség 
előre fizeti a beléptidijat. Mi történ-
hetik? 

A film meséje Bernstein „Melo" 
cimü drámája után készült. Pá-
rizsban Gaby Morlay, a Vígszín-
házban Gombaszögi Frida játszotta. A 
darab egy szegény bolondos, édes 
szomorú kis asszony vergődése két 
férfi között. A szerető, híres hegedü-

Megnéztük a Bergner-
ftlmet. Bajba vagyunk. 
Nem tudjuk, mit írjunk 
róla. Mindenekelőtt bizo-
nyos gyanúperrel élünk 
az olyan filmekkel szem-
ben, amelyek nagy be-
tűkkel hirdetik, hogy: 
,,Csak felnőtteknek." 

Ahol erre a reklámra 
van szükség, ott baj van. 
Nem is szólva arról, hogy 
hogy ezek a „Csak fel-
nőtteknek" filmek azok, 
amelyeket legádázabban 
nyes meg a cenzúra. No 
és hogy is állunk a cím-
mel? A hirdetőoszlopon 
ezt látjuk: „Az érzéki 
száj". A vásznon viszont 
„Az álmodó száj" címet 

, — Két szék közüli a pad alá kerültem 
Aghy Erzsi, Uray Tivadar és Mátray Erzsi 

Nemseti Színház: Két szék küzt a pad alatt (László le í r . ) 



Elisabeth Bergner „Az á lmodó s z á j " című Ilimben 

művész, a férj, szegény zenetanár. 
Az asszony nem birja, nem meri meg-
vallani a férjének, hogy már nem 
szereti. Inkább gyilkosságra határozza 
magát. Meg akarja mérgezni a fér-
jét — de ehhez nincs ereje. A vén-
lány unokanővér, aki szintén szerel-
mes a férjbe, felfedezi titkát. Az 
asszony a Szajnába dobja magát. 
Evek múlva a két férfi — a férj és 
a szerető — találkoznak a szegény 
árva kis simái. Ez talán a darab leg-
szebb jelenete. Ennél a darabnál, ugy 
Párizsban, mint Pesten, keservesen 
sírtunk és utána (szokásunk ellenére) 
egész este hallgatagok voltunk. A film-
előadáson legfeljebb az ásitástól köny' 
nyeztünk. Az eredeti darabot teljesen 
megváltoztatták és tönkretették. Berg-

ner a legnagyobb német 
színművésznő. Német 
művésznő francia darab-
ban rossz cocktail-keve-
rék. Kik vagyunk mi, 
hogy a világ egyik leg-
nagyobb művésznőjét kri-
tizáljuk? Különösen, mert 
hiszen a közönség bizo-
nyos rétege a legnagyobb 
elragadtatással nézte a 
filmet, mit tegyünk, ha 
mi nem tartozunk eh-
hez a réteghez? Nem 
szerettük a művésznő 
bugó, nyújtott hangjait, 
hogy : „Peeeterle sooo 
müüdee " 

A iPeterle nevet se sze-
retjük. A mérgezési je-
lenet a filmben csak 
álom. Gaby (a hősnő) 
odaül férje, Peterle ágya 
szélére és ilyeneket kér-
dez: „Hab ich dir Weh 
getan, Peterle1 Bist du 
jetzt tot, Peterle? WIR 
lang muss ich noch bei 

dir sitzen, Peterle!? Mire Peterle azt vá-
laszolja: „zehn Jahr, zwanzig Jahr, 
dreissig Jahr .. ." És nem szeretjük, 
amikor a művésznő hisztériásán rohan-
gál, rángatódzik, ugráncol, mint yoyo a 
madzagon. És nem szeretjük Edhofer 
urat, a játszi Peterlet, akinek játszi-
sága alól kikandikál a lóláb, azaz a 
jäger-ing. Ellenben igen szeretjük 
Forster urat a szerető szerepében. 
Mindig rajongtunk (sajna viszonzatla-
nul) a sötét, szigorú, szomorú fér-
fiakért. Forster ur ennek a típusnak 
ideálja. Azt hisszük, azért is firká-
lunk ennyi ellenszenvvel a filmről, 
mert féltékenyek vagyunk a művész-

^ í x y C K ^ u ^ o u u ^ ^ J í , 
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Októberi mjár 
GombasiSgi Fr ida és Földi Mihályné a Riviérán 

szirtre Edna Best-tel, egyik legdivato<• 
fiibb londoni színésznővel a főszerep-
ben 

John van üruten ur Budapesten 
sem panaszkodhat. Elvégre Bajor 
Gizi játssza a főszerepet. 

— Bizonyára nem is panaszkodna, 
ha látná a próbákat, amelyeknek 
egyik érdekessége, hogy azokon Zilahy 
Lajos képviseli a szerzőt. 

Talán ő fordította a darabot? 
— Nem. Az újdonság Stella Ador-

ján fordításában kerül színre a Nem-
zeti Színházban, Zilahy Lajos azonban 
n legjobb barátja a szerzőnek. John 
van Druten javította ki Londonban 
a Tűzmadár szövegkönyvét, őrködött 
(I próbák felett és most Zilahy vissza-
fizeti a kölcsönt. 

— Mi is szeretnénk már London-
han kölcsönt felvenni és Budapesten 
visszafizetni. 

— Maguk folyton csak anyagiakra 

INTIM PISTA, hogy ki az a John van 
Druten, a „Mindig lesznek Júliák" 
szerzője? 

— A' Nemzeti Színház újdonságá-
nak irója, mint a neve is mutatja, 
hollandi származású. Gyors karriert 
csinált az angol fővárosban. Jelenleg 
a Saint James-szinházban játsszák 

Behold we live" cimii vígjátékát 
óriási sikerrel. A „Mindig lesznek Jú-
liák" két esztendővel ezelőtt került 
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gondolnak. Londonban egyre nagyobb 
hitele lesz a magyar drámairodalom-
nak. A Tüzmadáron kívül a Meddig 
fogsz szeretni is műsoron van. Halász 
Imre éppen most kapott egy örven-
detes hirt a színháztól 

— Kasszaraport? 
— Ismét csak anyagiakra gondol-

nak? Ezúttal érzelmi eseményről van 
szó. A Meddig fogsz szereni két sze-
replője, Zena Howard és Maurice 
Evans, ennek a darabnak^ próbáin 
ismerkedtek meg. A premierre már 
jegyesek voltak és ha minden jól 
megy, a huszonötödik előadásra meg 
is esküsznek. 

— Melyikük fogja, kérdezni, hogy 
meddig fogsz szeretni9 

— A darab angol cime szerint igy 
kell kérdezni: „Örökké fogsz sze-

retni?" Bizonyos, hogy mind a ketten 
szeretettel gondolnak a magyar szer-
zőre, aki önhibáján kivül összehozta 
őket. 

— Gaál Franciskáról van valami 
liirl 

— Berlinben nagy lelkesedéssel fo-
gadták. Joe Pasternak, a film produ-
cere, szóról szóra a következőket irja 
egyik budapesti barátjának: „Francira 
nem lehet ráismerni. Hadd kopogjam 
le, mindig ő az első a próbákon. Azt 
hiszem, hogy egy remek filmet fog 
produkálni." 

— Már előre gratulálunk. 
— Egyik berlini magyar híresség, 

Alpár Gitta hazafelé gravitál — ter-
mészetesen csak kétheti tartózkodásra. 
Az egyik nagy színház horribilis gá-
zsit ajánlott fel kétheti vendégszerep-
lésre. Bár ez az összeg még mindig 
nem éri el azokat a honoráriumokat, 
amelyeket a művésznő kapni szokott, 
Alpár Gitta össze akarja kötni a kel-
lemes családi látogatást a hasznos 
munkával és talán aláirja a szerző-
dést 

— Milyen illusztris vendége volt 
Budapestnek a héten? 

— Egy napot itt töltött Louella 
Parson, a leghíresebb amerikai mozi-
kritikusnő, akinek a neve fogalmat 
jelent a filmvilágban. Noha csak 
egyetlen estét szentelhetett Budapest-
nek, három óra alatt megtekintette 
az összes nyitvalevő színházakat, ugy 
hogy egy kis ízelítőt kapott a ma-
gyar színpadi kulturából. Le is késte 
a repülőgépet és igy társaságával 
külön bérelt aeroplánon utazott vissza. 

— Meséljen valami szép, melankó-
likus őszi pletykátt 

— A kis Turay Idának nagy sikere 
van az „írja hadnagy"-ban. Egg ud-
varhölgyet játszik, aki még lábujján 
a körmeit is pirosra festi. Ez az uj 
szerep egészen elmond énesitette Tu-
rayt. Eddig mindig csak szolid kosz-
tümökben és kötött ruhákban lehetett 
látni, most egyszerre három estélyi-
ruhát is csináltatott. 

A Harmóniában GombaszSgi Ella egy manikűrös 
kisasszonyt látszik. Bár a darabban nem mani-
kűröz egy kezet sem. Molnár Ferenc tanácsára 
helyszíni tanulmányokat folytatott egy pesti 
manikOrsialonban, hogy eltanulja egy manikűrös 

kisasszony maniriaif 



Ráday Imre a Harmóniában — borbélysegédet látszik, ö is Molnár Ferenc rendeletére tanulmányokut 
iolytat egy pesti borbélyüzletben 

— Az ura bizonyára örült az uj 
szerepkörnek. 

— De még mennyire. Békeffy Ist-
ván, aki különben is a legkedvesebb 

•fiu az operettszakmában, eddig is 
mindig unszolta a feleségét, hogy mi-
nél több toalettet csináltasson. 

— Az ilyen unikum férjet bizo-
nyára külön agglegényadóval fogják 
sújtani. Mit hallott még a Belvárosi 
tájékáról? 

— Huszár Pufi nagyokat eszik a 
szerepe szerint. Olyan komolyan veszi 
a feladatot, hogy valóban elfogyaszt 
minden este egy sonkacsontot. A szín-
házi világnak egyik kitűnő ismerője 
meg is jegyezte: „Vidéki daltársulatok-
nál bizonyára az igazgató fogja ját-
szani ezt a szerepet." 

— Kezdheti a pletykákat! 
— Az olasz cserevonat tiszteletére 

a Vigadóban koncertet és balettestét 
rendeztek. Az egyik vendég fiatalúr, 
aki különben igen előkelő olasz famí-
lia gyermeke, beleszeretett egy fiatal 
ballerinába, Raksányi Juciba. Meg-
kérte a kezét és nem is utazott visz-

sza a különvonattal, hanem megvárja 
az eljegyzést. 

— Igazi filléres gyors házasság. 
— A házasságról jutott eszembe, 

hogy Budapesten is benyújtották az 
első elidegenítési pert. 

— Mi az? 
— Amerikában már régen divatban 

van, hogy érzékeny hölgyek perrel 
lámadják meg azokat a riválisukat, 
akik elhódítják tőlük a férjüket. Az 
ottani bíróság ilyenkor rendszerint a 
feleség pártjára áll. Budapesten most 
nyújtották be az első elidegenítési 
pert egy ismert szőke szép asszony 
ellen. 

— Mesélje el, hogy kik az ügyben 
szereplő asszonyok? 

— Az egész elidegenítésről még csak 
annyit mondok, hogy számunkra az 
egyik hölgy idegen, de a másik annál 
jobban hozzátartozik a színházi világ-
hoz. 

— Valami szép, maliciózus plety-
kája nincsen? 

— /I pesti színpadnak nemrégen fel-
tűnt csillaga arról nevezetes, hogy nem 
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igen szokta magát férfiakkal együtt 
mutogatni. Ugy látszik, hogy nem 
tudta ezt róla a Berlinből nemrégen 
visszatért kitűnő művész, mert meg-
hívta vacsorára az egyik nagy restau-
rant különtermébe. À művésznő fel-
tételesen elfogadta a meghívást. 

— Mik voltak a feltételei9 
— Hogy még hazamegy, megbeszéli 

a dolgot az illetékesekkel és átöltö-
zik. A lovag türelmesen várta az ét-
ieremben. Csakhamai\ meg is jelent 
őnagysága férje és a következőképpen 
mentette ki a feleségét: „Ne hara-
gudj, de a feleségem nem jól érzi 
magát. Nem akartuk, hogy egyedül 
vacsorázzál, ezért jöttem én el he-

lyette." A történethez tartozik jmég, 
hogy a két férfi a késő hajnali órákig 
a legnagyobb egyetértésben mulatott. 

— Köszönjük. Szabad még egy kis 
ráadást kérnünk1 

— Kérdezzenek maguk, mire kíván-
csiak? 

— Az egész város beszél róla, árulja 
el tehát nekünk a való igazságot: 
mikor tartják meg Bajor Gizi és In-
áig Ottó esküvőjét1 

— A nemzeti színjátszás büszkesé-
gének és a nagytehetségű Írónak 
tervbevett házassága legyelőre eltoló-
dott. A művésznő férje ugyanis nem 
egyezett bele a válásba. Kezeiket 
csókolom. 



— ! 

H a l á l c s s z e r e l e m * * « 
A Színházi Életnek adta utolsó intervjuját Paul Bern 

tója, néhány nappal a tragikus ese-
mény lejátszódása előtt, meghívást 
kapott Mr. Bern Beverly Hülsen lévő 
villájába. A filmrendező jókedvűen 
beszélt terveiről s arról, hogy milyen 
boldog Jean mellett. 

— Jól ismerem Budapestet — 
mondta a tragikus véget ért film-
rendező a Színházi Életnek. — 1927 
nyarán tiz napig tartózkodtam az 
önök fővárosában. Mr. Wanger, a 
Paramount menedzsere adott ajánló-
levelet Incze Sándorhoz, aki szívesen 
kalauzolt végig Pesten. Pesti látoga-
tásomnak tula jdonképpen az volt a 
célja, hogy 

Fcdák Sárit Hollywoodba szer-
ződtessem. I 

— Sajnos, nem \ tudtunk meg-
rgyezni, s így Fedák tervezett ame-

Paul Bern, a tragikus végű hollywoodi filmrendez» 

Hollywood, szeptember. 
Még ma is a legérdekesebb téma, 

amiről naponta i rnak a lapok: Paul 
Bern filmrendező rejtélyes öngyilkos-
sága. A filmrendező állítólag azért 
dobta el magától életét, mert bigá-
miát követett el. Hollywoodban nyíl-
tan beszélik, hogy nem vált el első 
feleségétől, Dorothy Miiette-tői s 
mégis feleségül vette egy éve Jean 
Harlow filmszinésznőt. Bern első 
felesége egzaltált nő volt, aki hosz-
szabb időt töltött különböző ideg-
gyógyintézetekben, s aki közvetlenül 
Bern halála után egy ha jó fedélzeté-
ről a tengerbe vetette magát. 

A Színházi Élet hollywoodi tudósi-

Felesége, Jean Harlow — bébi-korában 



Jean Har low, a szűke hollywoodi s i l í r , a l l lmrendeiS teleséle és haMlos szerelme 

?? 

rikai filmszerepléséből 
nem lett semmi. 

— Meglátogattam 
Bónky Vilma család-
ját is, mert szerződ-
tetni akartam Bánky 

húgát, Gizit. 
— Abból indultam ki, 

hogy ha Norma Tal-
madge huga, Constance 
Talmadge karriert csi-
nálhatott , miért ne tör-
ténhessen ugyanez Bánky 
Gizivel is? Nem akarok 
kitérni most a részle-
tekre: ez a szerződés sem sikerült, 
mer t időközben visszahívtak Holly-
woodba. 

Paul Bern elragadtatással beszélt 
azokról a napokról, amelyeket Buda-
pesten töltött. 

Bern és Bernné, hollywoodi 
villájuk kert jében 

— Bemutattak a Szín-
házi Élet két pünkösdi 
Missének, Székely Ibolyá-
nak és Dávid Zsuzsinak 
is. Próbafelvételt csinál-
tat tam róluk. Kevés 
olyan remek színházi 
produkciót lát tam éle-
temben, mint az Orosz-
ország pesti előadását. 
Csortos egyike a leg-
ragyogóbb színészeknek: 
alakitása felejthetetlen él-
mény volt számomra. 

A Színházi Élet holly-
woodi tudósítója volt az utolsó újság-
író, akivel Paul Bern életében beszélt. 
Pár nappal a posthumus intervju után 
megjelent a lapokban az öngyilkosság 
hire. 

Röviddel a tragikus események le-
pergése után felkerestük 
Jean Harlow-ot, akit na-
gyon megrendített férjé-
nek váratlan halála.""" 

— Még ma is érthetet-
lenül állok a szörnyű 

esemény előtt — 
mondotta könnyes 
szemmel Hollywood 
egyik legkedveltebb és 
legdivatosabb filmszi~ 



— Drága Paulom a 
legkedvesebb, a legjobb 
ember volt: halálosan 
szeretett engem, s én is 
nagyon ragaszkodtam 
hozzá. Soha nem beszélt 
arról, hogy nős volt, 
hogy első feleségétől nem 
vált el. Pedig milyen egy-
szerű lett volna minden: 
ha elmondja, ha bevallja 
múltjának ezt a homá~ 
lyos fejezetét, találtunk 
volna olyan megoldást, 
hogy szegény férjemnek 
nem kellett volna a re-
volverhez nyúlnia és ilyen 
tragikusan vetni véget éle-
tének, 

Jean Harlow muta t ja 
a rengeteg részvéttávira-
tot, amit a világ leg-
különbözőbb részeiből 
kapott . A táviratok kö-
zött ott talál juk Várko-
nyi Mihály kondoleáló 
sorait is: 

Bern rendezte Vár-
konyi első amerikai 

filmjét, 

amely nagy sikert jelentett 
s a Karlsbadban tartóz-
kodó magyar filmszínész 
most ötvenszavas meg-
ható kábelben emlékezett 
meg a szomorú esemény 
kapcsán Paul Bernről, 
akit mindenki szeretett 
és akiért mindenki ra-
jongott Hollyoodban. 

K. 

Mrs. Paul Bern: Jean Harlow 
lilmszinéeznS 



Primadonnák 

Mintha a szerzők és ren-
dezők összebeszéltek vol-
na: a pesti színházakban 
legutóbb bemutatott dara-
bok majdnem mindegyiké-
ben levetkőzik a primadon-
na és vagy hálóingben, 
vagy kombinéban _játszik. 
Titkos Ilona A csók a tü-
kör előtt cimü Fodor-vig-
játék második felvonásá-
ban vagy tiz percig szépiti 
magát kombinéban a tükör 
előtt. Dayka Margit a Víg-
színházban, Vaszary János 
darabjában, mint jó házból 
való úrilány, a színpadon 
öltözik át estélyiruhába. 
Ugyancsak a „Jó házból 
való úrilány" egyik jelene-
tében Ladomerszky Margit 

Bajor Gizi és TBrzs Jen« 
Andrássy-utl Színház: Nem divat 

a szerelem 
(Halmi foto) 

Turay Ida 
Belvárosi Szinház: í r j a hadnagy 

(Ács Dusi felv.) 

Ladomerszky Margit 
Vígszínház: Jé házból való úrilány 

(Foto Angelo) 



Dayka Margit 
Vígszínház: Jó házból való úrilány 

(Foto Angelo) 
Honthy Hanna 

Fővárosi Operett-Színház: Manolita 
(László le í r . ) 

Titkos Ilona 
Magyar Szinház: Csók a tükör 

előtt 
(László íelv.) 

vetkőzik és öltözik a szín-
padon. Bajor Gizit az 
Andrássy-uti Színházban 
látni hálóingben, a „Nem 
divat a szerelem" második 
felvonásában. A Belvárosi 
Színházban az „írja had-
nagy" utolsó jelenetét Tu-
ray Ida ágyban, hálóing-
ben játssza végig. 

Ezekután csak természe-
tes, hogy a Fővárosi Ope-
rettszínház „Manolitá"-já-
nak primadonnája Honthy 
Hanna sem hagyja magát 
— és mindjárt az első fel-
vonásban átöltözik vagy 
háromszor. Egyszer háló-
ingbe, egyszer pongyolába 
és egyszer kombinéba. 
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A karnevál legszenzációsabb eseménye lesz 
a Miss Magyarország-bál 

Edt lénr l Anci 
(Kit Pál feto) 

Jabri Ma 
(Kia Pál !•!•) 

mert mindazok, akiknek képe a 
Színházi Életben megjelenik, egy-
ben két belépőjegyre nyertek igényt 
a Vigadóban megtartandó Miss Ma-

gyarország-Bálon. 

A, Színházi Élet előző számában be-
harangozott Miss Magyarország-választás 
örömteli visszhangot keltett az egész 
országban. Amióta ez az intézményessé 
lett társadalmi ünnep a legridegebb ke-
délyeket is meghódította, mindenki 
örömmel készül a tél legvidámabb tár-
sadalmi ünnepére, amely az idei évjárat 
legszebb leányait gyűjti a női szépség 
szakértő Jmüvész-zsürije elé. ©el is fu-
tottak már az első jelentkezések s az 
előzsüri rögtön döntött, hogy az érke-
zett képek közül melyek kerüljenek 
közlésre, 

A leközölt fénykép tehát azt jelenti, 
hogy az eredetije okvetlenül résztvesz n 
döntő versenyen, amelyet a szokásos 
gyakorlattól eltérően, fénye*, műsoros 
bál keretében rendez a Színházi Élet. 

De et az újítás magában véve nem 
volna teljes, ha meg nem valósítottuk 
volna azt a régi tervünket, hogy a Miss 
Magyarország-jelölteket fölmentsük egy 
sokszor kinos kényszer alól, amely abban 
áll, hogy el kell vonulniok a zsűri előtt. 
Többévi tapasztalat megtanított bennün-
ket arra, hogy a jelöltek az egyébként 



mindig nobilis diszkrécióval viselkedő 
zsűri előtt nem tudják megőrizni köz-
vetlenségüket s igy mozgásban és mo-
dorban tőlük teljesen idegen valakit sé-
táitatnak el a pódiumon. Még a hangjuk 

Kemény Olga 

kába lépett, hogy Budapesten soha nem 
látott attrakciókkal tegye emlékezetessé 
ezt az éjszakát. Többek között 

a párizsi Operabál mintájára meg-
csináljuk a pesti ezüsthidat, 

Lenkey Györgyike 
(FBldlák tata) 

sem az övék. Ezt a hibát akarjuk végleg 
kiküszöbölni, amikor elhatároztuk, hogy 

nem a jelöltek mennek a zsllrl elé, 
hanem a zsllrl megy a jelöltek közé. 

Az előző évekből ismert összetételű 
zsűri, amelynek névsorát idejében kö-
zölni fogjuk, el fog vegyülni a bálozók 
között és megfigyeléseinek összesítése 
után hozza meg Ítéletét. 

A Miss Magyarország 1933 bál egyéb-
ként minden vonatkozásában a karnevál 
legszenzációsabb eseményének ígérkezik. 
A bálrendezö bizottság már most mun-

amelyen az idei szezon minden neveze-
tességét bemutatjuk a közönségnek. 

A Miss Magyarország Bálon a Szín-
házi Élet előfizetői díjtalanul vehetnek 
részt, egyébként a művészi és társadalmi 
élet minden jelentős tagja otl lesz. így 
aztán a régi, bevezetett szokástól elté-
rően a legnagyobb nyilvánosság asszisz-
tálhat a választásnak és ünnepelheti a 
megválasztottakat. 

A jelölteket kérjük, hogy beküldendő 
képeikre vezessék rá a fényképész enge-
délyét és a következő szöveget: „Kérem, 
hogy képemet a Színházi Életben a Miss 
Magyarország jelöltek között közzé-
tegyék." 
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Garilovieh Anna 

Az olasz illusztrált lapok teljes 
oldalon hozzák egy fiatal magyar 
táncosnő képét, akit Victor Emúnuel 
olasz király külön kihallgatáson fo-
gadott és V. E. monogrammos, gyé-
mántokkal kirakott brilliáns brostüvel 
ajándékozott meg. 

A magyar táncosnőt, akit ez a nem 
mindennapos kitüntetés ért, Garilo-
i'ich Annának hivják. A fiatal mű-
vésznő pesti uricsalád gyermeke, Bu-
dapesten, ma jd Berlinben tanult és 
első színpadi sikereit a német fővá-
rosban aratta. Innét került Olasz-
országba, ahol tüneményes tánc-
tehetségével a legjobbak közé küz-
dötte fel magát. 

Carilovlrh Anna az il Secolo Illustrait» címlapján 



Garilovich Anna kar-
r ier jének mostani tün-
döklő sikere San Rossore 
városában következett el. 
A város a királyi család 
érkezését ünnepelte és az 
ünnepségj fénypont ja a 
városi színházban rende-
zett díszelőadás volt. 
Ennek a színházi elő-
adásnak keretében lépett 
föl a sanrossorei rende-
zőség felkérésére a vá-
rosban időző magyar 
táncosnő. Három tánc-
száma volt: rumba, orosz 
tánckompozició és csár-
dás. Amikor Ga rilovich 
Ann% számai befejeződ-
tek, az olasz király pá-
holyából kihajolva tap-
solni kezdett, mire dü-
börgő tetszészaj tört 
k i j A temperamentumos 
olasz közönség m a j d szét-
vetette a színházat, lel-
kesen ünnepelte a táncos-
nőt. 

Később Garilovich Anna 
öltözőjében megjelent a 
király szárnysegéde. Je-
lentette, hogy a király 
egy óra múlva a palotá-
ban várja a magyar tán-
cosnőt. 

A kihallgatás a királyi 
család jelenlétében majd-
nem egy óra hosszat tar-
tott. Garilovich Anna 
ajándékot kapott a ki-
rálytól: egy olasz királyi 
címerrel ellátott V. E. 
monogrammos gyémán-
tokkal kirakott brilliáns 
brost. 

A nagy olasz lapok ri-
porterei természetesen 
rögtön megintervjnolták 
a magyar táncosnőt és 
nagy, képes r iportokban 
számolnak be a királyi 
fogadtatásról. Garilovich Anna 

(Foto Baccarini) 
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iíródy Tama*, n legfiatalabb 
pesti karmester , még nem töl-
tötte be a huszadik évét. A 
Pesti Színházban a Terét diri-

gálja 
(Kis Pál ielv.) 

Rátkai Mártát, Rátkai Márton 
leányát eljegyezte Pongrácz 
László légügyi ellenőr. A fiata-
lok tavasszal ismerkedtek meg 
a balatonfüredi strandon, a 
nyár szerelemmé érlelte barát-
ságukat, az ősz meghozta az 
eljegyzést és a tél valószínűleg 
már mint házaspárt köszönt] 

majd őket 
Ezt í r ja Pagnolról, a Fanny 
szerzőjéről Stella Adorján, a 

darab fordítója 

POnköstl Andor „Miihely"-ének első próbája . Baló Elemér, 
Muráti LUI, Pttnkösti Andor, Dózsa István, V&rady Tibor rendező 

(Gyenes felvétele) 



Faludi Antal 
I r t a . FARKAS IMRE 

Egy kedves színnel szegényebb lett a magyar színházi világ. 
Eltűnt egy jóvágású, keskeny arc. eltűnt két fiatalosan csillogó 
szem: meghalt Faludi Antal. Azt lehet mondani, hogy a mult 
minden forró sikerében benne volt, minden nagysikerű darabban 
volt pár szava és ez a pár szó mindig ízlésesen és finoman 
simult bele a darabba. Közkatona volt, de a hűséges és tehet-
séges fajtából, akire rátalál a nagy költő szava: — ,.Tiszteljétek 
a közkatonákat, — nagyobbak ók, mint a hadvezérek." Faludi 
Antal még hozzátartozott a nagy Nemzeti Színházi együtteshez: 
Ujhdzyhoz, Mádayhoz, Vizváryhoz, Jászai Marihoz. Csillag Te-
rézhez . . . bejelentette ókét a szuffita-szalonban, kiszolgálta őket 
a világot jelentő deszkákon, köztük volt, hozzájuk tartozott, 
egy közős, nagy szeretet fűzte őket össze, a nemesveretü szó-
nak, a nemesveretü művészetnek a szeretete. 

Ó, nincsen busább, mint amikor őrökre behunyja a szemét 
CHV-egy kedves és szeretett, sokat remélt és kifáradt, sokat 
szenvedett, kiábrándult, de a színpadba utolsó leheletéig szerel-
mes művész. A parancsszóra mosolygó és síró, a játék-fintorhoz 
szokott arc sima lesz, mint a márvány s lecsukódik a szem, 
amelynek sötétsége, villanása, ragyogása és elborulása csak rit-
kán volt teljesen az övé. hanem a szerzőé volt és a közönségé, 
a szóé, amit előirtok neki a helyzetért, amelyet az iró ötlete 
s a rendező ügyessége köréje parancsolt. Nem is érzi jól magát 
a szinész-arc ebben a komor szerepben, eltűnik a szemünk elől 
ez a kép, de ott marad ugy, ahogyan annyiszor láttuk, ahogy 
emlékezetünkbe véste magát, ahogyan szeretetünkbe véste magát! 

Mondjunk pár szót Faludi bácsi életéről. Nagyváradon szüle-
tett az 1851-ik esztendőben. Vidám urigyerek volt, jogász volt, 
családi körben, fehér asztal mellett összetalálkozott egyizben a 
nagynevű kis öreggel. Gyulai Pállal, akinek elszavalta pár köl-
teményét. 

Gyulai mérgesen förmedt rá: 
— Uram, aki igy tud szavalni, mért nem megy színművészeti 

pályára? Annyi a jogász, hogy Dunát lehetne rekeszteni vele. 
de bizony jó színjátszó alig akad. 

Ezek voltak Gyulai Pál szavai! Fontos, sorsdöntő kijelentések. 
Mert Gyulai Pált nem abból a fából faragták, hogy egykönnyen 
megdicsért valakit. És ennek a dicséretnek ereje volt, súlya 
volt: ez a dicséret eljegyezte Faludi Antalt a ,,jdtékszin"-nel. 
Azonban előbb óvatosan elvégezte a jopot. Sose vette hasznát. 
De sohase vette volna hasznát. Színésznek született, nem 
jogásznak. 

Miklóssy társulatánál kezdte működését. Azután került csak 
Pestre, a Nemzeti Színházhoz. Negyven évig volt a Nemzeti 
Színház tagja, ott élt, az volt az 6 világa, szívvel-lélekkel oda-
tartozott. Gringoir-ban lépett fel először . . . 

Hogy kifejezetten inas- és pincér-szerepeket kapott, azt volta-
képpen egy nagy sikerének köszönhette. A ,,Váljunk el"-ben 
játszott egy borfiu-szerepet... és annyira megtetszett a kitűnő 
Paulai/ Edének, hogy ezentúl minden ilyenfajta szerepet, ha 
kisebb volt, ha nagyobb volt, rája osztott: 

— Csak te tudod ezt ilyen elegánsan megcsindlnil 
íme, hogy döntheti el egy művészi pálya útját, fejlődését sok-

szor egy siker. 
A régi Nemzeti Színház udvarán, a vidám, jókedvű tréfálko-

zások közepette, a szivárványoson kedves ötletek közepette, jól 
érezte magát. Állandóan ugratták eygmást ezek a régi kedvesek, 
nem egy vidám szinésztréfa maradt fönn ezekből a ,,klasszikus" 
időkből. Faludi Antal sokat tudott mesélni és szívesen mesélt. 
Nem egyszer elmondta, hogy 6 bejött a Nemzeti udvarára és 
ázt mondta: 

— Uraim, az éjjel azt álmodtam, hogy Hamletet játszottam... 
Erre Gabányi megjegyezte: 
— Milyen jó, hogy nem álmodtam azt, hogy végignéztem. 
Pedig, ki tudja? Hej de sokszor csak azért nem szökik a 

magasba egy művész-karrier, mert: „más a beosztása"! 
Faludi Antal mosolygott a trélán, mint ahogy a kedves bo-

hém mosolygós könnyüségével vett mindent. Talán mégis: csa-
ládját, feleségét, két lányát, két szép kis unokáját nehéz szív-
vel hagyta itt. S őt, ki az egész életén át vitte az ezüsttálcát 
és a festett ajtón által bejelentette a színpadi előkelőségeket, 
őt, apró kollégája, a mosolygó, térdnadrágos kis ajtónálló angyal 
bizonyára bejelentés nélkül bocsátja be a csillagok országába! Halmi Artnr r a j » 
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Huszka Jenő ismét megsz<5-
lal: Martos Ferenccel operettet 
irt; a Fővárosi Operettszínház-
ban kerül színre. 

• 
A newyorki Plymouth-szinház 

Bárdos Ar thur rendezőpéldánya 
alapján muta t ja be az í r j a 
hadnagyot 

• 
Sólyom Janka és Buday Dé-

nes november elsejétől a bécsi 
Ronacherben vendégszerepelnek 

Seidner Zoltán totorlportert , 
akinek a képeit a Színházi Élet 
olvasói ismerik, az Országos 
Kézműipari Tárlaton nagy arany-

éremmel tüntették ki 

Both Klári hosszabb szünet után 
visszatér a színpadra. A Ka-
maraszínházban a Forgószél fő-

szerepét fogja játszani 

Lengyel Menyhért levelet 
irt Halász Imrének Lon-
donból: 

„Nem kaptam jegyet 
darabja előadására, mert 
táblás ház volt. Másnap 
mehettünk csak el. A zene-
kar magyar nótákat játszik 
a darab előtt..." 

Feleky Klári a Modern Kabaré-
ban tűnt fel. Faragó Sándor 
„Gázóra" clmü darabjának női 
szerepét játssza. A kritikusok a 

Eremier után megírták róla, 
ogy a nevét hamarosan meg 

fogja tanulni a város. A Jóslat 
bizonyos mértékig teljesedett: 
Heltal Jenő már megnézte és 

megjegyezte a nevét 
(Kis Pál foto) 

Boross Elemér „Forgószél" clmü u j darabjá t olvassa fel Pün- Hámori Margit, aki tavaly vé-
kösti Andor rendezőnek és a szereplőknek 8 « t e el az Akadémiai, egyévi 

(Gyenes foto) sikeres pécsi vendégszereplés 
• után a Vígszínházhoz szerződött 

(Csiki felv.) 

Hunyadi Sándort , az Erdélyi kastély szerzőjét felkértük, hogy 
ír jon egy mondatot u j darabjáról . Ezt i r ta : 
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Csak röviden I 
VASÚTI MOZIKAT ren-

dezett be a szovjet: két-két 
pullmankocsi összeépítésével 
oldották meg a vándor 
hangosmozi problémáját. 

MARLENE DIETRICH 
legújabb angolnyelvií 
beszélöfilmjében, ame-
lyet Joseph von Stern-
berg rendezett, német 
bölcsődalokat énekel. 
A newyorki premieren 
a németnyelvű dalok 
aratták a legnagyobb 
sikert. 



BILLER IRÉN HANGOS-
FILMEN fog játszani — 
irja a Photoplag, amely 
Billernek Los Angelesben, 
az olimpiászon készült ké-
peit közli. 

GRETA NISSEN 
Hollywood u j sex-appeal-klrálynője. Sex-appeal-
ben svédek és Greték előnyben: tavaly Garbo 
volt ax érsékek királynője, — most Nissen 

kisasszony 
(Foto F»x) 

GOGOLY Revizorát a „Fejtetőre állí-
tott város" címen viszik filmre. 

LONG ISLAND-EN, New York mellett 
építi fel a Western Electric a világ leg-
nagyobb hangosfilm-műtermét. 



JEANETTE MC DONALD ÉS MAURICE CHEVALIER 
,A hereegn« szabója" — Paramount-fi lm - A Royal Apolló kttvelkező műsora 



A FÉLHIVATALOS FILM-
LAP, a Magyar Mozi és 
Film irja legújabb számá-
ban: „A budapesti ftlmköl-
csönzők vizsgálatot indítot-
tak a mozitrösztök tárgyá-
ban. A magunk részéről 
érthetőnek tartjuk, ha a 
filmkölcsönzők fellépnek az 
olyan törekvés ellen, amely 

H A N G O S 

az egészséges versenyt ki-
zárja, mert ez egyrészt lo-
jális a filmkölcsönzőkkel 
szemben, másrészt olyan 
nivócsökkenésre vezet, 
amely előbb-utóbb feltétle-
nűl megbosszulja magát..." 
A cikket nem az úgyneve-
zett Royal-tröszt, hanem — 
a közös vezetésbe tömörült 
újpesti és szegedi mozik 
ellen irták. 

ANNA STEN, az Ameri-
kába szerződtetett orosz-
német filmsztár első holly-

woodi filmjét King Vidor 
rendezi. 

BOLVARY GÉZA, Maria 
Solveg és Gustav Fröhlich 
a filmről beszélt a mün-
cheni rádióban. 

MINDEN ELLENKEZŐ 
HÍRESZTELÉSSEL szem-
ben az Ufa Nachrichten 
hivatalosan közli, . hogy 
Nagy Kató nem szerző-
dött más filmgyárhoz, an-
nál is inkább, mert még 
hároméves szerződés köti 
az Ufához. 



A sîbgp hépcbben 
Az elmúlt hét teljes Üzemben találta a pesti színházakat. Három bematató Is volt: 
a Jó házból való úrilány a Vígszínházban, az írja hadnagy a Belvárosiban és a 
Manollta a Fővárosi Operettszínházban. Itt bematatjuk a Színházi Élet olvasóinak a 

a három darab hat nagysikerű jelenetét. 

A jó hóiból való úrilány, Dayka Margit, a második felvonásban, amikor Kertész Dezső szerelmet vall 
neki, e lárul ja , hogy ő is szerelmes. De nem Kertészbe, hanem Rajnay Gáborba 

(Angelo foto) 



A Vígszínház újdonságában Gárdonyi Lajos egy háziurat Játszik. Szerelmit , a házmester-kisasszonyt, 
f e j e s Terit , elviszi egy lokálba. Itt ugy becsíp a háziúr, hogy elengedi valamennyi l ak i j ának a házbért 

(Angelo loto) 

Turay Ida kegyelmet kér a cártól a Szibériába 
deportált í r j a hadnagynak. A cár , Harsányt 
Hczső, kegyelmet ad és megparancsolja, hogy a 
nem létezd hadnagy sürgősen vegye feleségül 

Turayt 

Szerencse, hogy Delly Ferenc a da r ab végén vál-
lalja í r j a hadnagy szerepét és mint „ í r j a tábor-
nok'* feleségül veszi az udvarh51gyet, Turay Idát 

(Ács Dusi felvétele) 



Manolitától, Honthy Hannától, egy ismeretlen elrabolja legdrágább nyakékét. Az Opera-bálon Hontby 
találkozik a rablóval (Soltby György) és beleszeret 

(Angelo loto) 
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A „Manoll ta" legnagyobb sikerű tánoszámát, a „Jerusalem*-et , Somogyi Nusi és Ri tká i Márton éneklik 
és táncolják. Ez a refrén: „Jerusalem nyáron hüs; Jerusalem télen htts — Jerusalem télen, nyáron, 
tavasszal, mindig hUs. — Jerusalem nyáron lût, Jerusalem télen fût — Jerusalem télen, nyáron, 
tavasszal, mindig tűt — Jerusalem négy szétagbó! áll és tiz betűs — Csak az a b a j benne, hogy egy 

kissé zsidils" 
(Angela foto) 
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Két hétig az UFA vendége lesz 
Berlinben a Színházi Élet 
sztárpályázatának győztese 

Sztárt keres az UFA a Színházi Elet 
olvasói között: az európai filmgyártásnak 
utánpótlásra van szüksége. A Színházi 
Élet nem egy tehetséget fedezett már fel 
a szinpad és a film számára, természetes 
tehát, hogy Európa legnagyobb filmgyára 
velünk karöltve szeretné megtalálni a jövő 
Marlene Dietrichét, Lilian Harveyét vagy 
Nagy Katóját. 

Az UFA Budapesten tartózkodó rende-
zője, Heinz Hille, aki Bársony Rózsi, 
Halmay Tibor és Fritz Albach-Retty fő-
szereplésével Mikszáth Kálmán „Vén 
gazember"-ének magyar és német válto-
zatát késziti, az elnöke annak a zsűrinek, 
amely hivatott arra, hogy u j filmtehetsé-
get fedezzen fel a Színházi Élet utján. 

— Rengeteg tehetséges szí-
nésznőt, színészt, írót kö-
szönhet a film a magya-
roknak — mondotta Heinz 
Hille a Színházi Életnek. — 
Csak pár nevet sorolok fel 
hamarjában, azokat ame-
lyek éppen eszembe jutnak: 
Bánky Vilma, Nagy Kató, 
Putty Lia, Alpár Gitta, Lu-
kács Pál, Verebes Ernő, 
Halmay Tibor, Szőke Sza-
káll, Vajda Ernő, Székely 
János, Nóti Károly — va-
lamennyi Budapestről ke-
rült az európai, vagy az 
amerikai filmgyártás köz-
pontjába, a világhír ma-
gaslatára. Az európai film-
gyártásnak uj nevekre, uj 
arcokra, uj tehetségekre 
van szüksége. Egészen biz-
tos vagyok abban, hogy a 
Színházi Élet révén me-
gint felfedezünk valakit, 
aki karriert fog csinálni s 
akire önök büszkék lehet-
nek, hogy magyar. 

A Színházi Élet és az 
UFA filmsztár-pályázatára 
bárki jelentkezhet. A je-
lentkezők küldjék be fény-

képüket szerkesztőségünknek, a fényké-
pész engedélyével. A képeket legköze-
lebbi számúnkban kezdjük közölni. 

Pályázatunk győztese két hétig az 
UFA vendége Berlinben. 

A sztárpályázat nyerteséről a leg-
jobb operatőrök készítenek a neu-
babelsbergt műteremben próbafelvé-
telt s ha a próbafllm jól sikerül, a 
sztárjelöltet az UFA rögtön szerződ-

teti. 
A zsűri, amelynek tagjai Heinz Hille, 

Antal József, Lándor Tivadar, Incze 
Sándor, Lukács Gyula, Váró Andor, ok-
tóber végén dönt arról, hogy ki lesz a 
szerencsés Miss UFA. 

Helm Hill« rendező, a Színházi 
Élet i s az Ula sztárpályázatá-
nak elnöke Bársony Rózsival, 
tilmtelvétel közben a Margit-

szigeten 
(Gyenes felv.) 



Szikár, komolyképii f iatalember, 
vékony, arisztokratikus bajusszal, 
szomorú tekintettel: Vaszary János. 
Úgyszólván egyik napról a másikra 
emelkedett a legdivatosabb szinpadi 
szórakoztatók közé, akinek ^sikerei 
gyors tempóban szárnyaltak tul az 
ország határain. Hogy született ez a 
hirtelen karrier? Hogyan lett Vaszary 
János „mérleggyári munkásból" elis-
mer t szerző, akinek a darabja i t már 
látat lanban veszik meg az ország első 
színpadai? 

— Mindig valami pechnek köszön-
hettem az előrejutásomatl — magya-
rázta a „Rád bízom a feleségem", 
„Zöld bárány", „Angyalt vettem fe-
leségül" és „Jó házból való ur i leány" 
szerzője 

— Hogy jutott be a színházi 
világba? 

—1 Érettségi után arról ábrándoz-
tam, hogy rendező lehessek. 1923-ban 
a Magyar Szinház a tagjai közé soro-
zott. Jól ment a sorom, de nem fér-
tem a bőrömben. Rendeztem egy ex-
presszionista előadást a Renaissance-
Szinházban. E körül nagy vitám tá-

Vaszary és felesége minden premier e l í l l kivetik kár tyán: sikere lesz-e az újdonságnak? 
(László telv.) 



madt a színházzal. Ki-
dobtak, fegyelmit indí-
tot tak ellenem és ennek 
folyamán a Szinészszö-
vetség kizárt a tagjai 
sorából. Első számú pech, 
ami elősegítette az érvé-
nyesülésemet. 

—r Hogyan? 
— Itthon nem volt mit 

keresnem, mer t bojkot t 
alatt állottam. Kimentem 
Párizsba. Találomra. Volt 
egy kis pénzem. Amikor 
a Gare de l 'Est-en meg-
érkeztem, ötszáz f r a n k 
nyomta a zsebemet. Azt 
hittem, hogy ebből so-
káig lehet élni. Persze, 
gyorsan elfogyott. Neki-
vágtam munká t keresni. 
Végigszenvedtem az ösz-
szes szakmákat . Csak az 
előkelőbb állásaimat 
mondom el. Málhát hord-
tam La Chapellén, üveg-
gyárban takar í tot tam, 
mérleggyárban hord tam 
a v a s a k a t . . . Kenyerem 
v o l t . . . Gábor fivérem-
mel laktunk együtt kis 
diákszállóban és általá-
ban meg voltam elégedve 
a helyzettel. Nemsokára 
visszatértem a szakmá-
hoz. Magyar színházat 
játszottunk. Rendeztem 
Sarment darabját , a 
Hamlet h á z a s s á g á t . . . 

— Lát tam Párizsban. 
Játszott is benne! 

— Hogyne! Azt hiszem, 
rossz színész voltam. De 
a rendezést maga a 
szerző és sok francia 
szakértő megdicsérte. Ké-
sőbb a színházunkat 
kezdték hivatalosan is 
felkarolni. Ebbe aztán belebuktunk. 
Megint nem volt jövedelmem, sze-
rencsére a szállóban lehetett hitelbe 
is lakni. Hónapokig nem fizettem. 

— Remélhetőleg, azóta megfizette? 
— Hogyne. Kamatokkal együtt. 

Mindenfélét megpróbál tam és igy vé-
letlenül bejutot tam egy filmlaborató-
riumba. Apropos, közben aktív szere-
pet is játsztam aj f rancia filmnél. 

A szerző feleséginek aiokfa diktálni u j d a r a b j a « 

— Bonvivant volt? 
— Nem. Világosító. A laborató-

r ium tulajdonosa megszeretett. Volt 
egy lánya is. A dolog ugy festett, hogy 
happy enddel zárul ottani szereplésem. 
És ekkor ismét jött a hagyományos 
szerencsés pecchem. Felrobbant a la-
boratór ium és há rom hónapig nyom-
tam az ágyat. Azt hit tük, hogy soha-
sem fogok többé talpraállní . Haza 
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kellett jönnöm a f rancia fővárosból. 
— It thon? 
— Sokat küszködtem, mig végre 

Faludi Jenő adott egy darab kenye-
ret, a Magyar Szinház rendezőnek 
szerződtetett. Három rendezői sikert 
könyvelhettem el: Volpone, Talpig 
úriember és Álomkirálynő. Egy év 
múlva ismét állás nélkül maradtam. 
Végső kétségbeesésemben darabirásra 
ad tam a fejem. Igy született meg a 
„Bohózat egy párizsi szállodában", 
amelynek társszerzője voltam. 

— Ez volt az első színpadi m ü ? 
— Családi alapon í r tam egy-két 

egyfelvonásost a húgom, Vaszary Pi-
roska számára. Később szinre került 
a „Rád' bizom a feleségem", amivel 
sikerem volt és tavaly két úgyneve-
zett siker a „Zöld bá rány" és az „An-
gyalt vettem feleségül". 

— Persze, már dőlt a pénzl 
— Ezzel a két sikerrel összesen 

egész évben háromezer pengő tantié-
met inkasszáltam. Messziről minden 
jubiláló darab anyagi sikernek látszik. 
A valóság az, hogy abból a heti száz 
pengőből éltem, amit Marton Sándor 
előlegezett megírandó müveimre. 

— Mikor jött rá, hogy tud darabot 
irni? 

— Mint rendező tudtam, hogy mi 
kell a közönségnek. Ilyet ir tam. Min-
dig nevettetni akar tam és rá jöt tem, 
hogy az embereket elsősorban az 
őszinte dolgok tud ják megkacagtatni. 
Ahogy egy kis pénzt keresek, meg-
írom azt a darabot, amely után vá-
gyakozom. Nem teszek koncessziókat. 

— Milyen darabot szeretne irni? 
— Olyat, amely nem tetszik a szín-

igazgatóknak. 
— Kifogások hangzottak el, hogy 

az u j darab ja túlságosan pikáns. 
— Tudom. Az egyik lap „vásott 

szerzőnek" nevezett. Ennek örültem 
a legjobban. Azt is hallottam, hogy 
hölgyek szégyelték magukat a néző-
téren. Nem igy van. A kor szégyelte 
magát, a kor, amelyben élünk, mert 
tükröt tar tot tam eléje. 

— Kor a tükör előtt. 
Egyik újság a gyors egymás u tán 

következő Vaszary-darabokra célozva, 
s a többi szerzőhöz adresszálva irta: 

— Mig ön alszik, Vaszary dolgo-
zik. 

Tényleg ! A vigszinházi premier 
u tán azonnal nekiült u j darabot írni. 
Ha valami pech közbejön, biztos az-
zal is sikere lesz. 

STELLA ADOnJAN 

Vasrary János feleségéről és k iskutyájára! 
(Lási l í leír .) 



Nagy Kató női Chaplin akar lenni, 
a rendező szidja, hogy nincs szive — s Kató 

megirja élete legszebb szerelmes levelét 
Elérkezett a nagy nap, az első film-

felvétel napja . Fi lmre fotografá l ják 
Nagy Katót, a szabadkai bankigaz-
gató bakfislányát, a filmiskola három 
más növendékével együtt. 

A Star-filmgyár pasaréti telepén 
készült a felvétel. A filmiskola igaz-

gatója előző nap azt a tanácsot adta 
Katónak, hogy feküd jön le korán, pi-
hen je ki magát, mert annál jobban 
sikerül a felvétel, minél nyugodtabb. 

Kató nehezen tudott elaludni ezen 
az éjszakán s kora ha jna lban ébredt. 
Kiugrott az ágyból, egyenesen a tü-
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körhöz szaladt s nézte, vizsgálta a 
szemtelen kis arcot: elég üde, nincse-
nek ráncok a szem alatt, a száj kö-
rül? Nagy b a j van: a nyugtalan éj-
szaka furcsa, kétségbeesett vonalakat 
rajzolt] a száj köré. Nem, még sincs 
semmi ba j : csak azért látom a rán-
cokat — nyugtatta meg magát Kató, 
— mert aggódva nézem a tükörben, 
hogy elég sima, friss-e a böröm. Ne-
vessünk csak egy kicsit 1 Igy, most 
már jó. Édes, okos a pofácskád, hó-
dító a mosolyod, jól van, Kató — kar-
riert fogsz csinálni. 

A jövő nagy filmprimadonnája (e 
pil lanatban Gaál Béla pár hetes nö-
vendéke) nyelvet öltött tükörképére, 
aztán könnyű jókedvvel fütyörészni 
kezdett; megfürdöt t , felöltözött, be-
kapta a reggelit s lesietett az utcára. 
Hét óra mult tiz perccel. Nyolcra kell 
n gyárban lenni. Intett egy konflis-
nak, (mindig konfl ison járt , bácskai 
könnyelműséggel), kényelmesen elhe-
lyezkedett az ülésen s az egyfogatú 
elindult vele a Hűvösvölgy felé, 

A késő őszi napsugár Kató floren-
t in-kalapján át szeszélyes rózsákat 
rajzolt a szép kis arcra, amely sima 
volt, nyugodt és derűs, mintha gaz-
dá ja legalább nyolc órát aludt volna. . 

Két óra múlva hogy szenvedett, 
vonaglott, verejtékezett a csinos kis 
arci 

— Sirnil Nem jó . . . Ez nevetés, 
nem sirás! Ne grimaszt csináljon, 
hanem sirjon . . . mintha szenvedne 
valami m i a t t . . . vigyen egy kis szi 
vet a játékába! Nem látta, Manci 
hogyan csinálja? 

A filmiskola igazgató-rendezője a 
szabályos próbafelvételformákat esi • 
náltat ta növendékeivel: pityeregni, 
sírni, zokogni, kacérkodni, szenvedé-
lyesen szeretni, szenvedni, csalódni, 
megrémülni, mosolyogni, nevetni, ka-
cagni. 

Kató rettenetesen kínlódott. Sze-
retett volna természetes lenni, csak 
éppen belenézni a felvevőgépbe és 
nem parancsszóra változtatni el az 
arcát, hanem azt csinálni, ami eszébe 
jut. A rendező a homlokát törülgette. 
Katóról már csurgott a festék. Arra 
gondolt, hogy legjobb lenne abba-
hagyni az egészet; ennek igy nincs 
semmi értelme, ha igy dirigálják, 
úgyis rossz lesz a próbafi lm. 

— Nincs szive fiam, az a b a j — 
mondta a rendező. — Sziv nélkül nem 
lehet játszani. Maga még gyerek, ho-
gyan is tudná végigjátszani azt, ami-
hez . . . 

A mondat befejezetlen maradt , de 
Kató megértette, talán többet is ér-
tett belőle, mint kellett volna. Ernő 
képe villant fel szeme előtt, a dél-
utáni látogatásra gondolt s Ernő si-
mogató, kellemes hangjára . Az ébredő 
szerelem kis melegsége csapott szive 
felé — — — már tudott játszani, 
már sokkal jobban ment minden. • 

Vasárnap délután. Zsúr a néniék-
nél, ahol Kató lakott. Ismétlődik a 
szentimentális leányregények meg-
szokott fejezete: valaki Chopint ját-
szik a zongorán , . . néhány pohár 
likőr a hűvös ebédlőben . . . lopva 
váltott csók az erkélyen . . . egymás 
nevét ejti két remegő száj: Kató . . . 
Ernő . . . ugyanaz a gondolat mindkét 
agyban: ha szeretni fog, hires le-
szek . . . szeretnem kell vakon, bolon-
dul, hogy szivvel tud jak játszani, 
hogy megtalál jam azt, ami hiányzik 
belőlem, hogy karriert csináljak . . . 
ha tudom, hogy ez a szép gyermek 
az enyém, ha nekem ad ja a száját és 
a kar já t , a szivét: megírom a világ 
legszebb r e g é n y é t . . . i 

A zsúr után ritka találkozások, 
hosszú séták. Végnélküli séták a Ha-
lászbástyán, a Ligetben, a Tabánban. 
Csókok a szigeti padokon, a budai 
Dunaparton. Tavasz! Gyönyörű, ter-
mékenyítő tavasz. Az iró születő re-
gényéről beszél; a regényről, amely-
nek Kató a hőse s amely szerelmi 
álomban, gyönyörű önkívületben szü-
letik éjszakánként a kopott butoru 
legényszobában. 

Az iró készülő regényéből olvas 
fel Katónak. Kató hallgatja, kerekre-
nyilt szemmel s hallgat még akkor is, 
mikor az iró már a kézirat végére 
ér: szivében tovább csilingelnek a 
szavak, tovább játszódik a regény. 

— Ernő, azt hiszem, mégsem le-
szek színésznő. Iró leszek, költő, 
mint maga — mond ja félénken, bi-
zonytalanul. — Mégsem nekem való 
a film. Talán mégis azoknak volt 
igazuk, akik mindenáron le akar tak 
beszélni róla. Nem tudok drámázni, 
hiába erőszakolom, hiába erőszakol-



ják. Mint színésznőnek, ugy érzem, 
csak akkor lenne sikerem, ha kita-
lálnék valami női Chaplin-figurát, va-
lami egészen g r o t e s z k e t . . . ne neves-
sen ki: pár nappal ezelőtt szcenáriu-
mot kezdtem irni, burleszk-szcená-
riumot, a főszerepben Nagy Katóval. 
— Sóhajtot t . — De lehet, hogy most 
is tévedek. Lehet, hogy Miss Chap-
linnek se leszek jó. 

Cigarettát kért . 
— Hét hét múlva befejeződik a ta-

jiitás a filmiskolában. Haza kell men-

nem. Haza kell mennem . . . vissza 
papához-mamához, ugy, ahogy jötr 
tem; csak éppen nem felemelt fejjel, 
ahogy elindultam, hanem lógó orral : 
Kató, nem sikerült. Ha hónapok alatt 
nem történt csoda, nem történik 
most, a hátralevő pár hét alatt sem, 
Kató nem lesz hires, nagy nő: marad 
szürke kis szabadkai veréb, ami volt 
s fér jhezmegy szépen, mint a többi 
ú r i l á n y . . , 

Hosszú, fá jda lmas hallgatás és 
nagy néma séta a tavaszi estén, ősz« 



(Foto Ul«) 

szeölelkezve, lefelé a Gellérthegyről, 
a Kelenhegyi-uton. 

— K a t ó . . . 
Kató az iróra néz. 
— K a t ó . . . Én olyan, de olyan 

boldog lennék, ha kiverné fejéből azt 
a sok csacsiságot, filmről, világhír-
ről, sikerről, érvényesülésről. Boldog 
lennék ha . . . ha mindezt elfelejtené 
és csak arra gondolna, hogy . . . sze-

retem magát! Ha nem törődne azzal, 
mi lesz magából, hanem csak rám vi-
gyázna, nekem adna erőt ahhoz, hogy 
dolgozni tudjak magáért és olyat Ír-
jak, amilyen szépet iró még nem irt. 
Legyen az enyém. Hagyja a bolond 
álmokat. Legyen a feleségem. • 

Kató levélben válaszolt. Még az-
nap, késő este levelet hozott tőle a 

szobalány Ernőnek. 
..Szeretem! Most már 

bátran, dacosan ki me-
rem mondani, ugy, hogy 
szinte megijedek tőle. 
Félek. Hogy miért? At-
tól félek, ami ezt a gyö-
nyörű napsütést követni 
fogja. Gyáva vagyok és 
félek a szenvedéstől. Fé-
lek magamtól. Tudom, 
hogy sohasem érem el 
álmaimat. Talán az első 
héttől tudom ezt s már 
régen, régen visszafor-
dultam volna, de... Maga 
az, aki itt tart. Nem tud-
nám itthagyni magát. 
Rohanni szeretnék, fá-
kat kicsavarni, belekia-
bálni a sötétségbe. Szél-
vészt támasztani és ver-
senyt futni vele, zivatart 
csinálni, hogy végigver-
jen a zápor. Meghalni és 
élni. Gyűlölni és szeret-
ni. Csak igy tudok meg-
szabadulni ezektől az 
elementáris erejű, fejfáj-
ditó szavaktól, ha leirom 
őket Magának. Tombolni 
tudnék néha, amikor 
egyedül vagyok. Gyűlö-
löm magamat, amiért 
sfftetem. Talán nem is 
szeretem. . . Ne higyjen 

luoRcm. Szeretek hazud-
m * - n i . . . " 

(Folytatjuk) 



Gróf Sxapáry Er isébr t 
(Angclo foto) 

ö. is. Szóval, nincs semmi baj, gyerünk 
tovább. 

— Mi van a nevezetes' párbajjal? 
— Még nem történt meg, még csak 

a kardokat köszörülik. Az egyik félről 
kiderütt, hogy valamikor Wiener-Neu-
stadtban vivótanfolyamon vett részt s 
bizony mestere a kardnak. Ez azonban 
nem riasztja vissza a másik félt. 

— Voltál a Fenyő Margit és a Simon-
tsits Béla esküvőjént 

— Az esküvő a legragyogóbb külső-
ségek közölt zajlott le a szervitatéri 
templomban. Valóságos ünnepe volt a 
fiatalságnak, amely zsúfolásig megtöl-
tötte a templom padsorait. Kivonultak 

ZSERBÖ-BO-BAN 
— Mit tudtok ti, angyalom, a válási 

frontról, amely ugy megélénkült az őszi 
szezonban? 

— Hát bizony a rokonszenves fiatal 
báró egyedül maradt, a nyolcszobás la-
kás redőnyeit lezárták és a báró kör-
telefonban értesített szabónőket és kala-
posnőket, hogy őt nem terheli többé 
semmi felelősség. Bizonyos, hogy a csa-
pást rövidesen kiheveri a szenvedő hős, 
aki iránt általános rokonszenv nyilvánul 
meg az egész városban, amit bizonnyal 
meg is érdemel. Egy hét múlva már el-
felejtjük valamennyien az egész ügyet s 
mire a falevelek lehullnak, elfelejti majd 



ti Bem-tüzérek egy diszszázaddal, bizony 
wár régen láttunk együtt ennyi délceg 
katonatisztet. Az esküvői szertartást 
Haasz István tábori püspök végezte, a 
fiatal pár tanúi pedig Mándy Samu és 
Magasházy László voltak. 

— Kérünk egy kis divat-tudósitást. 
— Festői látványt nyújtott a násznép 

felvonulása. A menyasszony hétméteres 
tiszályu gyönyörű satinruhában, értékes 
és művésziesen feltűzött régi csipke-
fátyollal libegett végig a templomon, a 
koszorúslányok mindegyike pasztellszinü, 
rózsaszín, világoskék, sárga, zöld toalet-
ben pompázott. 

— Kik voltak a koszorúslányok? 
— Mándy Edith, Mándy Rózsi, Mándy 

Erzsike, Telbisz Márta és Zsuzsó, Szent-
királyi Baba és Waldberg Vera. Nagy-
fejeő Józsefné narancssárga riboulding-
ruhában haladt a nászmenetben Mándy 

Samu karján, további párok: Lőrinci 
Ferencné Mándy Tiborral, Fenyő Lili 
Mándy Pállal, Tankovits Richárd a 
feleségével és Nagyfejeő József Mándy 
Győrggnével. 

— Ben Tascher de la Pagerie gróf es-
küvője az elvált Sassanoffnéval mikor 
leszi 

— Október tizedike táján esküsznek 
egymásnak örök hűséget Párizsban. 
Tanuk lesznek: a Tascher grófi család 
seniorja, Duc de Tascher, továbbá 
Herrtot miniszterelnök kabinetfőnöke, 
Alphone, valamint a párizsi magyar 
követ, Villani báró. Az uj házaspár es-
küvő után hosszabb nász utat tesz az 
olasz tavaknál s késő őszre térnek csak 
haza Budapestre, ahol az• Andrássy-uti 
Ray-villában az egész emelétet kibérel-
ték. 

— Mi igaz a Santelli Pálné király-
szinházi szerződéséről? 

— A csillagszemű szépasszony tényleg 
tanul énekelni s tényleg fel akart lépni 
a Gyöngy Pál operettjében, de mégsem 
fogjuk egyelőre színpadon látni, nagy 
familiáris ellenzés ágaskodik a színpadi 
kirándulással szemben. Pedig hátha le-
hetne avatni egy uj primadonnát, erre 
úgyis komolyan szükség lenne. No és 
most mondj valamit a nyári klubokról, 
amelyeknek az élete alaposan meghosz-
szabbodott ebben az őszi kánikulában. 

— A Park Klub már elcsendesedett, 
főkép, mert Haytonék elutaztak, akik 
körűi nagyobb társaság verődött össze 
napról-napra. Széchenyi László gróf 
leányai voltak látogatóban idefent nem-
rég néhány napra, megérkezett a szép 
Wurmbrandt comtesse s készül az eskü-
vőjére, Széchenyi Zsigmond gróf két 
remek szarvast lőtt az őszi vadászato-
kon, — íme a késő nyár hirei, no és az 
Autó-Klub bridge- és römi-bajnokának, 
Horváth Györgynek berlini utazása. 

— Mi az9 Mi az9 Ujabb bridge-
verseny az utazási okf 

— Nem, ezúttal egy érdekes találmány 
értékesítése, amellyel legközelebb már 
Pesten is fogsz találkozni, angyalom. 
Az értékesítés remekül sikerült, erre vall 

A pesti társaságból 
Kallós Jánosnó 

(Rozgooyl loto) 



az is, hogy a péntek reggel 
induló berlini repülőgéppel 
egy bűbájos pesti tünemény 
indult Gyurkánk berlini ma-
gányának megédesitésére. 

— .No és a Tennisz Klub-
ban békét hint szét az öszi 
verőfény? 

— A két párt beásta ma-
gát és farkasszemet néz 
egymással. Egyelőre azon-
ban alkonyatig békés bridge 
és rômi fárja a fedezékek-
ben s ugy látszik, a tagok 
nem egyhamar térnek őszi 
nyugovóra, mert egyre töb-
ben járnak kl a Szigetre a 
iMifiy meleg miatt. 

—. Hallom, a strandfür-
dők is tele vannak még. 

— Mészáros Ervin fel-
jegyzése szerint, ő már für-
dött október elsején ezelőtt 
két évvel. A dátum most 
megismétlődött s a Hullám 
délben zsúfoltabb, mint 
nyáron. Itt hallottam a leg-
újabb pletykát is. 

— Nos? Nosf 
— Egy előkelő fiatal ur 

udvarolt egy nagyon szép 
lánynak, először feleségül 
kérte, majd meggondolta 
magát és kétezer pengő 
havi apanázst igért neki, 
ha... 

— Mi a mese végef 
— Kardok csörömpölésc 

egy vívóteremben. A leány, 
bátyja le fogja vágni az 
ajánlkozó füleit s igy sze-
rencsére nem fogja már 
hallhatni, hogy én ai fentie-
ket elmondtam rófá^^ 
adieul 

Fenyő Malyl és mohácsi és 
banjalukal Simonsits Béla 

házasságot kütiittek 

(Angelo 



mint a nóta mondja. Csak az a baj, hogy 
az osztrák kapuba 2, a miénkibe 3. • 

Azt mondják, hogy a futballt tömegszen-
vedély. A vasárnap lejátszott hetvenegye-
dik osztrák-magyar válogatott futballmér-
kőzésen kiderült, hogy a futball nem tö-
megszenvedély, hanem tömegszenvedés. 

Máriássy dr. szövetségi kapitány a mér-

kőzés második félidejében a ikővettkező hir-
detést adhatta volna le az FTC-pálya 
mikrofonján: „Efcserélíném szőke center-
csatáromat barna balfedezetre." 

• 
Az volt a baj — mondták —, hogy a 

belső trió nem értette meg egymást. Mi 
néz lük egymást és nem értettük a — 
kapitányt. 

• 
Azért sok jó is volt a 

nagy meccsen. Jó volt pél-
dául az idő. Jó volt Déri, a 
balszélső. Jó volt a Színházi 
Élei felvonulása. Jó volt az 
egyik bankház osztálysors-
játék-hirdetése és jó voilt, 
hogy Gömbös miniszterelnök 
akkor ment eJ, amikor a 
mérkőzés még l:l-re állott, * 

A B. válogatott ugyan-
akkor Bécsben 6:0-ra ka-

ott ki az osztrák B.-itől. 
siszesitve az eredményeket, 

kijön 9:2, tehát alig egy 
árnyalattal romlottunk a 
lavaszi 8:2 óta. 

* 
A két Korányi közül vá-

ratlanul az újonc jobbszélső 
volt a jobbi'k. Amikor a 
nagyobbik egyszer hatal-
mas luftot rúgott, valalki 
csöndesen megszólalt a 
sajtópáholyban: 

— Ez is ugy járt, mint 
névrokona, a pénzügymi-
niszter. 
A nagy mérkőzés egyik legizgal-
masabb jelenete: Déri megszerzi 

a magyarok második gólját 
(Gyenes (elvétele) 



A Színházi Élet fotográfusul fényképezik a kttzUnséif! 
fllellált (elvétele) 

— Hogyhogy? 
— Szintén megbukott. 

• 
De még jó, hogy nem a másik hátvéd 

öccse lett válogatott, mert tudvalevőleg 
két Dudás nem fér meg egy csárdában. • 

Mérkőzés előtt egy pillanatra föllán-
golt a klubszenvedély. Valaki azon cso-
dálkozott, hogyan tehette be a kapi-
tány Turait. Egy Fradista közbeszólt: 

— Bár volna még legalább nyolc ilyen 
játékos a csapatban, mint a Turail 

Sajnos, ez a kívánsága teljesült. • 

De a Dóri! Majdnem azt mondhatnók, 
hogy (kárpótlás volt minden szenvedésért. 
Amál ez a kis görbelábú futba Uprima-
donna csinált, az a nálunk m i r már fele-
désbe ment futballművészet legteteje. Ed-
dig volt egy «laudard halfsorunk, amely 
most az osztrákokkal szemben megbukott. 
Most van egy standard balszélsőnik. Ehhez 
kell hozzávarrni a csapatot. 

• 
Szerencsére az elvesztett meccs után is 

lehet még drukkolni. A Színházi Élet, 
amely egy sereg fotográfussá! és ugyan-
annyi gyönyörű görllel vonult fel, mikro-
fonon kihirdette, hogy lefolografálja az 
egész közönséget és aikinek a képe ebben 
a számban bekarikázva jelenik meg, fejen-
kínt 20 pengő jutalmat kapnak a lai>lól. 

Igy sikerült konzerválnunk harmincez-or 
futballd'rukkert vasárnaptól s®erdáig. 

C i lHiN ITOA 

A Springer-szobor mellékalakokat kapott 
(Balanzova felvétele) 

i 



Harmincötezer főnyi tömeg sportpri-
madonnát avatott vasárnap az egyéb-
ként szomorú kimenetelű magyar-osztrák 
válogatott futballmeccsen. Az u j sztár, a 
„kis Déri", a közvélemény nyomása alatt 
került a nagyválogatottba és a közönség 
bizalmát olyan játékkal hálálta meg, 
amihez foghatót magyar csatártól évek 
óta nem láttak a sportpályák. Volt ugy, 
hogy az egész osztrák védelem rajta ló-
gott, de a kis Déri ördöngös testcselel-

Olih Károly u eliff o i i t r ák -ma-
gyar mérkfiiés baluélafi je gratu-

lál Déri Károlynak 
(Gyenea loto) 

vei egyszerűen megszédítette őket, elha-
tározásait keresztülvitte és ha csak egy 
megközelítően jó partnere van, a ma-
gyar csapat gólokkal verte volna az 
osztrákokat. 

A városban még késő éjszaka is ilyen 
mondatfoszlányokat lehetett hallani: „De 
a kis_Dêril... Láttad a kis Défit?I" 

Nézzük hát meg mi és ki ez a Jus Déri 
civilben. 

• 
Alig, hogy vége a meccs-

nek, Déri lakására hajla-
tunk. Látni akartuk, ho-
gyan fogadja a család a 
nap hősét. Az édesanyja 
csirkét ránt a konyhában, 
ez a Karcsi kedvenc étele. 
Az édesapja az ebédlőben 
szivarozik. Zsörtölődő han-
gon, de mosolygó büszke-
séggel beszél a kis bail-
szélsőről: 

— Rettentő rossz gyerek 
volt a Karcsi. Nem győz-
tük cipővel, mindet szét-
focizta. A vadonatúj cipő-
nek hét nap alatt nem volt 
se orra, se talpa. Az anyja 
minden harisnyáját elcsórta 
és labdát csinált belőle. 

— De most itt az ered-
ményi 

— Hod az eredmény? A 
fiam amatőr. Egy fillér 
költségmegtéritést nem fo-
gadhat el, pedig sokat mu-



laszt a futball miatt. Ilyenkor nemcsak 
a keresetét veszíti el, de még nekem 
kell zsebpénzt adnom. 

• 
Jönnek haza a Déri-gyerekek. A két 

öreg az ajtóhoz szalad, össze-vissza csó-
kolják a középső iflut. Hárman vannak. 
Az idősebb, a Józsi, az amatőrbajnok 
Törekvésnek, a Karcsi csapatának az 
intézője, a legfiatalabb pedig a bal-
halfja. A csapat tízesével rugdalja a gó-
lokat. Karcsi 21 éves. Volt már Kisok, 
Ifi, Blasz, Országos amatőr, Vasutas és 
Csikóválogatott, most végre bekerült a 
nagy csapatba. A kisebbik is többszörös 
Blasz válogatott. 

A meccs hőse beszél: 
— Másfél éve csalogat a 

három nagy egyesület. A 
Ferencváros tavaly ötezer 
pengőt igéxt. Ennyiért nem 
mehetek. Ha profi leszek, 
ott kell hagynom az állá-
somat. Az Északi Főmű-
helyben vagyok motorsze-
relő. Bövidesen kinevez-
nek, ez pedig nyugdijat je-
lent. Nagyon meg kell 
gondolni a dolgot. Most 
biztos megint kapok egy 
csomó ajánlatot. 

— Szeretne profi lenni? 
— Igen, de csak ha ki-

fizetődik a dolog. 
— Mennyit keres egy 

elsőrangú profijátékos? 
— Körülbelül négyszáz 

pengőt havonta. Ez bizony 
sokkal több, mint ameny-
nyit most keresek. 

— Hogyan él? 
— Nagyon szolidan. Mu-

száj, különben az intézem 
(és itt a bátyjára sandít) 
murit csinál. 

— Színházba jár? 
— Sa nos, nagyon ritkán. 
— Ki a kedvenc irója? 
— Zilahy Lajos. 
— Dohányzik? 
— Nem. 
— Szerelem? 
— Erre nem érek rá és 

még nagyon fiatal vagyok. • 

Az intervju véget ért. 
Megyünk a Royalba, a ban-
kettre. Elsőnek Oláh Ká-

roly, a harminc évvel ezelőtti, legelső ma-
gyar-osztrák mérkőzés balszélsője gratu-
lál Dérinek. 

• 
A banketten résztvettek ennek az első 

mérkőzésnek még életben lévő tagjai. He-
ten a magyar és hárman az osztrák csa-
patból. 

• 
Tizenegy órakor Zsarnóczay János, az 

amatőrök elnöke, lép Dérihez: 
— Fiacskám, most búcsúzol, és haza-

mész. így is éjfélkor kerülsz ágyba. Neked 
korán reggel munkába 'kell menned. 

Es Déri Károly, a válogatott csapat 
újonc halszélsője, a meccs hőse, szó nél-
kül teljesiti a parancsot. 

SZÁSZ MIKLÓS 

A kis Déri ( meccs után h a i a m e g y a m a m á j á h o i és papájához 
a Wekerle-telepre 

(Gyenes lelv.) 
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Huszár Pufi\ 
Huszár Pufit Nógrádverőce község 

bíróvá választotta. Igaz, hogy csak 
egy napra, a vasárnapi nagy szüreti 
mulatság napjára. Régi szokás, hogy 
erre a napra diszbirót választ a 
falu fiatalsága. Az idén Verőce 
népszerű uj földesurára, Huszár Pufira 
esett a tisztség: Pufinak diszes bíró-
ruhát kellett csináltatnia az ünnepi 
alkalomra, felesége is falusi biróné-
nak öltözött — igy fogadták ebéd-
után a lovasbandériumot, amely meg-
jelent értük a Huszár-laktanyának 
nevezett kastély udvarán. 

A szüreti ünnepség hivatalos, nyom-
tatott programja szerint: „gyülekezés 
délután két órakor a Berekben, fél-
háromkor hat csikós elmegy Huszár 

a szüreti biró 
urékért és szépen lekíséri őket a gyü-
lekezési helyre." 

Három órakor a Berekből elindult 
a szüreti menet, amelyen a díszruhás 
lányokon és lobogó ingű ifjú lovaso-
kon kívül résztvett a falu apraja-
nagyja. A színes szalagokkal diszitett 
lovakon nyargaló csikósok után 
Pufiék virágos diszhintója haladt, 
majd három stráfszekérnyi ' verőcei 
szép lány. Ezután a cigányok kocsija 
következett: a cigányok a helyi tüz-
oltóegylet rezesbandájával felváltva 
játszottak. Ha a két zenekar szünetet 
tartott, a verőcei Acélhang Dalárda 
énekelt. A Kossuth Lajos-utca sarkán 
megállt a menet, játszott a zenekar, 
énekelt a dalárda, majd a hatalmas 

Pol) i s Puflné díszhintón végifkocsl inak Verőcén 
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Huszár Pufi Miss Verőcét rálatzl 

Felvonulnak a verőcei szépek 

szőlőfürtökkel díszített nagyterembe 
vonult a közönség s megkezdődött a 
tánc. A megnyitó csárdást Verőce 

Jgazi bírája táncolta Huszár 
Pufinéval, Pufl pedig a 

legszebb verőcei 

lánnyal, Miss Verőcével ropta a gyors-
csárdást. 

A szüreti birópárt virággal és szőlő-
levelekkel díszített trónusra ültették s 
háromszoros éljennel köszöntötték. 
Puíl, mint bíró, rövid beszéddel üd-
vözölte népét: 

— Tisztelt ünneplők, kedves bará-
taim, nagyon köszönöm nektek a me-
leg ünneplést. Régen voltam olyan 

j 



boldog, régen éreztem annyira a sze-
retetet, barátságot, ragaszkodást, mint 
ezen a mai ünepélyen. Alig egy éve 
lakom itt köztetek, de Verőce máris 
második hazám, semmi áron sem tud-
nék megválni tőle. Okosak, érdekesek 
itt az emberek, szeretem őket. Még 
jobban, mint a hollywoodiakat. Volt 
Hollywoodban egy sofőröm, azt hit-
tem, ez a legkedvesebb alkalmazot-
tam. Tévedtem. Verőcei kocsisom le-
főzte a hollywoodi sofőrt. Elmondom 
a legjobb esetét. Csikót akar t betörni 
parádéslónak. Az i f j ú paripa hallani 
sem akar t arról, hogy kocsit húzzon. 
Hiába csináltak vele akármit , hiába 
gyúj tot tak rőzsét a hasa alatt : meg-
makacsockitt, megállt a kocsival az 
országút közepén. A kocsis dühös lett, 

szemébe húzta a kalapját s odaszólt 
a renitens lónak: „Ha megéhezel, 
gyere majd haza!" Azzal otthagyta az 
ut közepén, a kocsival együtt. Estére 
a ló meggondolta magát és szépen 
hazakocogott a kocsival. Azóta a 
legjobb parádésió. Ilyen eszes, jó-
humoru legények az én verőcei bará-
taim. Isten éltesse őket sokáig, velem 
együtt 1 

A zene tusst húzott, Pufi leszállt a 
t rónpódiumról : engedelmet kért, hogy 
ilyen korán ott kell hagynia a szüreti 
bált. Pestre kell mennie, játszani a 
Belvárosi Színházban. Már vacsorázni 
sincs ideje. Szerencse, hogy az írja 
hadnagyban szerepe szerint minden 
este meg kell ennie egy hata lmas 
sonkacsülköt. 

Huszár Pull a verőcei bíró, az ünkénte» tűzoltók zenekarát vezényli 
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B á f s c n y c f e l s é t f e pkrixsi 
b e v c x i u l a s A 

Chanel nagy divatbemutatóján 
Párizs, szeptember. 

A páriísi divatkreátorok közölt a leg-
nagyobb és leggyorsabb karriert Madame 
Gabriel Chanet csinálta. A Chanel-ruhák 
fogalommá váltak az egész világon, annak 
ellenére, hogy Madame Chanel a legdrá-
gább divatkreátorok közé tartozik, ö volt 
az első Franciaországban, aki angol jer-

seyt kezdett feldolgozni 
sportruháknak. A «iker 
indokolttá tette, hogy 
sajátmaga gyárat ala-
pítson, ahol a jerseyt 
előállítja. Nemcsak 
Franciaországban, de 
Angliában is a legsik-
kesebb nők Chaneí-
ruhát viseltek. Egy-két 
év óta azonban óriási 
visszaesés mutatko-
jott Charnel kollekció-
éban. A modellek 

vesztetlek népszerű-
ségükből, nem voltak 
olyan jók, mint eddig 
és a fáma azt beszélte, 
hogy ennek oka Ma-
dame Chanel vissza-
vonulása. Hir szerint 
Chanel divatházát a 
Lafayette-áruház vá-
sárolta volna meg. 

Az idei kollekció is-
mét rehabilitálta Cha-
nelt. Alig volt párizsi 
divatház, ahol olyan 
sok éi jó modellt mu-
tattak volna, mint 
Chanelndl. Bársony-
kosztümjei és ruhái 
máris a legnépszerűb-
bet Európában épugy, 
mint Amerikában. 

A kollekció után (be-
szélgettem a Chanel-
ház egyik igazgatójá-
vaJ: 

— Mi igaz abból — 
kérdeztem —, hogy 
Madame Chanel meg-
vált szalonjától? 

— Az egész mende-
monda valótlan — vá-
laszolta a direktor — 

, és alapot csak az adott 
Fekete-szürke k e l e t k e z é t ™ h n o v 
bársonykosz tüm Ketewsezesere, hogy 
szkankaz-prémmel Madame Chanel az el-

múlt évben visszamaradt trikóit átengedte 
a Lafayette-áruháznak kiárusításra. A 
divatszalont továbbra is ő vezeti, igen 
nagy anyagi érdekeltséggel. 

Az idei Chanel-kollekciónak legszámot-
tevőbb darabjai a bársonyruhák voltak. 
Cord-bársonyhoz hasonló csikozásu, élénk 
sz:nü bársonyból nagyon bájos, fiatalos, 
angolos kosztümöket mutatott, jersey-
bluzokkal. A kosztümökhöz részben bár-
sonyból, részben jerseyből, részben pedig 
szőrméből készültek a kalapok. Újdonság 
a Chanel-kollekcióban a bársony kesztyű, 
amelyet nemcsak estélyiruhákhoz, hanem 
kosztümökhöz is viseltek a mannequinek. 
A bársonykesztyü, akár cord, akár sima 
bársonyból készült, belül a tenyéren bőr-
ből volt. Majdnem minden egyes bársony 
esti ruhához saját szinében készült a 
kesztyű, a ruha saját anyagából. Hogy 
ezek a kesztyűk milyen népszerűek, azt 
bizonyítja, hogy már Pesten is nagyon 
sok divathölgy viseli őket, a Chanel-cég 
jelentése szerint pedig a legelőkelőbb 
amerikai és párizsi divathőlgyek rendel-
ték toalettjeikhez. 

A kollekció másik érdekessége, hogy 
azt Párizs legszebb mannequinjei mutat-
ták be. Minden egyes ruhastilust más és 
más tipusu mannequin viselt. Egy hó-
fehérbőrű, szőke, loknishaju fiatal leány 
csak pasztellszínű muszlin estélyiruhákat 
mutatott. Egy másik vöröshaju Gretchen-
frizurás lányon nagyszerűen álltak a 
princesse-vonalu estélyiruhák. Roppant 
elegáns jelenség volt egy őszhaju man-
nequin, aki nagyobbrészt fekete vagy 
fehér kombinációjú modelleket mutatott.' 

A ruhák között különösen szépek vol-
tak azok a bársonykosztümök, amelye 
ket szőrméből készült rever, szőrmeöv. 
rávarrt szőrmezsebek díszítettek, Ezek-
hez a kosztümökhöz a kis felhajtott ka-
rimájú kalap is szőrméből készült. Lát-
tam piros cord-bársony 'kosztümöt ga-
zella-prémmel, halványzöldet leopárddal, 
feketét hermelinnel. Sőt némelyikhez a 
kézitáska is szőrméből készült. A kosz-
tümkabátok egyébként majdnem mind 
rövidek, elől mind elkerekitettek, Chanel 
kollekciójában. A slussz a toaletteken a 
tavalyinál valamivel lejjebb van. Chanel 
az egyetlen párizsi divatház, aki hosszabb 
nappaliruhákat mutat a szokottnál. Ugy 
a sportruhák, mint a kosztümök és a 
délutáni ruhák alig engednek látni vala-
mit a lábszárból. 
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Nasyon érdelkesek a kosz-
tümökhöz viseli nadrág-
szoknyák, amelyeknek szá-
rai természetesen olyan 
bőek, hogy egy hólos szok-
nya látszatát keltik. Rend-
kívüli' érdékeset és újszerűt 
produlkált Chanel övekben. 
Délutáni selyemruhákhoz, 
de kosztümökhöz is vé-
kony galolit-póntból készült 
övet mutat. Az estélyiruhá-
kon és a díszesebb dél-
utáni ruhákon aiz öv gyak-
ran szögekkel vagy színes 
üvegköveikkel van kiverve. 

Nagyon Mép egy vékony 
fekete és fehér selyemzsi-
n&rb&Ii fonott öve. A fonás 
általában kedvenc ötlete 
Chanelnak, sok estélyi-
ruhát mutat fonott váll-
pánttal, amely gyakran 
egészen az övig van ve-
zetve. Az estélyiruhákat ki-
véve, általában a széles 
váll hive, majdneim minden 
kosztümje és kabátja ugy 
készült, hogy a váll egé-
szen fius vonalat mutasson. 

A kosztümökön sok a 
gomb és a zseb. A gombok 
legtöbbször fémből készül-
nek. A kabátok közt azon-
ban feltűnően sok az öv-
nélküli, amelyet elől össze-
fogva viselnek. Természe-
tes, hogy a kollekcióban 
nagyon fontos szerep jut 
a jersey-ruháknak. A jer-
sey-k rendszerint két-há-
romféle szinüek, a kosztüm- • 
szoknyák pasztellárnyalatu 
jersey-derekalkikai vannak összedolgozva. A 
ruhák sötétebbek. Nagyon gyakori szín-
összeállítás a sötétkék, pirossal. Láttunk 
sötétkék Tuhát sima, mintáizatlan piros-
bétósii l'rikókabáttal. Nagyon szép volt egy 
jersey-ruha, amelynek gallérja, zsebe és 
öve bársonyból készült. 

Gyönyörű egy fekete szövetruha, hosz-
szu fekete bársonykabáttal, amelyet ke-
rek, válligérő hermelingallér diszit, a 
szélén olyan sürü lecsüngő hermelin-
farkokkal, mintha rojt volna. Az 
ensemblét fehér hermelinsapka i egészíti 
ki. 

A ruhák között sok az azsuros, áttört 
ruha. Egy fekete szövetruha kivágása 
körül az egész derék majdnem teljesen 
azsuros. Ehhez a ruhához smaragdzöld 
bársonykabátot mutattak. 

Egy másik fekete mousseline-ruhának 

Barna- éa traróua*xina leleor dc lole-bít készüli dlluMnl ruha 
(Pulou-uiodell) 

az ujja volt teljesen áttört, kis ferde 
négyszögek voltak kivágva benne. Egy 
fekete-fehér derekú bársonykosztümöt 
óriási fekete róka sálgallér díszített, 
amelyen spirálisan fehér hermelin-pánt 
volt keresztülcsavarva. Ehhez a kosz-
tümhöz Is fehér hermelínsapkát mutattak. 

Általában a hermelin egyik legfonto-
sabb prém a Chanel-kollekcióban. Volt 
olyan fekete bársonykabát, amelynek a 
dereka és ujja teljesen hermelinből ké-
szült, alatta a fekete satinruha ujja is 
fehér fénytelen satin volt. 

A délutáni ruhák között a legtöbbnek 
anyaga a crepe-satin és a bársony. 

Az estélyiruháknak egész különös si-
kerük volt a Chanel-kollekcióban. A 
ruhák főleg háromféle anyagból: bár-
sonyból, csipkéből és crepe-cloquéból, 



egy speciálisan Chanel számára készített, 
ujszerii crepe-selyemből voltak. De lát-
tunk a Chanel-kollekcióban tüllruhát is, 
egy fekete tiillstiftnivel himezve, a há-
ton fekete gyöngy keresztpánttal. Egy 
barna tüllruhát alul gloknis, legyező-
szerüen guvrirozott fodorral. Általában 
Chanel kollekciója úgyszólván 
az egyetlen, ahol gyöngyözött, 
hímezett estélyiruhákkal talál-
kozunk. Van például egy na-
gyon érdekes fekete bársony 
estiruhája, amely a térdtől 
kezdve a földig egy glok-
nis fodor és ez a fo-
dor szivárványszínű strucc-
lollal van kihimezve. 

A csipkeruhához idén is 
taft alsószoknyát mut 
Chanel. Láttunk fe 
csipkeruhát, amelyné 
csipke mintája fehé 
volt kihimezve, lila, sürii 
mintájú csipkeruhát, tel-
jesen plasszirozott csipkés 
fodrokkal diszitve, lila 
kövekkel kirakott övvel, 
világoskék csipkeruhát egy 
nagyon érdekes fehér ir 
csipkéből készült ruhát 
egészen keskeny fehér 
pikéövvel és alul legyező-
szerüen berakott fehér 
tüllfodorral. A taft alsó-
szoknya sokszor nemcsak 
a csipke, hanem a vékony 
mousseline-ruhák alatt is 
látható. Nagyon érdeke-
sek és szépek a mousse-
lineruhák, szegőzött motí-
vumokkal, kis strassz-
gombokkal. 

A egyik legnagyobb sike-
rű Chanel estélyiruha dere- , 
ka bársonyból, a szoknyája 
pedig mousselineból készült. , 
A bársony estiruhák színes, ' 
kivágott bársonycipővel, 
bársony kesztyűvel, rend-
szerint a ruha anyagából 
készült bársonysállal 
gyon mutatósak. Érdekes 
volt egy fekete bársony 
ruha, amelyet ezüstszálból 
horgolt, kis ujjatlan bolero 
egészített ki. 

A legnagyobb siker a 
kollekcióban egy jácintkék 
bársonyruha, finom selyem-

Fekete bársony és fekete mus i 
lin kombinációból készült es 

télylruha 

bársonyból. Einnek a ruhának csak a 
szabásában van az érdekessége. A ruha 
a derékhoz szorosan hozzásimult, teljesen 
princess-vonalu ós csak a térdnél kez-
dődnek a gloknik. Bársonyruhákhoz 
gyakran mutat Chanel hermelin pelerint, 
a ruha anyagával kibélelve. 

Az estélyiruhákon nagyon 
gyakori a gombdísz. A gomb 
vagy strasszból, vagy a ruha 
anyagából készült. Nagyon szép 
volt egy fehér szatin-ruha, há-
tul végig a derékig saját gomb-

bal gombolva, a derékon 
egy nagy masnival, amely 
uszályban végződött. Egy 
meggypiros bársony esti-
ruha kivágását a ruha 

yagából készült krizan-
xtén^ok szegélyezték. Egy 

jT má>ik fekete bársonyruhán 
/ k^nényitett mousselineból 

készült virágszirmokból volt 
egy nagy rüss, ami teljesen 
azt a látszatot keltette, 
mintha a rüss kakastollból 
készült volna. 

Egy középkék bársony 
estiruhát rövid kis boleró 
egészített ki, a boleró fe-
hér pamutból volt horgolva 
és egészen parányi flitte-
rekkel kigyöngyözve. 

Egy fekete csipkeruha 
egészen a térdig elől zsett-
gombokkal volt gombolva, 
a csipkébe pedig a gom-
bokkal párhuzamosan sű-
rűn húzott, fekete két-
ujjnyi széles tüllpántok vol-
tak beállítva. A rojt sem 
hiányzott a Chanel-kollek-
cióból. 

Az estikabátok között 
rengeteg sok a földigérö 
a Chanel - kollekcióban. 
Hosszú, derékban sveifolt, 
alul gloknis kabátok, nagy 
prémgallérral, rókával, her-
melinnel egészítik ki az es-
télyi ruhákat. Bövid kabát 
csak nagyon kevés van, 
helyette inkább a ruha 
anyagából készült három-
szögletű kendőt vagy sálat 
mutatott Chanel, néha szőr-
mével vagy tollal szegé-
lyezve. 
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M egyedül lehessek, meg kelleti núsomom" 
— mondja a Házasság Elleni Liga alelnöke 

Halász-stúdió (IV., Irányi-u. 25) modern lakásberendezése 

Az Irányi-utcai Halász 
Stúdió modern butor min-
tatermeiben jártunk e hé-
ten és elbámulva nézeget-
tük, mennyire halad nap-
ról-napra a lakáskultúra... 
Egyik teremből angol be-
széd hallatszott. Felfigyel-
tünk. Mintha ismerős lett 
volna ez a meleg, zengő 
bariton, hamisítatlan ame-
rikai akcentusával. Egy 
perc múlva megtaláltuk a 
hang tulajdonosát, elegáns, 
magas, hófehérhaju fiatal-
ember személyében, akinek 
kisnortolt termete, napsü-
tött arca tipikus amerikai 
jelenség. Hirtelen eszünkbe 
jutott, hol is láttuk utol-
jára ezt az érdekes fiaurát. 
Amerikában, a floridai 
Palm-Beach egyik mondain 
szállójában beszélgettünk 
valamikor, pár hónap előtt. 
Hogy ki az illető? Érdekes 
ember... ő az alelnöke <i 
„Házasság Elleni Emiesü-
let"-nek. Persze nálunk 
Európában, eszükbe sem 
jut az embereknek, hogy 
ilyen ötletből epiresületet 
alakítsanak, Amerikában 
azonban természetes és ko-
moly szervezkedés, ami ab-
ból is látszik, hogy az 

e«"esületnek körülbelül 
200.000 tagja van. 

— Mr. Thompson? — 
kérdeztem. 

Az alelnök ur rámnézett, 
meoismrrt. 

— Hogy kerül ön ide, 
egy pesti lakásberendező 
műtermébe? 

Mintha eoy kis széyen-
lős mosoly szaladna át a 
száján. Hallgat. 

— Körutazás? — kérde-
zem mégegyszer. 

— Nem — mondja, — 
íír maradok Pesten. 

— ?? 

— Megnősültem ... 
Szerencsére egy duplán 

runózott nagyszerű fauteuil 
is volt a közeiben, mert a 
me"lepetéstől a földre ül-
tem volna. 

— ön megnősült? ... 
Vagy rosszul hallottam?... 
Hiszen, ha nem tévedek.., 

Mr. Thompson zavartan 
folytatta: 

— ön persze csodálko-
zik, hogy én, mint a Há-
zasság Elleni Liga alelnöke 
meqnősültem Talán ért-
hetetlen is ez igy hirtelené-
ben. 

— Hát van ixtlami a do-
lonban... 

— Megpróbálom elma-
gyarázni az ügyet. Mint a 
Házasság Elleni Liga alelnö-
kének rendkívül sok dol-
gom volt. Napjában ezré-
vel érkeztek a levelek, ta-
nácsokat kértek, buzdítot-
tak, lelkesítettek a házas-
sági intézmény kiirtására. 

Sikereink napról-napra 
emelkedtek... Mikor meg-
alakítottuk a házasság el-
len küzdő nők alosztályát, 
a nők serege keresett fel 
tanácskérésért, útbaigazítá-
sért ... Nem győztem a 

munkát, senkit nem enged-
tem szobámba. Erre aztán 
a női hódítás minden esz-
közével próbáltak bejutni 
hozzám. Később már am-
bicionálták direkt, hogy 
velem beszélhessenek, so-
kan az exkluzív férfit lát-
ták bennem... 

— ön nevet? — kérdezte 
tőlem hírtelen. 

— Igen, — mondtam. — 
Persze egynek sikerült az-
után önt meghódítani? .,. 

Szigorúan rámnézett, 
— Engem elveimtől nem 

lehet eltéritenil De aztán 
untam az egyre ismétlődő 
női ostromokat, házasságra 

irányuló szemfényvesztő 
kísérleteket, menekülni sze-
rettem volna valahova . . . 
Hát hova menekülhet ma-
gamfajta „híresség?" Akár-
hol egyedül megláttak, a 
nők serege vett körül. Lát-
tam, semmi sem segít. Vég-
leg nekikeseredtem és a 
nők ostroma ellen, mint 
egyetlen védőeszközhöz fo-
lyamodtam: megnősültem. 

Legyintett kezével. 
— Megnősültem és eljöt-

tem Amerikából Itt Pesten 
kis villát vettem magamnak 
s azért vagyok itt most a 
Halász Stúdióban, hogy 
modernül, szépen és ízlése-
sen rendezzem be nyugal-
mas otthonomat. 

öt-hat rajzot mutat mo-
dern, kombinált beren-
dezésekről. Ez lesz a laká-
sa. Tehát itt fog élni a Há-
zasság Elleni Világszövetség 
alelnöke és — felesége ... 
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— Halló ... Jó reggelt, méltóságos asz-
szonyom. Itt Acs Etel... 

— Na végre... Már azt hittem, mind-
örökre Párizsban marad. Tudja, hogy na-
pok óta égő türelmetlenséggel vártam. 

— Tudom... S hogy kárpótoljam a tü-
relmetlenségért és a várakozásért, meg-
súgom, hogy olyan tüneményes dolgokat 
és olyan olcsón hoztam, mint még soha... 
Mikor jön be méltóságos asszonyom meg-
tekinteni1 

— Mikor1) Hát természetesen még ma 
délelőtt... Addig is azonban, hogy jobban 
essék a reggelim, áruljon el valami szépet. 

— Szívesen ... Tehát tessék figyelni. A 
kalapok mind kicsinyel:, szorosan a fejhez 

Moi mentem, ahol jártam, 
Homocord gramofont láttam! 

a főváros és a vidék összes szak-
üzleteiben olcsó készpénz&rón és 

7 havi részletre kapható 

Á r a : 3 3 p e n g ő 
Gyártja : 

ENGEL KÄROLY 
elektromos gyár, Budapest 

Mold aiándéfc helyett maradandót vegyen ! 

simulok és mélyen a jobb szembe húzva 
viselik őket. A vonalak egyszerűek, de 
olyan raffináltak, mint még soha. 

— Anyag? 
— Csupa puha, szőrös anyag, angora 

és nyomott bársony, sőt színes bortni-
kombinációual puha bőr is, ez utóbbi ter-
mészetesen mindig sállal. 

— A fátyol maradt? 
— Természetesen. De már nem simul 

mindig a fejre, hanem a kalap szerint 
néha enyhén fodrozódik az arc körül. 

— Színek? 
— Szürke, háromféle barna, fekete, fe-

kete-vörös, lila, zöld-fekete. 
— Egyéb divatujdonságok? 
— Rengeteg mintát, ötletet, rajzot hoz-

tam, s ha bejön méltóságos asszonyom, 
megtanácskozzuk az egész őszi garderobját. 

— Nagyszerű. Úgyis dilemmában va-
gyok a szövet-dolgokat illetőleg. 

— Nem csodálom. Hiszen annyi az uj, 
gyönyörű anyag. Kabla, garba, ulona, ci-
var, erkott, stb. mind lágy, vastagszövísü, 
gyönyörű dolog. 

— Apropo, Etelkém, estére szükségem 
van valami édes, fekete tüneményre a 
csipkeruhámhoz. Lesz készen? 

— Hogyne. Van egy hercig Agnes-mo-
dellem. Azt úgyis a méltóságos asszony-
nak szántam. 

— Köszönöm, drágám. Délben ott le-
szek. A viszontlátásra. 

— Hozza Isten, méltóságos asszonyom. 

Szanatóriumi kozmetika 
Dr. Gittek szanatórium 

VI., Bencsur ucca 4. Telefoni 137- >31. 

KozmeiiHa AÂént^vÂS«s.em  

Plasztikai seneszet 
Fül-, orrkorrekciók, a rc (ránc) fel-
varrás, lógó emlők felvarrása és 
megkisebbitése, hegplasztika stb. 

Prospektussal az Igazgatóság szolgál 

Lipót-körut 22. Kossuth La|os-u. 7. 
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Párizsi diuatcsemegâh 
Az u] divatban feltűnő, hogy milyen sok gon-

dot fordítanak a kivágás és a nyak dekorálására. 
AUg van kollekció, amelyben ne találkoznánk 
érdekes sálokkal, húzott rüssökkel, nyakkendők-
kel, sőt anyagból készült láncokkal, amelyek 
mind arra szolgálnak, hogy a ruha derekát emel-
jék, díszesebbé tegyék. Az estétyiruhák mély de-
koltázsai meztelenül hagyják ugyan a hátat , de 
már a nyakat óriási húzott vagy kis fodrokból 
összeállított bársonyrüss takar ja . 

Nagyon érdekes ilyen rűss-modellel találko-
zunk Worth kollekciójában, élénkszlntt bársony-
ból, erősen húzva, A rüsst háromszögletű nagy 
klipp erősiti jobb és bal oldalon a ruha váll-
pántjához. Érdekes Patou óriási nagy bársony 
maslija, oldalt a nyakba kötve, Chlaparelli toll-
boája, Chanel tollal szegélyezett kendője 
(ugyanez a toll díszíti a ruhát is). Nagyon érde-
kes sált készit Mirand délutáni ruhához, a sál 
velvet-bársonyból készUtt, lovaglónyakkendősze-
rüen megkötve, de az áll alatt körben elálló hú-
zott rüssel. 

* 
Idén ősszel újra divatbajöttek a dublé-

szövetek. Az ezekből készült köpenyeket 
ugy varrják, hogy mindkét oldalon le-
hessen viselni őket. De nagyon sok két-

oldalon viselhető sportköpenyt látunk, 
olyanokat, amelyiknek az egyik oldala 
sima szövet, a másik pedig mintás tweed. 
A sportköpenyekhez, mint újdonság, a 
kabát anyagából készült kesztyűt, sált 
és sapkát viselnek. 

• 
Az estélyi frizurákhoz már tavaly 

kezdtek strasszozott klippeket, hajdisze-
ket viselni. Ez a divat idén sem szűnt 
meg, sőt egészen bizonyos, idén fog csak 
igazán népszerű lenni. A párizsi valódi 
és hamisékszer-üzletekben rengeteg sok 
olyan kis apró klippet látni, strasszal 
kirakott csillagokat, patkókat, amelyek 
mind hajdiszül szolgálnak. 

Pepsodént 
eltávolította a filmet: 
a fogak r a g y o g n a k 

Teljesen uj szint adott fogainak 
A Pepsodént két szerepet tölt be: eltávolitja 

a filmet és ragyogóvá teszi a fogzománcot. Emiatt 
szépíti meg olyannyira a fogakat. 

A film egy ragacsos h&rtya, melyben csirák 
élősködnek és amely ezeket szorosan a fog-
zománchoz tapasztja. Ez foltokat csinál. A Ilim 
eltávolítása nagyon fontos. A fogak ragyogása 
attól függ, hogy milyen fogkrémet használ. 
Pepsodent eltávolitja a filmszerű hár tyát és 
fogait csillogó fehérre varázsolja. 

Még ma szerezzen be egy tubus Pepsodént 

5003 

PZUJ^BnULLff 

FlftT flUTOmOBILOW 
ÍTIRGVAR ELfiDASI R.T. 828-47 IV.Vdci-uccal. 828*47 
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Misa Betty Stockfeld (London) 



A mesterié fi is 
csak megfeleld keretben érvényesülhet 

Ha igaz az, hogy a szép lakás leg-
szebb disze a jó kép, ugy kétszeresen 
igaz az is, hogy a legértékesebb képnek 
is a stílusos, divatos keret adja meg az 
érvényesülés lehetőségét. És ennek az 
igazságnaik igazát akkor látjuk meg leg-
jobban, ha Hamupipőke meséjére gondo-
lunk. Hamupipőkét senki sem vette 
észre kopott, divatjam/ult ruháiban, bál-
királynővé gyönyörű, modern ruhái tet-
ték. A .legnagyobb mester legjobb képé-
nek a ikeret adja in eg a ruhát, az érvé-
nyesülés ruháját ahhoz, hogy szépsége a 
maga teljes egészében megnyilatkozhas-
sék. 

Mindez azért jut most eszünkbe, mert 
a mult hónapban megtekintettük Hoff-
mann Ferenc képkeretgyárának a Kézmű-
ipari Kiállításon legújabb, legdivatosabb 
produktumait. Divat? Furosán hangzik, 
hogy képkereteidben is van divat. Pedig 
csak meg ikell nézni a húsz év előttről 
származó kereteket és Hoff mannák inai 
kereteit, rögtön megállapíthatjuk, hogy a 

stilus a kor Ízlésének megfelelően meny-
nyire változik és a keretezés módja meny-
nyit fejlődött az utolsó esztendők folya-
mán. 

A Hoffmann-gyár különös érdeme, hogy 
lépést tartva a korral, a finomabb müvű 
blondell és modern szines képkeretekre 
is berendezkedett és gyártmányait oly tö-
kéletessé és tetszetőssé tette, hogy ivagy 
mennyiségeket szállít a kényes 'külföld-
nek is. A Hoffmann-keret ma már nem-
csak kirváló magyar márka, de ismert és 
keresett márka szerte Európában min-
denütt, ahol az Ízléses keretre súlyt he-
lyez a műértő publikum. Megtaláljuk 
ezeket a kereteket a mű tárlatokon csak-
úgy, mint a főúri szalónokban, a festők 
műtermében és a polgári lakások falán. 

Divat, ízlés, s z o l i d s á g é s tartósság a 
titka a Hoffmann-kereteknek és ezek a 
tulajdonságok biztosítják ennek a ma 
már 51 éves múltra tekintő gyárnak to-
vábbi biztos és sikeres karrierjét. 

Borger l l i -6á ld i -
Grünauer Béla 

Jazz-Duo 
megkezdődött a szezon 
a PARISETTE-ben 
(Vörösmarty-tér 3, sz.) 

(Angelo lely.) 

Meghűlésből származó betegségeknél, 
csúzos, köszvényes és idegfájdalmak ese-
tén a Togal-tabletták segítenek. Kérdezze 
meg orvosát! Minden gyógyszertárban 

kapható. Ára : P 1.80. 

- Nem S>^B01ARV , 
göndör, xOEr csodálatos Xpndolá!< 

^^^^^^^^ tartós 
V Lipót körút 5szám. Telefon: aut. 156-30 

Pár i sban : 27 Rue de Mar ienau Champs-Elysées 
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Féirjkezmeiic 
l e á n y o k 

k e l e t i ^ Y ^ 
le^jcHaiif 

le^szeHexi, 
l e ^ c l c s c t > t » a n 

M Ö 5 5 M E R 
c é g n é l , B u d a p e s t , I V . , P e í c j f i 5 á n d c v « u i c a 2 

A p f t o n y í o ^ é í r ««uroIt* s z e r e z k e i í k b e . 

K i v A n a i » k a ^ é t f v e í é s f k t i lJ . 
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Tanu lmányczza 
a Szi i i l iází E l e i 
Kíirdeíéseíí, m e r i 

ajándékl»aii 
yészesűilieí 

Hogy az olvasók figyelmét jobban fel-
hívjuk a Színházi Elet szép, Ízléses és 
Ötletes hirdetéseire, elhatároztuk, hogy 
Időnként egy mulatságos és hasznos já-
tékkal növeljük a közönség érdeklődését. 

Ezen a héten például elbujtatunk egyik 
hirdetésbe egy oda nem tartozó dolgot. 
A közönség keresse kl ezt és közölje 
velünk: 

1. Ml az az oda nem tartozó valami; 
2- melyik cég hirdetésében . . . 
3. és milyen helyen találta? 

Azok között húsznak, akik a felada-
tot helyesen oldották meg, ugyanannyi 
értékes ajándékot osztunk szét A hirde-
tésszövegbe elbujtatott rejtvénnyel tehát 
mindenképpen érdemes foglalkozni, rész-
ben, mert jutalommal jár, részben, 
mert élesíti a megfigyelőképességet és 
találékonyságot, amelyre a mai világ-
ban fokozott szüksége van minden em-
bernek. 

Az uj rejtvényjátékot ezentúl gyak-
ran, lehetőleg minden számban meg fog-
juk ismételni, annál is inkább, mert hisz 
a rejtvényfejtésnek ez a módja kettős 
célt szolgál: felkelteni a hirdetés iránt 

BIZET GYÖNGYHALÁSZA sem szer-
zett annyi gyönyörűséget az emberiség-
nek, mint amennyi örömet szerez a pesti 
GYÖNGYHALÁSZ BIJOUTERIE (V., Gróf 
Tisza István-utca 10.) a magyar nőknek. 
A Gyöngyhalász tulajdonosnője most ér-
kezett haza Párizsból, ahol megvásárolta 
a legújabb, legdivatosabb és legszebb 
gyöngynyakék-modelleket, estélyi Thekla 
és fémkombinációkat, bijoukat, karkötő-
ket és diszeket. Ma, amikor az ékszer 
szine, formája és anyaga előírásszerűen 
alkalmazkodik a nők toalettjéhez, min-
den jólöltözködő nőnek fel kell keresnie 
a Gyöngyhalászt. A Gyöngyhalász egyéb-
ként gyönyörű választékot tart a bel- és 
külföldi kerámiákból és ajándéktárgyak-
ból is. 

Angol nueluohlafâs Ä 
Budapest, IV. kerület, Deák terenc-utea 12. I.|3 B. 

való érdeklődést abban a rétegben ls, 
amely legtöbbször a saját érdekel ellen 
vét, amikor a hirdetéseket figyelmen kí-
vül hagyja és növelni a rejtvényfejtők 
ambícióját a tulajdonképpeni rejtvény-
rovat keretein tul is. 

Az ilyen rejtvényekre esetről esetre fel 
fogjuk hivni a közönség figyelmét. A 
teljes címmel ellátott megfejtések a Szín-
házi Elet hirdetési osztályához cim-
zendők. 
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Milyen 
lesz 

ipö divat 
A párizsi cipődivatnak két nagyt új-

donsága van: a bársony és a goldstaub 
cipő. A bársonycipőt ugy fekete, mint 
pasztell színárnyalatokban készítik, főleg 
estélyiruhához. Rendszerint mélyen ki-
vágott pumpsok, egészen tompa orral. 
A fekete bársonycipőt nemcsak estélyi, 
hanem délutáni ruhákhoz is viselik. A 
bársonycipő első viselői Chanel manne-
quinjei voltak, kik a pasztellszínű bár-
sony estélyiruhához csupa bársony 
acessoirt viseltek. Cipőjükön kiviil bár-
sony volt a kesztyűjük és kis félköralaku 
kézitáskájuk is. 

A goldstaub (aranypor) cipő divatát 
sok barna színárnyalatnak köszönhetjük. 
Az úgynevezett nagydélutáni barna ruhák-
hoz sem a sevró, sem az antilop nem 
eléggé dekorativ és ezért készítik a 
bronzhoz hasonló árnyalatú egészen vé-
kony bőrcipöket, természetesen díszes 
csattokkal. A goldstaub-cipöt először 
Patou mannequinjei mutatták. 

Egyik legjobb pesti suszterünk véle-
ménye szerint sem a bársony, sem a 
goldstaub-cipő Budapesten nem lesz nép-
szerű, a bársonyt nem szeretik, mert 
„plump" nagy lábat csinál, a goldstaub-

bör pedig olyan vékony, hogy nagyon 
könnyen horzsolódik. Nálunk délutánra, 
épugy, mint Párizsban, a legtöbben idén 
lakkcipőt fognak viselni. A lakkcipő egy 
párévi pihenés után újra divatba jött és 
mélyen kivágott pumpsnek nagy elálló 
markazit-csattal, a legelegánsabb toalett-
hez is viselik. A barna délutáni cipők 
kőzött sok a sevró- és a gyikbőrnek 
kombinációja, gyakran egészen vékony, 
nagyon finom kis arany paszpóllal sze-
gélyezve. 

A legtöbb párizsi cipő kombinált, akár 
délutánra, akár estére. A délutáni cipők-
nél sokszor három-négy árnyalatú bőrt 
is látunk összeállítva, az estélyicipők-
nél pedig nem ritka a sima, a virágos 
brokátnak ezüstbőrrel való kombiná-
ciója. 

Az estélyicipők mind rendkívül dísze-
sek, nagyon kivágottak, legtöbbször 
szandálok, egész újszerűek, összefonott 
pántokból elkészítve. 

Rendkívül nagy újdonság az estélyi-
cipő divatban, hogy ismét feltűntek a 
strasszall kirakott, díszes cipősarkok. 
Nem valószínű, hogy ezeknek a sarkok-
nak újból behódolnak a divathölgyek, 
hiszen már a régi divatban tapasztalhat-
tuk, hogy) amellett, hogy nagyon drá-
gák, jmilyen hálátlanok. A strassz be-
akad a ruhába, az anyagot feldörzsöli, 
igen gyakran kipotyog, szóval nemi a 
legörömteljesebb viselet. Mindenesetre 
egészen nagy estélyiruhákhoz, vagy szín-
padra nagyon hatásos. 

törv. véd. 

az 
ui citromos ta r Karisbadi sú 
Hölgyek! 
Kellemes bevétel! 

! Urak! 
A természetes hashajtószer I 

Világsz« 
Néhány heti használat után 

6 - 8 k g . t e s t s ú l y f o g y á s ! S 
Forgalomba h o z z a : M I H Á L Y O T T Ó 
gyógyárunagykereskedés Budapes t , VI., 

Podmantczky-u tca 43. sz. 

Gyógyszertárakban, 
Csak eredeti üvegben: 9 8 f i l lér 
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DAN TESTVEREK 
SINGER GYULA ORVOSI ORTHOPXDIAl MŰ-
SZERÉSZ a legújabb készitményU lúdtalpbetét-
jeivel a bel- és külföldi szakorvosok legnagyobb 
elismerését nyerte el, mivel ezek » legkényesebb 
cipőkben Is könnyen elhelyezhetők és a célnak 
tökéletesen megfelelnek. Orthopüdiai Üzeme, VII., 

Erzsébet-körut 34. 
(KU Pál felv.) 

! ! Bundái!! 
IV., V Á C I - U T C A 6. 

( K R I S T Ó F - T É R S A R O K ) 

A legesunyább pesti színésznő: 
FEHÉR LILI 

Is csinos ebben a kötött-ruhában, melyet t ] pengő 
81 fillérért vásárolt a Kálvin-téri Fenyves-féle 

Áruházban 
(Foto Kis Pál) 

Világosbarna taupe-kalap drapp filc-szalaggal. 
Jean Patou után készült FRIEDMANN-nál, Király-

utca 8 (udvarban) 
(Lulgi Diaz felv.) 

AZ ÖLTÖZKÖDÉS TÖRTÉNETÉBEN 
első eset, hogy divatos férfi, nő, fiu és 
lány egyforma fejdísszel mutatkozhatott 
volna a nyilvánosság előtt. Most ez a 
kérdés is meg van oldva, amióta a 
A'or-Coc svájci sapkák divata meghódí-
totta a világot. Ez a kedves viselet min-
den korosztályt pompásan öltöztet. Ki-
tűnő szabásán kivül nagy előnye, hogy 
minden színben, mindenütt, olcsón kap-
ható. 
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Tökéletes Henna hajfestés 14 pengő. Elrontott haját rendbehozom. Prima, tartós 

Elsőrendű munhal 
Gnadenthür Max 

Divat megőszülni 
Antoine uj frizuraszenzációi : az ősz haj és a gyűrű 

1 R u d o l f p l a t z 
mazó sbampoo n e m fest, hanem 

Minden jól leiszerelt szaküzletben kapható. 
Magyarországivezérképviselet : Markovits drogéria 

VI., Andrássy-ut 81. (Teleion : 1 9 - 8 - 8 7 . ) 
(Foto MGM) 

H Ö N I Q K O Z M E T I K A 
IV., PETŐFI SÁNDOR-UTCA 11. 1. 5. SZ. 
Modern areápolás , kvarc , d ia thermla . Ta-
ní tványok szakszerű kiképzése 

A huszadik század asszonyának truba-
dúr ja nem énekel a szépségről, hanem 
szépséget ad. A modern trubadur nem 
a dalnok, hanem a szabó, vagy a fod-
rász. Párizs legünnepeltebb trubadurja 
ma Antoine mester. Csak nemrégiben 
érkezett vissza tengerparti nyaralójából, 
hogy hozzáfogjon legújabb mester-
müveinek {kreálásához. Titkos studiójá-

Divatos hölgy szőke 
ha jának arany színét a 

ban addig nyirt, ragasztott, fésült, mig 
létrejöttek a legújabb frizura-költemé-
nyek. Ezek a frizurák klasszikus szobor-
fejektől inspirálva, a modern női fejet 
Szép Helénához, a fiatal Apolló fejéhez 
akarják hasonlóvá tenni 

Johann marls Farina 
Rudolfplatz 
shampooval ápol ja . 

Az u j lakkozott Irizura 
(Antoine-modell) 

Antoine mester volt az első, aki meg-
fosztotta a nőt legrégibb, legősibb díszé-
től, a földigérő, csábosán vonzó haj-
fonatoktól és helyette az u j varázsu 
bubifrizurára, apródfejre, majd később 
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az egészen fiúsra nyírott frizurára szok-
tatta őket. 

De a fodrásznak éppen ugy, mint a 
divattervezőnek, folytonosan alkotni 
kell. A lenyírt hajból készült frizura is 
évről-évre állandó változáson ment ke-
resztül. Tavaly még a vihar-frizura me-
részen nyirott és arcbafésült fürtjein 
csodálkoztunk, idén már az u j loknik-
ból és hajgyürükből összeállított, szobor-
hoz hasonló fejeket csodálhatjuk. An-
toine mester u j szépségideált teremtett és 
ez az ideál a klasszikus görög és római 
szépség. 

Antoine mester azonban egyéniség és 
a frizurákban sem óhajtja uniformizálni 
a nőket. Egy-egy u j hajviselet tervezé-
sénél egész sorozat különböző tipusu 
viaszbábu áll előtte, mindegyike a leg-
ismertebb párizsi divathölgy figuráját és 
vonásait utánozza s ezekre a bábukra 
különböző szinü parókákat készit. A haj, 
a bőr, a szem szinének megfelelően min-

Speciáli s hölgyfod-
rász kozmetikus cég 
késziti az ATLANTIS-
estélyi frizurát, a 
magyar hölgyek egyéni-
ségének megfelelően. 

(Rákóczi-ut 57) 
Telefon: 441-78 
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A VILÁGHÍRŰ MAGYAR 

• J H l ^ l 
B A Y E R 

ÓVAKODJÉK AZ UTÁNZATOKTÓL ! 

«len asszonynak más és más a frizurája. 
A szőke, fehér teintüj magas hölgyek 
számára Antoine meghagyta a tarkó 
fölötti fürtöket is, lokniba csavarva. A 
barna és sötétebb hajszínekhez azonban 
jobban illenek a homlokra szorosan rá-
csavart hajgyürük. Természetesen ezek-
hez a modern frizurákhoz a hajat pre-
parálni kell, hogy meglehetősen hajlé-
kony, de főleg tartós legyen a belőlük 
készült frizura. Ezért készítette Antoine 
mester a kocsonyaszerü hajfixativot, 
amely kikeményíti az egyes hajgyürüket. 

Természetes, hogy a nappali frizurák 
sokkal egyszerűbbek, ezeken kevesebb a 
gyürü, amelyből az estélyi frizurákon 
sokszor többszázat is kell készíteni az 
ügyeskezü fodrásznak. A párizsi divat-
hölgyek, színésznők és a mondain világ 
számára készülnek Antoine mester lak-
kozott parókái, sokszor ezüst, vagy 
arany színben, de gyakran a ruha színé-
nek megfelelően. A parókák mindegyike 

Estélyi frizura barna hajból 
(Antoine-modell) 

valóságos mestermü, van olyan közöt-
tük, amelynél a hajgyürük tiaraszerüen 
övezik a homlokot. Ezek a frizurák Bu-
dapestre is eljutottak s bizonyos, hogy 
a világhírnek örvendő magyar fodrászok 
époly kitűnően készítik el őket, mint 
Antoine mester asszisztensei. Természete-
sen Antoine frizura-kreációit a pesti fod-
rászok a mi ízlésünknek megfelelően 
alakítják át. 

A párizsi divatos hajszín egyébként a 
szőke mellett az ősz. A hajnak őszre 
való festése nem olyan egyszerű, de An-
toine mester ezt a problémát ís sikere-
sen oldja meg. Az ősz haj számára na-
gyon érdekes és újszerű frizurákat kreál, 
oldalt egészen parányi gyűrűkkel, elől a 
homlokon ped^ rövid, homlokbafésült 
nyitott hajtincsekkel. 

Lehet, hogy ennek az u j frizurának 
a hatása alatt majd szivesebben őszül-
nek meg a fiatal hölgyek is. 

á % A s z é p n ö 
• f e i * J ß fokozottabban gondozza bfl 
V * * * ^ I S j f rét. E célra l e g k i t ű n ő b b 

^ i| " hatású szer a 

Karen Morley I I I I | | l K I 
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szappan és púder, amely legalkalmasabb pattanások, 
szeplők és a bőr egyéb tisztátlansága! ellen. 

Gyártja és forgalomba hozza K o r á n y i L a j o s 
gyógyszertára. Budapest, VIII., Népszinház-utcn 22 

Telefon: J 338-39. 
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Diszkrét. Szakorvosi kezeléssel, ami belsó és 
külső kezelésekből áll, igen gyakran fejleszteni 
lehet kis és fejletlen kebleket. 2. A kérdezett 
egészségügyi cikk körülbelül hét pengőbe kerüL 

Vidéki Mr. Otnaponként mossa meg forró víz-
ben fehérneműt mosó szapannal. Letörülközés 
után Brázay sósborszesszel dörzsölje be. Két 
hónap múlva értesítsen az ered-
ményről. 

Julia 36, Románia. Fagyos lá-
bakat kikezelni szakorvosi ke-
zeléssel lehet. 2. A fehérneműre 
tegye, vagy közvetlenül a bőrre 
is teheti. 

Julia. Egyetlen mód van: be-
festeni. Ha jó szakember csi-
nál ja , megbízható anyaggal, 
ugy nem ártalmas sem a ha j -
nak, sem a fejbőrnek. 

Kíváncsi. Alakjukat vesztett 
melleket semmiféle kezeléssel 
meggyógyítani és eredeti alak-
jukat visszaadni nem lehet. 
Egyetlen tennivaló, ami feltét-
len célravezető, műtéttel meg-
formázni. Nem veszélyes és 
f r appáns eredményre vezet. 

P. E. Mind a kettőt rosszul 
végezte, mert különben a réci-
diva sokkal kisebb lenne, az 
eredmény sokkal nagyobb. Ta-
nácsos volna Pesten megfelelő 
szakembert konzultálni. 

Kis kíváncsi. Címére levél 
ment. 

Rheumatikus f á j d a l m a i t . . . 
. . . enyhítik a Togal tabletták. 

TANULMANYUT A SZÉPSÉG 
BIRODALMÁBA. A kozmetika 
az a tudomány, amely szinte 
óráról-órára fejlődik és a szé-
pészet soha meg nem álmodott 
csodáit produkál ja . Ezért van, 
hogy a pesti kozmetikai intéze-
tek vezetői sürün utaznak kül-
földre a kozmetika legújabb 
vívmányait tanulmányozni. Most 
dr . Körnerné, az Erzsébet-körut 
52. szám alatt lévő közismert 
kozmetikai szalon vezetője uta-
zott Párizsba és Berlinbe, hogy 
ott megismerkedjék a legújabb 
el járásokkal és beszerezze azo-
kat az u j készülékeket, amelyek 
egyaránt szolgálják az egészsé-
get és a szépséget. 

A JOHANN MARIA FARINA 
RUDOLFPLATZ B o r a i szappana 
zsíros bőrnél kitűnően használ-
ható. Minden jól felszerelt szak-
üzletben kapható. Magyarországi 
vezérképviselet: Markovics dro-
géria, Budapest, VI., Andrássy-
ut 81. Telefon: 19—8—87. 

Előfizető leánya. Ne mosdjon vízben, hanem 
lanolin és vazelin kenőcsök együttes keveréké-
vel tisztítsa bőrét puha ruha segítségével. Meg-
felelő jó pudert használjon. 2. Ha megfele-
lően ápolja arcbőrét, akkor a rúzs nem fog ár-
tani. 3. Naponta IS percig tornásszon; legjobb, 
ha Mensendick-tornát sa já t í t ja el és azt végzi 
éveken keresztül, az igen kitűnő eredményt szo-
kott előidézni. 

Elkeseredett . Soványitókurát szakorvosi kezelés 
és kontrol nélkül nem végezhet, mert olyan be-
tegséget szerezhet, amit kiheverni nehezen, vagy 
egyáltalán nem lehet. Azok a nők, akik nem 
esznek sokat, ennek dacára híznak, feltűnően 
jelzik, hogy a belső kiválasztásos mirigymükö-
désük nincsen rendben, s magától értetődóleg 
ezeket nem is lehet koplalással fogyasztani, sót 
ellenkezőleg megfelelően táplálni kell. 

A kén csökkenti a faggyumirigyek működését, 
tisztítja az arcbőrt és meggátolja a pórusokon a tisz-
tátalanságát lerakódását. A SuJ/ami/í-gyártmányokban a 
kén a legfinomabb elosztásban található. 



Az IDEÁLIS FELESÉG már most ellátja ma«át TATAI BRIKETTEL 
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KÉT PENGŐÉRT... 
Irta: VÍZVÁRI MARISKA 

Kedves Főszerkesztő Uram! Mikor 
a mai postámban egy Színházi Élet 
jelzésű borítékot is találtam, abban a 
hitben bontottam fel, hogy a szerkesz-
tőség egy nekem odacimzett kérdést 
közvetít egyik olvasómtól. Képzelheti 
meglepetésemet, mikor azt láttam, 
hogy nemcsak az olvasóim, de már a 
Főszerkesztőm is választ kér tőlem 
háztartási" kérdésben. Hát én felelek 
Magának is kedves Barátom, ha nem 
is a „Konyhaművészet" rovat „üzene-
tei"-ben, de előbb én akarok valamit 
kérdezni. Honnan tudta meg maga 
azt, hogy szept. i óta nem főzetek itt-
hon, hanem a New-Yorkból hozatom 
a kosztot? Erre majd én kérek vá-
laszt. Jó1 Most pedig felelek: 

Tizenhat év óta van egy hűséges, 
megbízható gazdasszonyom, aki a ta-
vasszal izületi gyulladást kapott. Igaz, 
hogy a nyáron kikúrálták Harkány-
fürdőn, de az orvos véleménye szerint 
még vagy félévig kíméletre szorul, fő-
leg a hideg vízzel való pancsolástól 
kell óvakodnia. Nem is tud most még 
olyan frissen mozogni, hogy az én elég 
nagy lakásomat és a főzést egymagá-
ban ellássa, én pedig a mai szomorú 
viszonyok mellett nem tudok két al-
kalmazottat tartani, viszont nem szí-
vesen válnék meg egy becsületes, jóra-
való asszonytól, aki 16 év óta becsü-
lettel szolgált és egy nagy betegségen 
át hűségesen ápolt. No, gondoltam el-
fanyalodva, majd én is hordatok kosz-
tot, mint ahogy azt most egyre többen 
teszik, legalább lefogyok, ha mérsé-
kelt adagokban eszem olyan kosztot, 
ami nem 1 fs nagyon izlik. A fiamék 
a New-Yorkot ajánlották. Hát legyen 
New-York! Egyik jó vendéglő kosztja 
olyan, mint a másik! Elküldtem az 
első napon a gazdaszonyomat két me-
nüért. Megjött, de csak egy menüt ho-
zott két pengőért. Mikor kérdőre von-
tam ezért az egyéni akcióért, azt fe-
lelte, hogy azért tette, mert egy menü-
ben annyit adtak, hogy jó lesz, ha 
ketten meg tudjuk enni. No gondoltam, 
ha a mennyiség ennyire megfelelő, az 
bizonyosan a minőség kárára megy. 
Hát szégyenkezve vallom meg én, aki 
el sem tudtam képzelni, hogy állan-

dóan házon kívül lehessen étkezni: 
nemcsak a bősége, hanem főleg a 
minősége olyan kiváló, hogy én, aki 
nagyon kényes vagyok az étkezést 
illetőleg, annyira meg vagyok vele 
elégedve, hogy valószínűleg abba se 
hagyom ezt a módszert. De viszont 
mi lesz a fogyással? 

És még egy előnye van. Múltkor 
este 8-kor leptek meg kedves vidéki 
vendégek, négyen. Vasárnap volt. Meg 
lehet értetni vidékiekkel, hogy nincs 
itthon 'semmi abból, amiből öt sze-
mélynek egy óra alatt vacsorát lehet 
készíteni? Nem, ugy-ef íl-kor utaztak 
tovább. Telefonáltam Tarjánnak. Ti-
tokban persze. 9-kor olyan vacsoránál 
ültünk, hogy az én hires gazdasszony 
nagynéném elismerte: megérdemlem, 
hogy én diktáljam a kosztot a Színházi 
Életen és a Rádión keresztül egész Ma-
gyarországnak. Szégyeltem magam, de 
nem mertem szint vallani, mert a szí-
ves vendégszeretet hiányát látták 
volna abban, hogy nem én főztem. 
Szerencsétlenségre azonban az egyik 
kis húgom felfedezte az egyik asztalon 
a New-York menülapját és azon Tar-
ján tréfás üzenetét, — erre le voltam 
leplezve, mindent be kellett vallanom. 
Hála Istennek, nem lett belőle semmi 
aprehenzió, sőt! Viszajövet az egész 
família egy héten át a New-Yorkban 
étkezett délben, este. Hát azért horda-
tok onnan ételt kedvesem, mert a be-
vásárlással megspórolok egy órát, a 
főzéssel két órát, a mosogatással, törül-
getéssel, evőeszköztisztitással, konyha-
rendberakással két órát, összesen öt 
órát, vagyis egy bejárónőt, mert a la-
kásomra nagyon kényes vagyok. Ép-
pen ugy, mint a kosztomra. De azért 
ne aggódjék, a régi jó kipróbált re-
ceptjeimet nem felejtem el, sőt, ha 
nincs sok dolgom a színháznál, — 
most például nincs, — ki is próbálga-
tok egy-egy ujat, pláne, ha az unokái-
mat várom, vagy ha csurran-cseppen 
vidékről egy kis vad, vagy diszn ág, 
kacsa, liba, stb. Mert sok vidéki 
atyámfia van, akik igy emlékeznek 
meg rólam. A „Konyhaművészet" te-
hát nem fog kárt szenvedni. 
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Receptek 
KEVERT-IZ 

2 kiló négyfelé vágott almát héjastól, 
mag nélkül átpárolunk annyi vízzel, 
amennyi éppen ellepi, azután szitán át-
törjük. Egy és félkiló szép érett paradi-
csomot egészben forró vizbe dobunk és 
addig főzzük, mig feljönnek a viz szinére. 
Ezeket is áttörjük szitán és egész sünire 
befőzzük. A kész paradicsomvelő éppen 
felesulya lehet az áttört almának. A két 
puréet összevegyitjük és kilónként 76 
deka cukrot, egy kanál rumot és egy szál 
vaníliát számitva1 lekvársürüségüre főz-
zük. Vajaskenyérre kenve, olcsó, ízletes 
és egészséges reggelink van belőle, tea 
mellé. 

MAGYAR VESEPECSENYE 
Szép, kb. 1 és félkilós vesepecsenyét 

megsózok, megborsozok, füstölt szalonná-
val megspékelem és tepsibe téve, forró 
zsírban a tűzhelyen minden oldalán hir-
telen megpirítom szép aranybarnára 
Deszkára teszem a hust, a zsirjában meg-
pirítok apróra vágott 2 nagy vöröshagy-
mát, beleteszek egy jó evőkanál rózsa-
paprikát, két kanál paradicsompüréét, egy 
evőkanál borecetet, meg egy tejmerő-

Ha tulsok gyü-
mölcsöt evett, 

akkor ellensúlyozza 
egy darab csokolá-
déval! A csokoládé 
azonban jó legyen. 

Legjobb 
a Meinl-csokoládé 

kanál vizet. Visszateszem ebbe a lébe a 
hust és sütőben — gyakran öntözve — 
szükség szerint egy-egy kanál viz hozzá-
adásával — puhára párolom. Mialatt sze-
letelem, a levében 2 deci tejfelt forralok 
sünire, ráöntöm a tálban levő felszeletelt 
husrft és lezsirozott metélttésztával, ga-
luskával, vagy tarhonyával tálalom. 

ECETES SZILVA 
2 és féldeci vizet, 3 és féldeci erős bor-

ecettel, '/< kg. cukorral, izlésszerinti fahéj-
jal, 2 szegfűszeggel, fél citrom vékonyan 
hámozott héjával felfőzöm és egy porcel1-
lántálban levő kiválogatott nagy, szép, 
2 és félkiló, tűvel megszurkált szilvára 
öntöm forrón, letakarom és így hagyom 
állni egy éjszakán át. Másnap leöntöm 
a levét, felfőzöm, forrón a gyümölcsre 
öntöm és ismét állni hagyom, lefedve 
másnapig. Harmadik napon tűzhelyre te-
szem a szilvát levével együtt és addig fő-
zöm, mig a gyümölcs meg nem pattan. A 
szilvákat üvegekbe rakom, a levét langyosra 
hűtve ráöntöm és az üvegeket lekötözöm. 

HAMILTON-LEVFS 
Egy szép tyúkot 2 és lU liter vízben 

leveszöldséggel puhára főzök sósvizben, 
szokás szerint. Vajból világos Táutást ké-
szítek, melyben igen vékony metéltre vágott 
fél kelkáposztát párolok meg. Felengedem 
a 1 literre befőtt tyuklevessel, össze-
főzöm, beledobok sósvizben főtt '/< káló 
levesspárga fejet és egy deci főtt cukor-
borsót (lehet konzerv is), a tyúknak 
csontról lefejtett és falatnyi darabokra 
vágott húsát, 5 deka igen vékony karikára 
vágott, vajon párolt gombát, egyet hagyom 
együtt forrni és a tálban egy tojássárgá-
val és egy kanál mustárral elhabart egy 
deci tejfelre öntve, összekeverem és tála-
lom. 

LINZI CSÓKOCSKÁK 
14 deka lisztet, 14 deka hámozatlan 

őrölt mandulát, 14 deka cukrot, 14 deka 

TOKAJI a borok Királya 
FUCHSïohaliaKoronâla 

F v c n » LÁSZLÓ «uJAtt.-rm.-.n tuka j i 
Ça l a c k b o r a l n a k l c r a k a t a : Hudap«-*t , 

, INAdor-utca SO. T e l e f o n t ÎH-O-ZS 

80 



vajai, késhegynyi tört fahéjat, ugyanannyi 
szegfűszeget, 2 tojássárgával, 10 deka 
reszelt csokoládéval és egy citrom reszelt 
héjával összegyúrok a deszkán. Kisujjnyi 
vastagra nyújtom a lisztezett deszkán, 3 
cm.-es csókocskákat szaggatok belőle és 
kis mélyedést nyomok a közepébe. Tepsibe 
rakom, tojásfehérrel megkenem őket és 
minden mélyedésbe egy fél mandulát 
téve, mérsékelt tűznél megsütöm őket, 
azután még azon forrón megszórom dur-
ván tört vaníliás cukorral. 

BÉCSI SAJTOSDERELYE 
Félkiló lisztből 2 tojással tésztái gyű-

rűnk és 2 cipót formába 
pihenni hagyunk, 10 deka 
forró vajba vetünk egy cso-
mó finomra vágott kaprot 
és kb. 8 deka szitált mor-
zsát. Mikor kihűlt, 25 deka 
reszelt sajtot és 3 deci tej-
felben elhabart 2 nyers 
egész tojást, valamint iz-
lésszerinti • sót keverünk 
hozzá. A gyúrt tésztát ki-
nyújtjuk, az egyik tészta-
lapra egyenlő távolságú kis 
halmokat rakunk a sajtos 
keverékből, a tésztát pe-
dig a töltelék körül tojás-
fehérrel megkenjük, a másik tésztalapot 
rátesszük, derelyevágóval felvagdaljuk de-
relyékre, sós vízben kifőzzük, lábosban 
levő zsirba szedjük, majd tálra téve, forró 
vajjal leöntjük, azután piritott morzsával 
és reszelt sajttal meghintjük. 

ÉTLAP EGY H É T B E 
SZOMBAT. Ebéd: Zöldségleves. Magyar sólet. 

Túrós metélt. Vacsora: Rántott borjuináj, bur-
gonyasalátával. Szóló. 

VASARNAP. Ebéd: Gombás csirkeaprólék 
leves. Karfiolpudding. Magyar vesepecsenye. 
Dobostorta.. Vacsora: Hideg csirke, majonéze; 
zöldbabsalátával. Torta ebédről. 

HÉTFŐ. Ebéd: Paradicsomleves. Sertéskaraj 
tökfőzelékkel. Bécsi sajtosderelye. Vacsora: 
Rizses borjúhús. Szilva, u j dió. 

KEDD. Ebéd: Hamilton-leves. Almásrétes. Va-
csora: Kacsamájjal töltött tojás. Pengő-sajt, re-
tekkel. 

SZERDA. Ebéd: Sárgarépaleves. Vagdalt kacsa-
mell burgonyafőzelékkel. Daráskocka. Vacsora: 

Esterházy-
Yestor-kocka 

Ételek feljavítására 
Is kiváló! 

Kacsaaprólék és combpörköli tarhonyával és 
céklával. Császárkörte. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Velőleves. Lucskos ká-
poszta, bennefőtt dagadóval és fűstölt oldalas-
sal. Darázsfészek. Vacsora: Tárkonyos borju-
becsinált. Szardellavaj. 

PÉNTEK. Ebéd: Majorannás burgonyaleves. 
Sóskafőzelék, kirántott zsemlyeszeletekkel. Ká-
posztás gombóc. Vacsora: Graünirozott hal-
szeletek. Befőtt, keksz. 

ÜZENETEK 
E rovat keretébe tartozó kérdések Vízvári 

Mariska lakására (Rtfkk Szilárd-utca 18. szám) 
clmzendfik. 

Hédy. Köménymag-, hus-, tej- és áttört zöld-
séglevesek. (Zöldborsó, karfiol, sárgarépa, kala-
rábé, spenót, sóska, stb.) Finomra vagdalt borjú-
vagy csirkehúsból becsinált, petrezselyemmel. 
Piskótatészta vagy felfújtak. Bcfótt. sodók. — 

Rézl néni. Hát csak ugyl Fö-
zikéltem, fózikéltem, javítottam 
itt-ott az Ízlésem szerint, kipró-
báltam, amit hallottam és amit 
magam kitaláltam — aztán le-
ír tam; mikor pedig sokan két-
tek rá, hát kiadtam. Így szüle-
tett meg a szakácskönyvem. 
Örülök, hogy szereti és hogy 
segítségére van. 

Doktor. Ahát Megint itt van! 
Gyűlöli még mindig a nőket és 
ugy tiltakozik a házasság szán-
déka ellen, mintha valaki az 
ellenkezőjével vádolta volna 
meg. És megint „gyors és egy-
szerű recepteket" kér. Hát pe-
dig „gyorsan és egyszerűen" 
csak hígan, keményen, rántot-

tának tojást, aztán ham and eggs-et, sajtos ma-
karónit, bécsi virslit, fűstöltkolbászt tudok aján-
lani. No meg hidegeket. Vagy egy szép, kedves, 
jókedvű, jó háziasszony feleséget. No ne csattog-
tassa ugy a fogát! Ilyen messziről úgyse félek. 

VÍZVÁRI MARISKA szakácskönyve, „A KONYHA 
MŰVÉSZETE", kapható a SZÍNHÁZI ÉLET 
könyvesboltjában (Erzsébet-körut 7.) ÁRA S P. 

Ö R Ö K 
AZ EMBER ELETE, 
HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE 

„ R o n a n g e 
l g v l U n n l n d ú » n « r « n o » l * , U d l < d t á p l t o l 

az egész narancs kipréselt levéből készíti, minden mester-
séges Ízesítő, essenc hozzáadása i » * l f c U I I Forgalomba 
hozza a C s l M j a a H « » g y l A a v A n y v I z Ü M i n . 
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„F.GY OLVASÓJUK." 1. Ha esküvőjén nagyon 
elegáns akar lenni s a ï egyházi esküvőn mellőzni 
aka r j a a kijelentett fehér menyasszonyi ruhá t , 
valamint a koszorút és fátyolt, akkor csipke-
ruhát ajánlunk. A ruha színe lehelne világos-
ii rap, valamilyen finom kék árnyalat , vagy más 
diszkrét, elegáns, de nem túlságosan sötéttónusu 
orvag. Felöltő gyanánt bársony, vagy prém 
belépő való, a ruha színében, vagy azzal ha r -
monizáló árnyalatban tartva. A polgári esküvőre 
nagyon jól használhat ja az elegáns, valódi róka-
prémmel díszített köpenyt. Csináltasson hozzá 
fekete selyem- vagy gyapjucrepe ruhá t , sok fe-
hér dísszel, vagy esetleg egész fehér felsőrész-
szél. 2. Olaszországi ú t j á r a finom angol kosztü-
möt csináltasson (most nagyon elegánsak a szürke 
árnyalatú szövetek), de a kosztümön kívül jó 
meleg angol köpeny is kell. A kosztümhöz kü-
lönböző szinü és anyagú blúzokat vigyen. Ha 
van pár jó blúza (bekölős, kikötés, mosóselyem, 
erepe-satin, kötött jumper stb.), akkor legfeljebb 
még egy-két vászonruhára van szüksége. Ha nagy 
hotel-életet »karnak élni, akkor persze estélyi-
kabát is bell. A fekete-fehér ruhát ugy k lw tne 
csináltatni, hogy külön kis boleró járuljon hozzá, 
amit levehet, ebben a ï esetten a ruhá t estélye-
ken is használhatja. . 3. At u taaáthoz jó a finom 
sapka., ezenkívül vegyen egy keskeny kar imájú 
filckalaipot » egy elegáns bársonyk«Ia|x>t. Végül 
megjegyezzük, hogy nem a mi hibánk, ha a 
válaszunk elkésve érkezik. Sokszor megírtuk már, 
hogy mi a leveleket csak a beérkezés sorrend-
jében intézhetjük el, azonkívül pedig a leveJek 
beérkezésiek»!' ae a bizonyos ,,legközelebbi szám", 
melybe a választ kérik, rendszerint már készen 
áll. Töbhi kérdésére » megfelelő rovatokban kap 
választ. 

Csodás melleket 
varázsol speciális melltartóval és Prlncess-füzövel a 
HOFFER SZALON Budapest. IV., Váci ucca 37., 
Debrecen, Mtklós-n.- 5., Pozsony, Védcölöp-u. 56. 

MEGÉRKEZETT PÁRIZSBÓL o 

jlRINCESSE 
arcviz 

Kapható a 
drogériákban, 
lUatmamrtárak' 
ban és gyógr-

„MANOUTA/ I. lia a kabát-
nak mds baja nincs, mint houn 
nauuon széles a kihajtóid, azon 
a legegusztrübb segíteni, meri 
a kihajtókat csak körül kell 
uduni. Kérdés azonban, hoau az 
egész façon nem vesziti-e eziiltal 
el a harmónikus vonalút. Ezt 
alaposan ki kell próbálni. Talán 
azt a nauu szövet!elületet. ami 
a szemét bántja, kisebbíteni le-
helne azáltal, ha a kihajtók szé-
lére keskenu prémcsikot varrna. 
Ez most rendkívül divatos s a 
kabát csak nuerne az elegáns 
prémdisz által, lia a szövet li-
nóm, mcaérdemli ezt a költsé-
get, annuival is inkább, mert a 
keskenu szfirmccsik nem kerül 
nagiion sokba. Legszebb volna 
a szürke perzsia-prém. 2. A 
csíkozott jerseu-anuaa naauon 
divatos, de ügueljen, hogu disz-
kréten színezett csíkozást válasz-
úim. meri az iluen általános 
divat hamar küzönséuessé válik 
s csak a szinek finomsága ment-
heti valumenngire. A sálat min-
denesetre ugg dolgoztassa a ru-
hára. hogu az könngen levehető 
kagen. 

„G. K., BUDAPEST." 1. Erős 
alakok számára igen sokszor 
nem előnyös a derékvonalban 
elhelyezett öv. Tűzessen be va-
lamennyit a kabát oklaivarrá-
saiból, hogy az kissé sveifodit 
legyen s próbálja Így (el. Talán 
jobb lest. Az öv ehfoen az eset-
ben talán fölöslegessé válik. Ezt 
csak a próbánál lehet megálla-
pítani. 2. A tarkán csíkozott 
anyagot nem ajánl juk, mer t na-
gyon erősít. A diszkrét csíkozás 
néha előnyös, ha a csikók ré-
zsútosan, vatfy hosszában futnak. 

Terukotfe 
sxtfvetruha 
(Molnár tfva 

ra jza i 

HAriziri— modellek ulán készült k t t -
p e n y - ós r u h a - u j t l o n s â g o k ál-
landó nagy raktára már I* ÍOO.—tói 

Herczeg szalon 
K o s s u t h L a j o s ~ u . 1 5 , 1 . e m . 

LBO-
szebb p e r z s a b u n d i i 

legoiosöbbin megbízhatóságáról közismert 
BRUCK JÓZSEF cegnftl vegyen 
képesítet t szűcsmester 

V „ V i l m o s c s á s s & T ' U t 5 4 . t elefon: 240-24 

Külföldön 
tartózkodó ismerőseinek 

virágot Hentírichnél 
JKskü-ut 5. alatt rendelhet. Teleion: Automata 822—14. 
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,.BOZSIKE." 1. Oll/an 10:61 
csinállasson, meluhez a m. 
1arlóriszl külön lehet lïïiï' 
boltit. A melltartót aztán szili, 
lia szerint vdllouathatja. Esti 
ruhához speciális hálkiváudsn. 
csipkéből kiszüli melltartókat 
kapni. Fi, ho ou id üzletbe men-
jen. 2. 4 bor vörös ruha a 
leírás uldn itilue égiszen 
divatos. A hossza is jó. A nap-
pali ralidnak nem kell bokáin 
irni. Eliu. ha a lábszár köze-
péin ir. 

K. MÁRIA. 1. A keményített 
csipke egyike a legújabb ruha-
diszeknek. Az egészen csipkéből 
készült ruhák nagyon elegánsak. 
A gyapjucsipke ujabb, mint 
selyemcsipke, de ha ez utóbbit 
jolí)an szereti, ilyet is vehel. 
Az estéíyiruhák fóVUn érnek 
Az esti kabátok is majdnem 
mind hosszunk, de ha a tavaly i 
háromnegyedes kabátja még jó 
állapotban van s színben harmo-
nizál az u j ruhával , bátran fel-
veheti azt is. 2. Magától érte-
tődik, hogy a kis prémból ké-
szült nyakhavetót csakis olyan 

4rí 

fturvörfls Rzövrtruha 
(Molnár Éva ra jza) 

kosztümhöz, vagy kópetiyher vi-
selheti, amelyen más prémdász 
nincsen. 3. A sötétszürke, ma-
gasan csukódó átmeneti köpe-
nyét télen is használhatja, csak 
az a kérdés, hogy elég meleg 
lesz-c? Ha van jó meVg gyapju-
kabátkája, akkor azt viselheti 
alatta, de ha ezt nem akar ja , 
tétessen bele még egy sor vate-
lint. Ez mindenesetre jobb meg-
oldás, mint a rendelkezésére 
átló kevés pénzért rossz téli-
kabátot venni. Ezt már azért 
sem ajánl juk, mert a rossz szö-
vet nem tart meleget 

„DEBRECENI." I. Nem tu-
dunk más meuoldást, mini hoou 
u hosszú kábáiból csináljon 
kurla kabátot s az Í0U nurrl szö-
velböt szabjon haranu- vaui) be-
rakoll riszeket. meluekel azldn 
be lehrt toldani a tzoknudba. 
lull meukapja a kívánt bőséget. 
t kurtakabdtos kosztümök na-
uuon divatosak. 1. A sölitkik 
szoknuához veaiien csinos sötél-
kik uuapjumcllénpl s viseljen 
alatta riui világos blúzokat, lull 
nauiion olcsón intizheli el ezt 
a kérdési s umellell a hivatalá-
ban mindiu csinos lehel. 

Emésztési zavaroknál, g y o m o r é g é s n é l , 
v é r l ó d u l á s n á l , f e j f á j á s n á l , á l m a t l a n s á g -
n á l , s z é k r e k e d é s n é l , á l t a l á n o s r o s s z u l l é t -
n é l i g y u n k r e g g e l é h g y o m o r r a e g y p o h á r 
természete» „Ferenc József" keserüvizet . 
A b e l o r v o s i k l i n i k á k o n s z e r z e t t t a p a s z t a -
l a tok szerint a Ferenc József viz az ideá-
l i s h a s h a j t ó m i n d e n j e l l e m z ő t u l a j d o n s á -
gát egyesíti magában . A Ferenc József 
k e s e r ű v í z g y ó g y s z e r t á r a k b a n , d r o g é r i á k -
b a n és f ü s z e r ü z l c t e k b e n k a p h a t ó . 

K£ZIMUNKA-(JZEJNETEK: 
,,W. E . " Modern snpkafaçonokat hozott .1 

Színházi Élet a 27. és I12. számához mellékelt 

ól / 

C^aJko^fxxàAÀd 

meXyotv lajtéx. vo/tv 

e a a ü ó u m ^ e t -

v g d i ' e q y 

• AZ ELEGÁNS KÖZÖNSÉG SZŰCSE 

LOFFLER júzsef 
szticsuioster, A Kitüntetve 1913-ban 

huiidaupcclaliHta TT oklevéllel 
B U 0 A P E 8 T , VI., JÓKAI-TÉR 7, FÔLOSZ, 1/B. 

Az éleinek nemcsak 
bajai és szenvedései, hanem szép-
ségei és örömei is vannak, amelyet 
egyszerű eszközökkel is el lehet 
érni. Szorgalom, munka, takarékos-
ság most nent elég azonban ezek 
eléréséhez, hanem gondtalanság és 
vagyon kell hozzá. Ezt pedig gyor-
san, váratlanul csak egy nagv nye-
remény által lehet megszerezni. 
Most Itt a lehetőség és az alkalom! 

Október 20-án kezdődik az uj 
osztálvsorsjúlék, venni kell egy 
sorsjegyet, mellyel 50, 100, 200, 
300 ezer pengő is nyerhető. 
A sorsjegyek hivatalt« ára az ösz-
szes főárusitóknál 

egész 24 P. fél 12 P, 
negyed 6 H, nyolcad 3 pengő. 
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kézimunkái vea. Igaz, hogy ezek a sapkák nem 
kötTO, ham™ horgolva vannak. A kötés nehéz-
kesebb munka a horgolásnál, ezért a sapkák 
faconja nem lehet változatos. Legcélszerűbb 
volna a kellő bőségben közömséftes hárisiiyaszár 
to rmájá ra csinálni a sapkát, az alsó kerületeket 
a sál szinbeosztása szerint színezni. A' sa<pkát 
olyan hosszura kell kötni, hogy alsó széle fel-
csavarható legyen, ami kis karimát alkot. A 
kötés felső szélét, mely a fej tetejére esik, egy-
szerűen össze kell ráncolni s visszáján csinosan 
össze kell varrni . A varrás t kis bojítal , vagy 
masnival lehet fedni. Az ilyen sapka éppen olyan 
diva tos. minit a horgolt modellek. 

„FIATAL ASSZONYA hálószobába még m/n-
dig divatosak a kombinált garnitúrák, de grena-
din hehietl inkább etamini vagu Unom tüllt 
ajánlunk. Naggon elegánsak a csipkekelméből 
készüli garnitúrák is. de ezeken nem kap helyet 
a kézimunka. Aggleritőre sohasem alkalmaznak 
perzsaszőnyeget, bdrmilgen könngü és vékong 
leggen is az. A kis seluemperzsákat asztalkára 
terítheti s falvédónek is használhatja. Ha van 

Kopott bundaiát 
n l j & f e s t l <• s v a « a l j a KORK 
szőrmefestő, VI., Dlós-u. S. — Aut. 930—18 

HSlgyek lelszaua: 
A ml I d a á l i s b e v á s á r l á s i h e l y ü n k 

KLEIN ANTAL 
d l v a t n a g y á r u h á a a 

K i r á l y - u t c a 5 3 . ( A k á c f a - u t c a s a r o k ) 

RADIO 
UJ/ÄC 

mint 12 

finom, nauu szőnyegje, melget nem akar löltlre 
terileni. letakarhatja vele a sezlonját. Ez rend-
kívül elegáns s amellett tartós. 

„GYORS MUNKA." Az emiitett célra a jánl juk 
például a Színházi Élet 37. számához mellékelt 
kézimunkaiven bemutatott 7. sz. modern díván-
párná t . Posrtómaradiékait nagyszerűen felhasz-
ná lha t ja hozzá s két-három délután elkészűíhet 
vele. Ha finom selyemmel hímezi, szalonba is jöl 
illik. 

• 
KIÉ A LEGSZEBB IDEI BUNDÁT Fogas kér-

dés, de megoldottuk. A Váci-utca Kristöf-tér-sarki 
Dán Teslvérek-cég szállította Arlotta Marionének, 
az olasz királyi követ nejének. Azóta valóságos 
búcsújárás van Dánókhoz, mindenki annak mását 
kívánja látni. 

MINDEN archoz más formájú pápa-
szem való. A legmodernebb pápaszemet, 
arcformájának megfelelően, a legszebb 
és legtökéletesebb kivitelben elkészíti 
Veres optokai és foto-szaküzlet, Vörös-
marty-tér 6. 

• 
MARÓI, HOLNAPRA gazdag ember lehet, ha 

kihúzzák a sorsjegyét a főnyereménnyel. U j sors-
játék — u j reménységl Október 20-án kezdődik 
az u j m. kir. osztálysorsjáték, melyen 300.000, 
200.000, 100.000 aranypengő is nyerhető, összesen 
42.000 nyereményt sorsolnak ki közel nyolcmillió 
aranypengő készpénzben. A sorsjegyek ára egy-
egy osztályra: egész 24 P, fél 12 P, negyed 6 P, 
nyolcad 3 P az összes főárusitóknál. Minden 
egyes sorsjegynek egyforma a nyerési esélyei 

EGYÉVES TERVÜNK: 20* drb divatos kombinált 
szobát olcsón eladni. Ritka alkalom: egy három-
ajtós siekrény (kaukázusi diófurnéros), egy három-
párnás recamler, két d rb kandalló fotel, egy fel-
szerelt hangulat lámpa, egy modern szalonasztal. 
Összesen: 438 pengő. Ezenkívül kiváló minő-
ségű egyéb bútorok Is, kedvező ffsetésl feltételek 
mellett. Kisipari Termékek Bútorcsarnoka ft.-T., 
Budapest, VII., Dohány-utca M. szám. 

W i e n s z á l l o d a 
i f ő z a e f . k ü r a t I S . * l e l e f o n t 8 2 0 — S S 
Uj vezetés, folyó meleg víz, szobákban «elfton 

Egyágyas szoba . 
Kétágyas szoba . 
Hónapos szobák 

P « ó l 
P «-tói 
P 60- tó l 

Ebner kézmű0IGS0 

fillér, meri 

ÖO oldal és iökéleíes! 

Mindenütt kapható 

mert |0! 
Ernyő-. lOzö-
HOidniegessege», 
BörHezíyDP 5.-től 
V., Llpot-lionit 18. 
III. Zslgmond-u. 22. 

Kisipari termekeK butorcsarnoüa r.-i 
Budapest VII. Dohány-utca 66. Tel . : J . 361-19. 

Ajánlja: Legjobb minőségű botorait 
K e d v e s « H a e t é s t t e l t é t e l e k m e l l e t t . 
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i'qyèhbincs 
Külföldön végzett fiatal 
nyelvtanár biztos, gyors 
eredménnyel vállal taní-
tást, gyermeknevelést, kor-
repetálást jutányosán. Te-
lefon: 136-55. 2—3 közt. 

EGY 31-38 éves 1er. fogorvos be-
nősülhet egy jól menő praxisba 
Romániához kapcsolt egyik leg-
nagyobb városában. — Jelige : 
„Fogorvos" . 

• 
Szemfelszedés gyorsan, 

jól, olcsón. — „Sfcemfel-
szedő"-üzem, Akácfa-utca 
81. (Király-utcánál.) 

IDEGEN NYELVEKBEN iár tas 
ariasszony keres reprezentáló 
állást előkelő üzletben vagy 
vállalatnál. Válaszokat „Idegen 
nyelvek" Jeligére kér a kiadó-

hivatalba. 

6 drb. művészlap 4 pengő, 
gyermekfelvételnél is. Foto 
Sebes, Erzsébet-körut 20. 

I. emelet. 

S C H Ü L L E R KORNÉLIA 
áll. eng. zeneiskolája. Népszín-
ház-utca M. Zongora, ének, 
hegedű. Felnőtteknek esti tan-
folyam. Éneklő zenei óvoda né-
met társalgással S évestfii. Tan-

dí j : »—2« pengőig. 

• 

Dr. Nagy Mlhályné koz-
metikája olvasóinknak 20 
százalék engedményt ad. 
V., Lipót-körut 10. (Víg-
színháznál.) 

* 

Világmárkás 
zongorák 

' r hatszáz pengőtől, 
tisztviselőknek a legcsekélyebb 
részletre is. Opera Zongora-
terem, Klauzál-utca 35. 

* 

Trlmelck drótszőrü kutyákat 
háznál is. Tanítást vállalok. 
KűlBnbSző la jkutyákat eladok és 
veszek. KUTYAFÜRDö, Phőnlx-

utea 2. Telelőn! 113—S5. 

Bundáját 
* * olcsón javítja 

párizsi divat 
szerint alakítja 

Dr. Ârvizné és Társa 
szűcs- és szőrme-szalon)« 
T e l e f o n s z á m « 145—78 
VI. , Mozsá r -u t ca 10, I . 7 

Kinek ml a bogara : Roth-
schild gyűjti — Ditrlehstein 
Ír t jai 41-i-M. 54 és M. 

* 

Megcsodálják 
ócska, kopott 
nyakkendőjét 

ha azt p í r fillérért a 
„ R O Y A L " nyakkendő-
Uzem r e n d b e h o z z a . 

B u d a p e s t , VII. , 
Pe t e rdy -u tca SÍ 
Lev.-laphivásra érte küldünk 

Tökéletes tubusos cipő-
krém, mely a legfokozot-
tabb várakozást is felül-

múlja. 

* \ 
Külföldi egyetemeket járt 
d i p l o m á s nyelvtanárnő 
német és francia 
nyelvtanfolyamot nyitott, 
melyen ugy magánórán, 
mint csoporttanltásnál igen 
olcsó áron, a legcsekélyebb 
fáradság mellett a legnagyobb 
sikert biztosítja. Külön esti 
tisztviselői tanfolyam külö-
nösen mérsékelt áron. Szép 
időben tanítás a szabadban. 
Megbeszélés: X., Román-u. 8 
Telefon: 1.308 - 31 

* 

CIPŐSZORITÓ, 2 gummi-
résszel P 3.80-tól. Weisz 
Arnold, i.VII., Károly-kör-

ut 17. 

i Utalvány 50°/o engedményre 
ROHÁCS kozmetika 

Rákóczi-ut 34. I. 

MOTORCSÓNAK, kfllmotoros, 
keveset használt . 12M P-ért el-
adó. Érdeklődni lehet hétköz-
nap 11-1-lg, d . u . í—«-lg. 
Telelőn : 878-17. 

Szirtnek, 

Hallatlan árleszállítás: Kitűnő 
zongorák, pianinók garanciával 
P 500-tói. Harmoniumok házi-
és templomi célra P 160-tól, 
Weekend-gramofon P 35.—. U j 
tánclemezek P 1.—1.90—2.50 stb. 
Használ ja k i ezen kedvező al-

kalmat és látogassa meg 
REMÉNYI HANGSZERTELEPÉT 
Budapest . VI., Király-utca 58-60. 

I J F _ mer t tőkéle-
I f B f c r » ' tes ízlésed, 
• A s. • sikked ellen-
9 T , ál lhatatlan 1 

. Különösen, 
- m mióta oly tü -
M neményes 

színűre festette a h a j a d a h i res 
BABICZ mester, ki többszörös dip-
loma és kitüntetése dacára is maga 
festi, hnllámositja, vágja ha j ada t . 
És azon az áron I Szinte hihetet-
len, hogy 80 filléres ondolálással, 
50 fil léres manikfirözéssel, mit 
produkál ma egy oly elegáns, tö-
kéletesen felszerelt szalon, mint a 
PARFUMERIE MARGÓ 

Erzsébet-kőrút H . külön hölgy-
fodrász-szalonja. (Royal Szállóval 

szembe n.) 

A legszebb és legolcsóbb 
kalapok beszerzési forrása. 
Gyönyörű modellek rak-

tára. 
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Poézis a világháború alatt 
A WATERLOO-HID, színmű 4 képben, 

Irta Robert Sherwood, német színre al-
kalmazta Heinrich B. Kranz, előadta a 
Komoedie Bécsben. 

London, 1917. A holdvilágos éjszaká-
ban német repülőgépek búgnak az an-
gol főváros felett. Anglia híres flegmája 
helyébe, évszázadok óta talán először, 
szorongó aggodalom lépe(t és a germán 
pilóták mennykövei elől nyirkos pin-
cékbe menekül a brit büszkeség. És a 
feketére festett lámpák gyér világításá-
nál a Waterloo-bidon sétál Roy, a be-
csületes, nyílt tekintetű, fiatal kanadai. 
Útjába akad a züllött, szép Myra, aki 
éppen vidékről jött vissza, ahol meg-
próbált jó útra térni, de nem tudott. 
Koynak sejtelme sincs erről, Myra oly 
angyalian kedves, oly ártatlannak lát-
szik, hogy tisztességes lánynak nézi. 
Hazakíséri, a legnagyobb respektussal 
beszél vele és eltávozik anélkül, hogy 
akár csak a klsujját is megcsókolta 
volna. Myra megdöbbenve néz utána: 
az első férd, aki a nőt megillető tiszte-
lettel beszélt hozzá. 

A flu másnap ismét meglátogatja. Vi-
rágot hoz és mint szerelmes diák, ugy 
udvarol neki. Még mindig nem vesz 
észre semmit. Myra egyik ravasz barát-
nője még jobban megerősíti tévedésében, 
sőt kis idő multán annyira viszi Royt, 
hogy megkéri a lány kezét. iMyra meg-
ijed ettől a fordulattól, szereti a flut s 
nem akarja boldogtalanná tenni. Nemet 
mond. És hogy ne legye kl tovább is a 
kisérlésnek, megszökik. Keményszívű 
háziasszonya aztán felnyitja Roy szemét, 
elmondja neki a brutális igazságot. Most 
már tudja, hogy kicsoda Myra. Le van 
ugyan sújtva a szégyentől és a fájdalom-
tól, de azért nem gyógyul ki 'szerelméből. 
Van ereje ahhoz, hogy a Jányt tovább 
szeresse, még jobban szeresse. Felkeresi, 
hiszen tudja, hol találhatja meg minden 
este. Szerelmének tisztító tüzében akarja 
megváltani a kárhozattól, Myra meg van 
hatva, látszólag enged. Ekkor maTkol 
sorsukba a világháború: Roy értesítésit 
kap, hogy szabadsága Idő előtt véget ért. 
azonnal vissza kell térnie a harotérre. Azt 
lebesgetik, nagy offenzíva van készülő-
ben. Rossz sejtelmei vannak, vérző szív-
vel búcsúzik a lánytól. 

Fénytelen, száraz szemekkel néz utána 
Myra, most érzi csak, milyen iircs az 
élete. A Waterloo-hidon áll. Odafönn né-
met repülőgépek keringenek ismét és 
vésztjóslóan iveinek lejebb és lejebh. 
Mindenki « pincéikbe menekül, csak .Myra 
marad állva. Cigarettára gyújt s az égő 

gyufát a magasba tartja, célpontot 
nyújtva a bombáknak. Itt vagyok, néme-
tek — kiáltja torkaszakadtából —, ide 
lőjjelek!.. . A darab véget ér anélkül, 
hogy megmondaná, vájjon az ellenséges 
repülők meglátták-e a lányt és hogy 
összezuzták-e, valamint arra sem ad vá-
laszt, hogy Roy tulelte-e a nagy offen-
zívát? 

(A színmű szép sikert aratott. A 
sajtó azt Írja róla, hogy bár hábo-
rús darab, még mindig aktuális, 
mert művészi poézlgsal mondja cl 
két emberi szív szerelmi balladáját.) 

AmirSl csal at öreg háziorvos tud 
A MAMA TÁRSALKODÓNŐJE, színmű 

4 felvonásban, irta E. Paul May, bemu-
talták a londoni előadás előtti kipróbá-
lásra Blackpoolban. 

A darab cselekménye a Manners-család 
vidéki kastélyában kezdődik. Mannersné 
fiatal lársalkodónőjének, Thelmának, 
gyermeke lesz, amiről senki se tud, csak 
az öreg háziorvos. Szerelmese, Frank, 
Mnnnersné idősebbik fia, Olaszországban 
van, nhonnan türelmetlenül várja vissza 
Thelma, hogy ígérete szerint megesküdje-
nek, Levél érkezik azonban tőle, melyben 
azt irja, hogy még hosszabb ideig szán-
dékozik Itáliában maradni. Thelma re-
meg attól n pillanattól, midőn majd bot-
lása kitudódik. Egy nap, ami'kor a leg-
kélségbeejtőbb gondolatok kínozzák, Man-
nersné hivatja és közli vele, hogy fiata-
labb fia, Erik, akit szerencsétlenség éri a 
vadászaton s aki már csak rövid ideig 
fog élni, szerelmes belé. Az a kívánsága, 
hogy halálos ágyánál esküdjenek meg. 
Thelma boldogan egyezik bele. 

Amit lehetetlennek tartottak, bekövet-
kezik: Erik felgyógyul. Telma elmenekül 
előle Londonba. A véletlen ugy hozza ma-
gával, hogy ugyanabban a penzióban, 
ahova költözött, vesz lakást az Olasz-
országból visszatéri Frank is. Nem jött 
egyedül, kis amerikai nőt hozott magá-
val, akiről azt mondja, hogy a felesége. 
Thelma heves szemrehányó sóikat lesz 
neki hűtlenségéért. Izgalmas szóvátás ke-
letkezik közöttük, amely azzal végződik, 
hogy az indulatos Frank megüti Thehnát. 
A leány ájultan terül el a földön. Mint-
hogy a házbeliek nem tudják magához 
téríteni, ambulanciáért telefonálnak, 
amely elszállítja. 

Az utolsó felvonás a kórházban törté-
nik, ahol hosszas keresés után ráalkad a 
férje. Thelmának holtan született meg a 
gyermeke, egészsége mosl már javulófél-
ben van, Kiábrándult Frankból, mig Eri-
ket, akí páratlan gyengédséggel veszi kö-
rül, napról-napra jobban megszereli, ugy 



Kunnj en nevei Alpár Gitta Berlinben u „Kulh i r ínu" 25-lk előadásán. Premier után a berlini kritikusuk 
levágták a darubet , amely azóta esiérSI estére nagy sikert urat 

(Foto Gudenberg) 

hogy Vljes felgyógyulása után vissza fog 
hozzá térni. 

(A közönségnél barátságos fogadta-
tásra talált uz újdonság, amely ál-
lítólag igaz történetet visz a szín-
padra. A sajtó jóakarattal ir róla.) 

Mi van a fekete zacskóban? 
A MINISZTERELNÖK FEJE, színmű 3 

felvonásban, irta Jean Hart, bemutatta a 
Broadhurst Theatre Nemyorkban. 

A színmű Párizsban játszódik. Hőse 
Piiul Verin, az író. Atléta termetű, rend-
kívül erős, tie nem valami rokonszenves-
nek látszó ember. Bántóan nagy az orra 
és oly csúnya — ahogy együk szereplő 
mondja róla —, hogy szinte érdekes. El-
lenben borotvaéles esze van, felesége, a 
gyönyörű Adele, ezért szeretett belé. 

A cselekmény ' azzal kezdődik, hogy 
Verin megjelenik egy híres párizsi ügy-
védnél, akit még iskoláskorából ismer. 
Fekete zacskó van nála, amelynek félel-
metes taTtalma van: Henri Borlhaudnak, 
Franciaország miníszterelnökénak a feje, 
akit megölt. Verin elmondja történetét. A 
forgó színpad visszavisz bennünket sze-
rény kis szobájába, amelyben 1911 júniu-
sában lakott a BoulevaTd Clichyn- Ott 
látogatja meg Berlhaud, akkor még csalt 
képviselő. Felszólítja, hogy legyen 

munkatársa lapjának, a Szocialista Újság-
nak. Verin enged rábeszélésének és ettől 
a?, időtől fogva végigkíséri a politikust 
egész pályafutásán. Az ő tanácsára csat-
lakozik Berlhaud a háborús párthoz s 
oly népszerűvé teszi magái harcias beszé-
deivel, hogy amikor megtörténik a had-
üzenet, őt nevezik ki miniszterelnöknek. 

Verin kapitányi rangban vesz részt a 
háborúban. Kitűnő katona, fáradságot nem 
ismerő kitartásáról és példátlan testi ere-
jéről valóságos legendák keringenek. 
Sorra kapja a kitüntetéseket. Amikor át-
helyezik az egyik vonalszakaszról a má-
sikra, a vasúti étteremben nevét hallja 
említeni a szomszéd asztalnál. Odafigyel 
és megtudja, hogy a felesége, távolléte 
alatt, barátnője lett a miniszterelnöknek. 
Hazarohan a frontról, a minisztert laká-
sán találja és egyetlen kardvágással le-
csapja fejét. Adele már akkor szakított 
Berlhatidval, felismerte tévedését és eskü-
szik, hogy csak Verrat szereti. 

Az ulolsó képben visszalendül a színpad 
az ügyvéd irodájába. Ez lebeszéli Verint 
az öngyilkosságról és biztosítja, hogy az 
esküdtszék fel fogja menteni. 

(A publikum figyelmét végig le-
kötötte a kitűnően játszott és ragyo-
góan rendezett darab. A sajtó meg-
jósolja, hogy nemcsak a színpadon 
lesz .sikere, hanem majd a filmen to.) 



JP.GOZÛ NÖ SEXAPPEAL JE 
cL&inháxi ÓMujpédpámfo 

A Színházi Elet előző számában nj pályázatot tiiztünk ki, amelynek rím«*: „A 
dolgozó nő sex-appealje". A kérdés lényege az, vájjon a dolgozó nő szépsége nem 
szorul-e hátrányba a saját nemének olyan szerencsésebb példányaival szemben, 
akik állandóan önmagukkal foglalkozhatnak. Versenyezhet-e a dolgozó nő sex-
appeal tekintetében azzal a nővel, akit az élet nem kényszerit munkára? Melyik a 
két tipus közül az ideál és miért? 

A pályázatra négy dijat tüztünk ki. Első dij 100 pengő, második dij 50 pengő, 
harmadik és negyedik dij 25—25 pengő. Nyilvánvalónak tartjuk, hogy a kérdésben 
rejlő aktualitás nagyon sok tanulságos hozzászólást fog provokálni. Erre vall, hogy 
már a start pillanatában a kérdést számos oldalról megvilágító, érdekes válaszo-
kat kaptunk. A beérkezett pályázatokat itt közöljük. 

Amerikában járva, sokszor csodálkoz-
tam, hogy azok a friss, elragadó tündé-
rek (lányok és fiatalasszonyok vegyest), 
akikkel este társaságban találkoztam, 
napközben majdnem kivétel nélkül erős 
szellemi munkát végeztek. Ebből láttam, 
hogy a hajlamokhoz és tehetséghez illő 
munka egyáltalán nem árt a sex-appeal-
nek, sőt bizonyos tekintetben talán még 
jobban ki is hangsúlyozza. 

B. Gy., Budapest 
• 

ügyvédné vagyok és hál ' lstennek, nem panasz-
kodhatna!, mer t a i é r jem irodájában két gépiró-
klsasszony is dolgozik. Az uram «leinte, rám való 
tekintettel, csak Jelentéktelen külsejű kisasszonyo-
kat vett fel, de észrevettem ra j t a , hogy nem szí-
vesen tűri maga mellett a nemnek ezeket a 
nem túlságosan sikerűit példányait. Legyőztem 
ösztönszerű féltékenységemet és én magam taná-
csoltam neki, hogy válasszon szebb gépirólányo-
knt, mert elvégre a szemnek is Jobban esik. ha 
maga körül csinos arcokat lát. (Ez külünben 
filozófia: aki csalni akar , az a házon kivül is 
megtalálja, amit keres.) 

Véleményem szerint a dolgozó nö sex appealje 
fontos ugy a munkaadó, mint a saját és a klien-
sek szempontjából. Hogy melyik a szebb: a dol-
gozó nő, vagy az. akinek nines más dolga, mint 
a saját szépségéi ápolni? Ezt talán kapcsoljuk 
ki a vitából. Annyi tény, hogy egy jólszabott, 
tiszta munkaköpeny éppen olyan kívánatossá te-
heti a nőt, mint u legszebb nagyestélyi ruha . 
Mindig az dönti el. ki viseli az egyiket és ki a 
máslkat . 

Jelige: ANGELA 
* 

Mint a régebbi generáció tagja próbá-
lok hozzászólni az érdekes kérdéshez. Ré-
gebben, ha egy lány csúnya volt, vagy 
szülei későbbi kiszépüléséhez nem fűz-
tek sok reményt (hja, akkoriban még 
nem volt kozmetikai), azt mondták: 
„nem baj, lesz belőle tanítónő, vagy pos-
táskisasszonyl" Innét van, hogy még a 
háború előtti években is vicclapfigura 
volt a dolgozó nő. 

Ma egyenesen kötelessége a dolgozó nő-
nek, hogy szép legyen, tehát nagyrészt 

azok a lányok ülnek otthon, akik azelőtt 
a csunyaságuk révén jártak hivatalba. 
Ilyenformán maga az élet oldotta meg a 
Színházi Élet pályázatát. Ha az emb"r 
beállit egy olyan helyiségbe, ahol nők is 
dolgoznak, legyen az áruház, bank, ügy-
védi iroda, virágüzlet, cipő-, kalap- itajy 
ruhaszalon, mindenfelől tündérek moso-
lyognak rája. A dolgozó nő nemcsak a 
munkaerejét, de a sex-appeal-jét is kény-
telen latba vetni, mert ezt kívánja tőle a 
korszellem. 

Kiss Árpád, Kudape.t 

NYILATKOZIK A SZAKÉRTŐ 
FEHÊRVARY EKZS1 FESTÖMÜVÉSZNÖ: 
— Egészen biztos, hogy mát jellegű a dol-

gozó nő sex-appealje. n.int azé a nyugodt, 
gondtalan semmittevésben élő asszonyé, aki-
nek nein kell törődnie mással, mint önmagá-
val. Mert a sex-appeal önmagában nem elég 
a sikerhez. A sex-appealnek keret kell, illa-
tos, színes dekoráció ahhoz, hogy érvényesül-
jön. Ahogy egy festményt aláhúz, kiemel, ki-
hangsúlyoz egy ízléses ráma, éppen ugy 
emeli, fokozza és hangsúlyozza a sex-appenlt 
a milieu, a toilette és általában a divat ezer 
apró raff inementju, A dolgozó nő élete tulaj-
donképpen két részre oszlik. Reggeltől estig 
irodában, laboratór iumban, munkahelyen a 
munkaköpeny egyenruhája elnyomja és sok-
szor elszinteleniti a nő sex-appealjét, amely 
csak munka után lombosodik ki teljes egé-
szében, amikor a dolgozó ember ismét nővé 
alakul át. Azt hiszem, hogy a dolgozó nő — 
akinek nem lehet annyi ideje önmagával fog-
lalkozni, szépségét ugy dekorálni, mint a ki-
finomult, sokszor tulápolt dámának — sex-
appealjének legfőbb ereje és központja falán 
a magabiztossága s öntudatos volta. 
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SmöcL Tdtnas 
Egy rémalak emelkedik elő a középkor 

vörös-fekete misztikumából, egy nem-
emberi arcú férfifenevad: a hírhedt Kék-
szakáll. A sátán felkent szörnyetege. A 
vérivó vampir. Nemes Gilles de Rais báró, 
Franciaország marsallja... 

Századokon át ijesztgették vele a 
gyermekeket, keresztet vetettek a jámbor 
hölgyek, ha elhangzott előttük a neve. 
Hátborzongató históriák keringtek az 
asszonyevő, kisfiukat-kislányokat halomra 
ölő, szédítően gazdag, lebilincselően szép 
főúrról, aki magának a királynak volt 
bizalmas ivócimborája és rettenthetetlen 
vitéze a legendás Orléansi Szűznek. 

Ki volt ez a különös és félelmetes, 
minden regényhősnél izgatóbb és rend-
kivütibb ember? Aki még ma se hagyja 
nyugodni a fantáziát. Akiről nem győz-
nek eleget mesélni, sem a komoly könyv-
tárak nehéz fóliánsai, sem a piaci ponyva 
rikító fedelű füzetei. Próbáljunk bevilá-
gítani tolvajlámpásunkkal a mesebeli 
rémmé növekedett Kékszakáll báró igazi 
arcába... 

A Szűz olíalmazója 
Gilles de Rais: a leggazdagabb francia 

báró a legszegényebb francia király ud-
varában. Bőkezű úr, vidám gavallér, ö 
pénzeli a királyt. Várkastélyában Tiffau-
ges-ben csodálatos pompa és fényűzés. 

Tizenhatéves korában már nős: a szép-
séges Thouars Katarinát vette feleségül. 

Amikor az Orléansi Szűz felbukkan 
és páncélban, lóháton egymaga áll a 
seregek élére, a király Rais bárót bizza 
meg, hogy a tüneményes Szűz élete fö-
lött őrködjön. Ott lovagol a leány ol-
dala mellett minden csatában. Bátorsá-
gáért az ország marsallja lesz. A Szüzet 
elfogják az angolok. Rais báró hajme-
resztően vakmerő kalandokba bocsátko-
zik, hogy kiszabadítsa. Nem sikerül: a 
leányt máglyalángok közt égetik el hó-
hérjai . . . és a vitéz báró hitében-lelké-
ben megrendülve vonul vissza kasté-
lyába. Többé nem látják az udvarnál. 
Bezárkózik. Könyvekkel, tudósokkal, 
alkimista kalandorokkal veszi magát 
körül. Feleségét és kisleányát elküldi 
egy messzi várkastélyába, többé soha 
nem látja ő k e t . . . 

Mi történt ennek a gazdag úrnak, hős 
katonának, művelt és derék férjnek lel-
kében, soha senki nem tudta meg. De 
ettől kezdve minden lélekzete és moz-
dulata borzalom. 

Aranyat akar csinálni. Szövetkezik az 
ördöggel. Saját vérével ir instanciát a 
Sátánhoz, — „tudásért, hatalomért és 
gazdagságért" könyörög hozzá. Hogy 
adja kezébe a Bölcsek Kövét, a nagy 
Elixirt. Egy éjjel Riviere boszorkány-
mesterrel kimegy a birtoka erdejébe. 
Fel akarják idézni a pokolból Belzebú-
bot. Bűvös hókuszpókuszok után egy-
szerre vakító láng lobban fel a vaksötét 
sűrűség közepén. A megrettent báró ijed-
ten sikolt f e l . . . egy fekete leopárd ug-
rik ki a tűzből, elfut mellette, de rá sem 
néz . . . elriasztotta a „sátán küldött-
jét" kiáltásával. — Végre elhozatja Fló-
rencből a leghíresebb őrdögidézőt, Pre-



lati mestert. Mindszentek éjszakáján be-
zárkózik vele a kastély egyik termébe, 
nagy körökét rajzolnak a padlóra, be-
állnak a kör közepébe és hangosan ének-
lik a Kárhozottak Miséjét. Rais báró 
egyszerre úgy érzi, mintha hátulról nyak-
szirten ragadták volna: rémületében a 
Boldogságos Szűzhöz fohászkodik segít-
ségért és abban a pillanatban valami 
irtózatos erő olyat lódit rajta, hogy ki-
vágódik az ablakon. Dúlt lélekkel figyel 
be, mi történik odabent Prelati mester-
rel, a nagy bűbájossal? És ha l lga . . . 
szörnyű orditás csap ki a szobából, ikard-
csattogások, patkódobogás, állati üvöl-
tések. Az ajtó magától feltárul, Prelati 
vértől borítva bukik a karjaibal 

A felzaklatott báró értelme, idegei et-
től kezdve démoni változáson mennek 
át. Tajtékzó és őrületes gyönyörök kar-
jaiba veti magát. Hogy más oldalról vál-
jék érdemessé a Sátán szövetségére... 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTARJA: Ettfil « 
naptól lógva l e u belőle a rémmesék Kékszakállja. 
Ahogy A maga mondta bflnpSrének tárgyalás in: 
„Soha senki a világon m í g nem tette é> nem 
Is logla megtenni azokat a dolgokat, amiket én 
mertem megtenni!" — At ember eltünfidlk . . . 
micsoda karr ier t csinálhatott volna ex a» ürült 
báró, ha ma ál, tSU-tfil napjainkig!) 

A bretagnef vamfiir 
Bódító és nehéz ínyencségekkel, agyon-

fűszerezett italokkal kezdődlek az éjféli 
tivornyák a magányos bretagne-i vár-
ban. Úrnőt és asszonycselédeket nem le-
hetett ott látni. De a szellemek és kisér-
telek óráin dermesztő női sikolyok hal-
latszottak ki a tizöles, tömör kőbástyák 
mögül. A nép vacogva bolyongott a ki-
halt utakon és messziről mutogatott a 
holdfényben úszó falak felé. Egymás 
után tünedeztek el a legszebb asszo-
nyok . . . majd később az ártatlan leány-
kák. Csak suttogva rebesgették, hogy a 
marsall kiszivla vérüket mint a vámpír. 
A nagy nantes-i bűnpör jegyzőkönyvei, 
— utóbb mikor az asszonyevő rém bí-
rái elé került, — százával sorolták föl a 
nőáldozatok neveit. A marsall bizalmasa 
„egy Perrine Martin nevű vénasszony 
csatangolt szerteszét, szürke ruhában, 
arcán fekete á larccal . . . az erdő szélén 
lesett áldozataira, akiket kipeckelt száj-
jal, zsákokba gyömöszölve hurcoltak be 
a várkastély rejtett földalatti folyosóin 
a Minotaurusz elé." 

A toronyfenék zsúfolva volt csontok-
kal. (Még most, pár évvel ezelőtt is ta-
láltuk egy titkos kúlbörtönt, ahonnan 

annyi sok száz év után közel ezer női 
koponya került napvilágra!) 

Vidékek néptelenedtek el, falvakat ti-
zedelt meg. 

És akkor hirtelen lecsapott rá a fen-
költ lelkű nantes-i egyházfő, János püs-
pök sújtó karja. Egyik napról a má-
sikra elfogatta és bilincsbe verve állí-
totta az inkvizíciós Ítélőszék elé. Egy 
hónapig tartott a kihallgatása: ennyi idő 
kellett hozzá, amíg minden rémteltét fel 
tudta sorolni. A báró tombolt és topor-
zékolt eleinte, bőgve dobálta a tajtékzó 
szi tkokat . . . és egy reggel kezeit tör-
delve, térden csúszott a bírái elé: sirva 
rimánkodott, hogy hurcolják gyorsan 
máglyára, égessék meg, mert nem bírja 
tovább . . . éjszakánkint végtelen menet-
ben vonulnak el szemei előtt a feláldo-
zott asszonyok és leányok árnyalakjai! 

„A Biesse-patak réljén, magas bitóktól 
koronázott máglyán égették meg." 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJAI A K«Sr-
nyeteg Barbe.bleu egyéb radsága! nem tar tói-
nak a Csók történelmének kereteibe. De ha az 
ember mindent elolvas róla. — azt Is ami Itt 
kimaradt , — egy dolgot nagy valószínűséggel 
lehet leltenni: hogy amint betelte lábát a po-
knlba, ahány nő esnk oltvolt, az annyitele ug-
rott síét!) 

A leleményes Gigoune asszony 
Szerencsére nemcsak komor Keksza-

kállok, hanem életvidám és ötletes höl-
gyek is űzték a maguk csókos praktikáit 
ebben a zord és mord korszakban. Ahány 
novella és fabliau, mind a csintalan, paj-
zán, kikapós asszonykák huncutságaival 
és furfangjaival van tele. Nyissuk csak 
fel a „Cent nouvelles" nevető lapja i t . . . 

Portillon-ban történt a jeles De Sacclié 
úr feleségével Gigoune asszonnyal, hogy 
éppen lie volt zárkózva függönyei mö-
gött kedvesével, a városi muskétások 
egyik délceg kapitányával, amikor vá-
ratlanul bedőrömbölt odakint egy másik 
délceg kapitány, aki szintén naigen, 
Gigoune asszonynak kissé hajlandékony 
és adakozó szive volt, különösen a mus-
kétás kapitányok iránt. 

A szép Gigoune meghallotta a lépcsőn 
felfelé csörtető sarkantyúkat, gyorsan ki-
sietett és elállta a csókéhes lovag litját. 

— Jaj barátocskám rosszkor jött, for-
duljon csak vissza, egy pillanat és itt a 
férjem! 

De a délceg kapitány azon a vélemé-
nyen volt, hogy nincs olyan rövid pilla-

Pilavinban fürdik: 
ma minden nő, férfi és gyermek, mert a I lalrnaz s igy elhárítja a köhögést és meg-
Pilavln tengeri sót s szibériai fenyőt tar- | szünteti az álmatlanságot. Ára 40 fillér. 
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Hal, ami ne lenne elég hosszú egy erß-
dilmény szakszeri) bekerítésére. Átka-
rolta a szabadkozó menyecskét. A szép-
asszony persze, — akinél bent a függöny 
mögött már el volt tartalékolva a had-
erő első osztaga, — erélyesen tiltakozott, 
mi több az átkaroló mozdulatra egy 
enyhe kis pofonnal reagált. Ebből pa-
rázs veszekedés t ámad t . . . amikor egy-
szerre ujabb lépések dobbantak a lép-
csőn. A civakodó pár mögött felbukkant 
a férj, I)e Sacché úr, csodálkozó ábrá-
zata: 

— Mi az? mi történik itt?! 
A menyecske nagy lélegzetet vett, aztán 

szaporán eleredt: 
— Jaj telkem uram, jó hogy jön! Hallja 

már, mit akar ez a dühös ember! . . . 
Meg akarja ölni a bajtársát, aki ide me-
nekült be előle! Éppen csak annyi időm 
volt, hogy elrejthettem odabent, nehogy 
elkövesse a szörnyű bűntettet! Hát hal-
lott-e már ilyet?! Azon összeveszni, hogy 
eszik az osztrigát, kézzel-e vagy kalán-
nal? Tegyen már igazságot közöttük! 

A két muskétás hadfi — a külső és 
belső — nyomban felismerte a helyzetet, 
éktelenül kezdett el kiabálni, fenyege-
tőzni egymásra . . . amig De Sacché lir 
nagybuzgón békét nem teremtett, meg-
invitálván mindakiettőt asztalához, egy 
porció ürínösben főtt üriicombra. 

A szép fíigoune azt különösen jól tudta 
elkészíteni. 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA i 11» 
P e r u « osiirigát nem kapóit egyik n e . . . ) 

Valentine anyó példája 
Nem kevésbbé tanulságos a chur-i 

Picotin-házaspár leányának esete az ő új-
donsült férjeurával. Degoucin úr, aki a 
csinos Tinette-t feleségül vette, esküvő 
után a következő vallomással állt kis asz-
szonykája elé: 

— Drága angyalom, meg kell neked 
mondanom, hogy egy titok nyomja lel-
kemet. Van egy leánykám, most kétesz-
tendős, legénykori szerelmemnek a gyü-
mölcse . . . szeretném, ha te is úgy ra-
gaszkodnál hozzá mint én, hogy ideven-
nénk magunkhoz és felnevelnénk sze-
gény csöppséget! 

A jólelkű Tinette becsületes nyiltsággal 
válaszolt: 

— Jaj de örülök! Képzeld angyalom, 
nekem meg egy hároméves fiacskám 
v a n . . . tudod leánykoromba egy kis 
malőr történt velem . . . milyen jó lesz, 
mindakettőt idevesszük és ha felnőnek 
még talán egy pár is lehet belőlük isten 
segedelmével! 

Degoucin úr tátott szájjal bámult hit-
vesére, aztán mint a kilőtt nyil süvített 
cl Tinette szüleihez, az öreg Picotin és 
Valentine anyó elé. Haragosan támadt 

rájuk, amiért leányuk ballépését eltitkol-
ták, ilyen rút becsapás! Az öregek hüle-
dezve hallgatták, aztán Picotin apó meg-
fontolva szólt: 

— Ki van zárva, hogy a mi Tinette-
fink ilyesmit tett volua. Az a lány füllen-
tett. Talán rosszul esett neki a vallomá-
sod, megbántottad vele, hát igy akart lé-
ged visszatronifolni^ De várj esuk, majd 
kiderítjük. Elmegyünk hozzátok, mi ket-
ten férfiak az ajtó mögé búvunk, az 
anyja meg négyszemközt kiszedi belőle az 
igazat. Saját füleddel fogod hallani, hogy 
tréfa volt az egész, meg akart leckéz-
tetni! 

Ugy is lett. Valentine anyó elővette a 
lányát, ők pedig meglapultak az ajtó mö-
gött, após meg a vő, hogy mindent hall-
janak. 

— Már hogy mondhattál ilyet az urad-
nak, hogy neked gyereked van!? — 
kezdte Valentine mama. — Látod, a vé-
gin komolyan vette! Hát csak valld be, 
hogy egy szó sem igaz! 

— Hogyne vallottam volna be, mikor 
igaz! — pattogott vissza Tinelte. — ö is 
bevallotta! Ugy dukál az, hogy ne legyen 
titkunk egymás előli! 

— Hát csakugyan?! — képpedt rá 
Picotin anyó. — Neked gyereked van?! 

— Persze hogy van! 
— 0 te ügyefogyott buta lány! — puk-

kadt ki Valentine mamából a méreg, — 
és ha már van, mér' kellett azt neki az 
orrára kötni?? Szabad ilyet egy férjnek 
megmondani?! . . . Nézz rám, nekem há-
rom gyerekem voll mielőtt az apádhoz 
hozzámentem és az a vén szamár még 
ma se Ilid rólo semmit ! ! 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMKNTARJAj Antoine 
de La Sale, aki a der«k Tinelle esetét előadja. 
bSlesen i loicáfűli : „Kg>- tisrtességes leánynak 
sose vond kétségbe a Jáerkiíleseit. I.égy tekin-
tettel ai ő ártat lan gyermekeire.") 

Eggyel mindig tohh 
Ariosto meséli: 
„Giocondo nemes urat meghívták Ro-

ger szicíliai király udvarába. Szomorúan 
vett búcsút feleségétől, akit éppen olyan 
hűnek lurlolt mint amilyen szépnek. De 
alig lovagolt pár mérföldet, eszébe jutott, 
hogy otthon feledte az amuleltet, amit 
hitvesétől kapott az útra. Visszafordult 
és ahogy halkan belopózott kastélyába . . . 

Meghódította, akit akart! 

.FeKetefelil Shampoon" i 
hasziátt. 

Ingyen Hajffnyetllinl mindenütt 
kapható. 
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a hűséges asszonyt egyik inasa karjaiban 
pillanlolla meg. A nemes úr nem csapott 
lármát. Észrevétlenül hagyta el a házat. 

Giocondo fájdalma nem ismert határt. 
Megérkezett a szicíliai udvarba. És akkor 
a palotába belépve különös látvány tá-
rult elé: a legbelső szobában lehorgasz-
tott fővel olt állt a király és előtte . . . 
a királyné az udvari törpe ölében! Rájuk 
nyitotta az ajlót. 

Giocondo egyszerre megértett mindent. 
Királyok, urak, szolgák, óriások és tör-
pék: egy a sorsuk a női csalafintaság 
gyűrűjében. Elmondta a királynak a 
maga bánatát. És akkor — király és ne-
mese — együtt elhatározták, hogy világgá 
bujdosnak. Nem vittek magukkal csak 
egy hű csatlóst, meg egy Maddalena nevű 
jámbor szolgálót, aki mély részvétében 
önként szegődött melléjük), hogy ha kell 
ápolásukra legyen. Maddalena mindig ott 
haladt közöttük az úton: igy legalább 
biztosak lehettek, hogy kettőjükön tkivül 
a nő csókjaiban más nem részesülhet. 

így ment ez jó darabig. Egy délutáni 
szundikálás közben azonban egyszerre 
ébredtek mindaketten és meglepődve lát-
ták, hogy Maddalena nincs a közelükben. 
Lábujjhegyen indullak a kutatására és 
csakhamar felfedezték a jámbor leány-
zót . . . a hű csatlós karjaiban. 

A király és a nemese összenéztek. 
— Szamarak vagyunk Giocondo) •— 

szólt csendesen Roger .király. — Gyere, 
forduljunk vissza . . . 

És szó nélkül hazaballagtak mindaket-
ten. A feleségeik mellé." 

(A TÖRTÉNCTIRÖ KOMMENTÁRJA: A női 
hűsé ( matematikai képtelenség. Ahányszor &»-
szeadod eggyel, a végin eggyel Ifibb lön ki.) 

Az életmentő vertugadin 
Vertugadin volt a neve annak a kocsi-

derék szélességű, merev szövésű, vont-
arany brokátból varrt óriás abroncs-
szoknyának, ami úgy lebegett a hölgyek 
csípőjén alul, mint egy lefele fordított fa 
terebélye. Valóságos szoknyapalola, hin-
tázó légballon, úszó gálya a bájak és 
kellemek tengerén. 

Ez a roppant ruhaalkotmány két elő-
kelő lovag éleiét mentette meg. Egyikük 
nem kisebb chevalier volt mint maga a 
király. 

A Bertalan-éjszaka lélekzetfojló órái-
ban történt, hogy Montmorency herceget 
halálra keresték. Kiadták a jelszót: 

— Louise de Montaynard lakásán leszi 
Az a szcrctőjel 

A szépséges Louise ijedten rettent föl, 
mikor a kaput megdöngették. Kapkodva 
dobálta magára ruhadarabjait, az arany-
hímes puffos ujjast és a szélesen rengő 
vertugadin-szoknyál... Már bent is vol-
tak az álarcosok. 

— Add elő a hercegetl Látták, itt van 
nálad! 

A hölgy pironkodva tiltakozott. Min-
dent felforgattak utolsó szögig. A herceg 
nem került elő. A marcona fegyveresek 
fogcsikorgatva vonultak el. Mikor aztán 
csend lett, a szép Louise halk kis neve-
téssel lélekzett föl: 

— Kibújhat kedvesemi 
És a vertugadin abroncsai alól kimá-

szott Montmorency vitéz hercege 
A másik eset ugyanígy történt. Henrik 

király palotájába törtek be a gyilkosok. 
A király ifjú feleségének Valois Margit-
nak csak annyi ideje maradt, hogy bő 
vertugadin-szoknyája alá bujtassa felsé-
ges férjét, Franciaország urát. Az össze-
esküvők gyanakodva kutattak szét. Mar-
git királynéhoz fordultak, aki remegve, 
falfehéren állott előttük: 

— Nyisd ki a termeketI Előadd a föld 
alól is! 

Az ifjú királyné lassan, meg-megállva, 
komornájára támaszkodva tipegett végig 
a zegzugos folyosókon, arany csarnoko-
kon. Szédülésről, szivfájásról panaszko-
dott. És a vertugadin botladozva höm-
pölygött vele teremről-teremre... Henrik 
király kuporogva, guggolva ugrált alatta, 
amerre az abroncsok fordultak. Csak ak-
kor bujt elő, mikor az üldözők durva ká-
romkodása eltávolodott. 

— Köszönöm asszonyom! — szólt és 
megcsókolta ájuldozó hitvese homloMt. 

Aztán velte spádéját, köpenyét és sie-
tett szép kedveséhez d'Estrées Gabriellá-
hoz, hogy elmesélje neki csudálatos meg-
menekülése történetét. 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: Ér thet« , 
ha ilyen előzmények u tán nem vslt tovább 
türelme a felesége szoknyája szélén U n i . . . ) 

Le a piperével ! 
A Lancaster-ház uralma alatt az angol 

parlament a kővetkező Bill-t hozta: 
„Minden olyan női személy, — tekintet 

nélkül korára és rangjára, úgyszintén 
arra hogy hajadon-e vagy özvegy, — aki 
őfelségének egy férfialattvalóját csalárd 
és meslerséges módon kikészített szép-
séggel, sminkkel, kenőcsökkel, szagos vi-
zekkel, műfogakkal, illatszerekkel, „spa-
nyol hajjal" és abroncsszoknyával, ma-
ga ssar.ku cipővel, körzettel, párnázott csí-
pővel és egyéb ilyen hamisságokkal há-
zasságba viszi bele, a varázslásról szóló 
törvény szerint találtassék bűnösnek. Ha 
a nőszemélyre reábizonyulnak mesterke-
dése!, a megkötött házasság azonnal 
semmissé nyilváraittassék." 

(A TÖRTÉNETÍRÓ KOMMENTÁRJA: Rendben 
van. De ha mindazt leszedték róla, arait a Bili 
iclsorol, mi marad t a nőből? és kinek kellett 
az ami maradt?) 

(Folytatom) 

92 



CSALÁDI JELENETEK TtOiTÉKNÁL 

Roll István, :> kis Rott Birsben élő festőművész fia leleplezi a papáját. Ilyen 
nagy, ha a gyerekkel és ilyen kicsi, ha a feleségével áll szemben. 

LÁNYOK 
— Érdekes, ennek az 

Edithnek nincsenek ellen-
ségei, csak barátnői. 

— Ez igaz. De az összes 
barátnői gyűlölik. 

GARDliNI'ARTY 

NYÁRVÉGI BÁNAT 

— Miért hivtad meg 
Lohmanékatf Nem tudod, 
hogy válnak? 

— Hogyne tudnáml Hi-
szen te vagy az ügyvéd eb-
ben a perben! 

— Éppen ezért nem lett 
volna szabad összehoznod 
őket. Még képesek kibé-
külni ... 

— AMIKOR A FÉRJEM MEGLÁTOTT A KIS GEORGES 
KARJAIBAN. AZT HITTEM, LESÜL A BOROM . . . ÉS MÉGSE 
LETTEM BRONZKIRALYNÖ. 

(Le Sourire) 



ORVOSI TANÁCS 
Klár Zoltán dr. egg va-

csorára hivatalos, ahol or 
egyik vendéghölgy ki akar-
ja használni a jó alkal-
mat, hogy orvos ül mel-
lette. Elvégre egy ingyen 
orvosi tanács sohasem jön 
rosszkor. Vacsora közben 
folyton panaszkodik. 

— Az a baj, doktor ur, 
hogy borzasztó gyenge va-
gyok. Minden kifáraszt. 

— Vegyen vasat — vcii 
Klár Zoltán. 

— Már vetteim, de nem 
használt. Olyan gyenge va-
gyok, hogy száz lépést sem 
tudok megtenni az utcán. 

— Akkor vegyen taxit. 
FMiRT 

AX IDRÂI.IS KÉRJ 

W. kow* bA. 
— Sírni Isten, hogy tudtál férjhezmennl egy Ilyen 

csúnya emberhez? 
— A szeplöl nagyszerűen állnak az uj fisz! kabá-

tomhoz. 
UTCAI ISMERETSÉG 
Pethes Sanylék szoba-

lánya szabálytalanul vezeti 
a házaspár kedvencét, a 
kis drótszörüt. Elfelejtett 
szájkosarat tenni rá. A 
rendőr rögtön ott terem. 

— Hogy hivják? — 
kérdi szigorúan és már 
nyálazza a ceruzáját. 

— Mariskai — feleli a 
leány. Majd szemérmesen 
megkérdi. — És kegyedet? 

NAGY JÖVÖ 

— Ha ukarod hullani a szivem dobbanását, üljünk 
még messzebb a jazz-töl, 

(La Vie Parisienne) 

— Mik a terveli 
— Trafikot nyitok. 
— Van hozzá engedélye? 
— Az nines. Van egy 

álkulcsom. 
(Le Journal Amusant) 
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OSIKAGAI BANKETT 

— Aki awgmoiiául, » h«Ul U«. 

ZENE 
— Képzelje, n szom-

szédunk betörte az ab-
lakunkat, mert zongo-
ráztam. 

— Buta emberi Hi-
szen törött. ablaknál 
még sokkal jobban hal-
latszik a zeneszó... 

KARRIER 

(Lustige) 

VIZSGÁLÓBÍRÓNÁL 

—' Amikor elrabolta 

a pénzeskazettát, miért 

kellett agyonütni az 

öregasszonyt is? 

— Kérem vizsgáló-

bíró ur, a kazettára rá 

volt irva, hogy „Csak 

halálom után bontandó 

fel". 

SZAKÍTÁS UTÁN 

A remek klszólásairól is 
híres Pólya Tibor egy 
festő-kollégájával évődik a 
Fészekben: 

— Hagyd abba a festést 
— mondja. — Negyvenkét-
éves vagy és még semmire \ jr . j - i . , , , r < 
se vitted. Tudod, hogy a — JYlindosiZe ket vazat vagtam a fejthet. 
te korodban Rafael már Ilyen olcsón még sohase szakítottam. 
Bt éve halott voltí ( L e Sóur,r«; 
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5000 viCC 
A pesti esprit a világ legfiirgébb, legédesebb, 

legmulatságosabb szelleme mindig pontosan az 
események sarkába lép. .Még ivem volt rá eset, 
hogy valamely szenzáció születésétől 'számított 
hat órán belül be ne száguldta volna a várost 
a hozzáifüződő vicc. Fordított fizikai tünet ez: 
az árnyékból támad fl fény. A mosolygó, go-
noszkodó, de sohasem bántó pesti espritnak 
egyik legragyogóbb mestere Nagy Imre, Az Oj-
ság népszerű szerkesztője. Ha nem volna para-
doxon, azt m ondhalnám róla, hogy talán ő az 
egyetlen ma, aki komolyan űzi ezt a mestersé-
get Bizonyság rá, hogy a napokban jelent meg' 
pompás, ötkőtetes munkája, ezzel a címmel : 
„5000 vicc." És ha ebből az ötezerből nem is 
mind az övé, kétségtelen, hogy rendkívüli mun-
kát végzett, mert megőrizte az utókor számára 
ennek a sokat próbált városnak mosolyát. A 
gyönyörűen kiállított öt kötetből (mindegyik 
ezer viccet tartalmaz) itt közlök találomra né-
hány viccet. Káimán Jenő 

A csősz rajtakapja Mó-
rickát, amint egy almafa 
tetején ülve, egy hatalmas 
almát szorongat a kezében. 
Rákiált: 

— Mit csinálsz ott azzal 
az almával, te bitang? 

Mire Móricka: 
— Ott lent a földön ta-

láltam, vissza akarom 
akasztani. 

• 
Kohn üzletébe beállít Grün, a 

hitelezője. 
— A, JA napot Grün urt Hogy 

szolgál a becses egészsége? 
— Köszönöm. megjár ja . Csak 

a szememmel nem vagyok meg-
elégedve. 

— Ugyan miért? 
— Mert rosszul látok. Magá-

tól például már három hónapja 
nem látok egy vasat se. 

• 
A kávéházban megkérdi 

Grün a fiatal Kohnt: 
— Érintkezik maga a 

Blauékkal? 
— Csak üzletileg. A lá-

nyukat vettem el. 
* 

KOHN HAZAJÖN DÉLBEN, 
MEGEBÉDEL. AZTÁN IGY 
SZÓL A FELESÉGÉHEZ: 

— MI AZ. MA MÉG EGY PU-
SZIT SE ADTÁL? 

— HAGYJ BÉKÉN - FELELI 
AZ ASSZONY. — MA ROSSZUL 
VAGYOK HANGOLVA. 

— MIT? — FORTYAN FÖL 
KOHN. — ASSZONYT VETTEM 
ÉN FELESÉGÜL. VAGY EGY 
ZONGORÁT?! 

• 

Kohn azt mondja a fele-
ségének: 

— Zálikám, de nagy a 
cipőd1 

— Nem értem — mondja 
Kohnné — pedig szám sze-
rint rendeltem. 

— Szád szerinti Akkor 
már értemi 

* 
Kohn nagybeteg. Kohnné az 

ágya mellett ül és keresztrejt-
vényt fej t . Kohn egyszerre fel-
nyög az ágyban: 

— Ja j , meghalok! 
— Vízszintesen, vagy függő-

legesen? — kérdi szórakozottan 
Kohnné. • 

— Direktor ur, ma a 
Hamlet megy. Kérek elő-
leget, hogy megborotvál • 
kozhassam. 

— Szó sem lehet róla. 
Akkor inkább előadatom a 
Lear királyt. 

Két bochernek nagyon 
rosszul megy. Ünnepek 
előtt vannak és megérkez-
nek egy kis városba, ahol 
megtudják, hogy a hitköz-
ségnek nincs kántora. 

— Megvan a haditer-
vem! — mondja az egyik. 
— Te kiadod magad kán-
tornak, én pediorvosnak. 

— De én egy kukkot se 
tudok énekelnil — szabó-
dik a másik bócher. 

— Te ne törődj semmi-
vei. Bizd rám a dolgod. 

Elmennek a hitközség-
hez és bemutatkoznak. A 
hitközségi elnök nagyon 
megörül az uj kántornak. 
Ünnepig remekül tartják 
őket, tejben, vajban fü-
rösztilc. Szombaton azon-
ban a kántornak énekelnie 
kell. Fölmegy az oltárhoz, 
de abban a pillanatban, 
amikor énekelnie kellene, 
az előzetes haditerv sze-
rint ájultan végigvágódik 
földön. 

— Hol van egy orvos? 
— kiabálnak a hivők. 

— Itt az orvosi — mu-
tat a hitközségi elnök a 
másik bócherre. 

Ez fölsiet az oltárhoz, 
tüzetesen megvizsgálja tár-
sát, aztán fejcsóválva igy 
szól: 

— Meggyógyulni meg-
gyógyul, de énekelni soha 
az éleiben nem fog többéi • 

Kohnnak van egy illetlen kis-
kutyá ja . A derék állat minden 
nap it szalón közepén hagyja 
nevelésbeit fogyatékosságának 
letelt. Kohn elhatározza, hogy 
segít a bajon. Beleüti a kis-
kutya or rá t az illetlenség doku-
mentumába, azután fogja « ku-
tyát és kidobja a földszinti 
kertbe nyiló ablakon. 

Így megy e i két hétig. 
A harmadik bélen Kohn ku-

tyája tud ja a leckét. Mihelyt 
elkövette az illetlenséget, bele-
üti az or rá t és kiugrik az ab-
lakon. 

* 
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IRTA: 0/rdjunrv(pMjSi 
(2. folytatás) 

3. Á „hetíüsök" vacsorája 
— Uraim, remek „ogyoe"-kérdésem van! Ki érkezik h o l n a p reggel 

Budapestre?! 
A „he t füsök" asztaltársaságának m i n d e n tagja a kérdező f e l é nézett . 

E legáns megje lenésű , ke l l emes m o d o r ú f iatalember adta fel a problémát: 
E n d r ő d y Béla, vagy a h o g y barátai nevezték: „Béluska", jeles hirlapiró 
és a társasági élet legalaposabb ismerője . Mielőtt e lmondjuk , h o g y m i 
is az az „ogyoe", hadd mutassuk be a k o m p á n i a tagjait. Ezek az urak, 
akik a hé t fő t erdélyi tájszólással he t fünek nevezték, m i n d e n hét e lső 
napján együtt vacsoráztak. Télen a Newyorkban , nyáron a Szigeten tar-
tották meg az összejöveteleket . Nádas Sándor ü l t az asztalfőn, ő az elnök, 
h é t f ő n dé lutánonként mindig je lentkeznek a tagok és megkérdik , hogy 
hol lesz a vacsora. E z e n a délutánon sok je lentkező lehetett , mert a 
„ f iuk" teljes s zámmal egybegyülekeztek. Ott ült Márton Miska, Közép-
európa színházi vi lágának legnépszerűbb tagja. Az utolsó n e g y v e n esz-
tendőben m é g n e m született o lyan nő, aki el len tudott vo lna állni kissé 
banzs i tó szempil lantásának. Hunyadi Sándor bozontos feje mellett disz-
kréten húzódik m e g Mayer Ákos s ima szőkesége. Mindkettőnek szivar 
füs tö lög a szájában. Jób Dániel , a Vigsz inház igazgatója ugy tesz, min tha 
n e m f igye lne a kérdésre, de már gondolkozik a válaszon, le szokott m i n -
denkit pipálni. Megjelent Incze Sándor, aki mint mindig, ezen az estén 
is későn érkezett. Harsányi Zsolt uj Madách-történetekkel szórakoztatta 
a szomszédját , Béri Lászlót, Erdélyi Nándort, a sz ínházi pápát. 
Jel l inek Aurél, a legszel idebb embere ennek a társaságnak, ahol mindent 
tudnak és m i n d e n t ki is mondanak . Köröskörül a vacsorázóhelyen érdek-
lődő pi l lantásokat vetnek az asztal fe lé . Itt kétségtelenül összetalálkozott 
egy n é h á n y okos ember. Jaj annak, akit ezek a mindentudók boncolgatni 
kezdenek. Mindenkiről van egy epés megjegyzésük és elsősorban önma-
gukról, mert a szatíra igazi kedvelője m é g ö n m a g á v a l s z e m b e n sem is-
mer kíméletet . 

A felsoroltak kivétel né lkül f ikszirozni kezdték Endrődyt . Mindenki 
szerette vona kitalálni az „ogyoe"-t. Mit is jelent ez a furcsa szó? Az ere-
detére m á r senki s em mer esküt tenni . A legenda szerint volt egy Okos 
Gyerekek Országos Egyesülete . E n n e k a tagjai abból vizsgáztak, h o g y 
mindenről informálva vannak. I lyen szigorlati kérdések voltak: 

—- Mit keres Biller Irén m i n d e n délután öt órakor egy Honvéd-utca i 
házban? 
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Felelet: 
— Ská lázn i j á r o d a . Ot t lakik az é n e k t a n á r n ő j e . 
Ez m é g a k ö n n y e b b f a j t a k é r d é s e k h e z t a r tozo t t , vol tak enné l sokka l 

n e h e z e b b f e l a d a t o k is. Az egyesüle t m e g b u k h a t o t t , de az ogyoe-ké rdés , 
amelyre, b a r k o c h b á z á s , t e h á t segí tő k é r d e z ő s k ö d é s né lkü l kell m e g a d n i a 
feleletet , túlél te. A h e t f ü s ö k a s z t a l t á r s a s á g á n a k m i n d e n h á j j a l m e g k e n t 
o k o s gye reke i a l eg több i lyen k é r d é s r e k a p á s b ó l vág t ák ki a fe leletet . 
E z ú t t a l mé ly csend f o g a d t a a re j té ly t . N é h á n y p i l l ana t mú lva megszó la l t 
N á d a s t o m p a h a n g o n : 

— K ö z ü l ü n k k inek ke l lene l e g k ö n n y e b b e n k i t a lá ln i? 
— Inczének . 1 

Ez az i n f o r m á c i ó m á r sok segí tséget n y ú j t o t t . A tépe lődő agyve lőke t 
egysze r re á t k a p c s o l t á k sz inház i személyekre . Je l l inek p á l y á z a t a elsőnek 
f u t o t t b e : 

— M a r l e n e Die t r i ch , hogy egy rossza t m o n d j a k . 
M i u t á n E n d r ő d y n e m e t in te t t a fe jével , egysze r re m i n d e n k i l ehu r -

rog t a Je l l ineke t . 
— U g y a n ! Mi van a b b a n é r d e k e s ! Miér t n e m m o n d o d m i n g v á r t 

B á n k y Vi lmát , ak i ot t ül a h a r m a d i k asz ta lná l . 
— H á t n e m t u d o m ! — ad ta fel a k ü z d e l m e t H a r s á n y i Zsolt. — 

Áru ld el! 
— D e h o g y á r u l j a el! — t i l t akozo t t J ó b . — É n m é g g o n d o l k o z n i 

a k a r o k r a j t a . 
Bé luska félt , hogy va lak i k i t a l á l j a és ő elesik a h í rv ivő d icsőségének 

ö römé tő l , ezér t s ta tá r iá l i s u t o n k i h i r d e t t e : 
— Ugy sem t a l á l j á tok ki! Clara von B insky ! 
Senk i sem ké rdez te , h o g y h o n n a n t u d j a E n d r ő d y ezt a h i r t . Te r -

mésze t e snek t a l á l t ák , h o g y egy h e t f ü s n e k m i n d e n r ő l i n f o r m á l v a kell 
l enn i . A h i r l a p i r ó ezú t t a l vé le t l ennek k ö s z ö n h e t t e ezt az ér tesülés t . 
Vacso ra e lőt t f e n n j á r t Sebes tyén Dezsőnél , a F ő v á r o s i O p e r e t t s z í n h á z 
igazga tó j áná l . E g y cs inos vörös gör löt p ro tezsá l t . A d i r e k t o r n a k , aki t 
D ó d i n a k h i v n a k b a r á t i k ö r b e n , — m i n t mind ig , most is j ó k e d v e volt és 
fivérétől, Sebes tyén Gézá tó l ö rökö l t h u m o r á v a l vicceket cs iná l t s a j á t m a g a 
ellen. 

— Még messze v a n a szezon, de m á r i s t a g o k a t a j á n l t o k , — m o n -
do t t a nevetve . — T u d o d , h o g y m e n n y i v e l i n k á b b szükségem lesz nézők re , 
m i n t sz ínésznőkre . 

Az tán előre neve tve a v iccnek, h o z z á f ű z t e : 
— Bár ő n a g y s á g a b i z o n y á r a l enne o lyan jó néző, m i n t ami lyen 

sz ínésznő. 
E b b e n a p i l l a n a t b a n megszóla l t a t e le fon . I n t e r u r b á n . Zsoldos An-

d o r Ber l inből . 
— K i m e n j e k ? — k é r d e z t e u d v a r i a s a n E n d r ő d y . 
— M a r a d h a t s z n y u g o d t a n . Sze rencsé re ú g y s e m ha l lod , hogy ő mi t 

m o n d . Hal ló ! 
H á r o m perc ig beszé lge t tek . Sebes tyén Dezső f o l y t o n azt i sméte l te : 

„ i g e n ! " „ r e n d b e n v a n ! " „pe r sze ! " Aztán e lbúcsúzo t t : 
— Szervusz! K é z c s ó k o m L u t u n a k . . . K i c s o d a ? M o n d d m á r , h o g y 

i d e j ö n ! Még h a fe l l épne a 160-as sz tá rgázs ié r t 1 Hi t e lbe ! Szervusz! 
Le te t t e a kagyló t . 
— T u d o d ki é rkez ik h o l n a p regge l P e s t r e ? Clara von B i n s k y ! Zsol-

dos t a l á lkozo t t vele a p á l y a u d v a r o n . 
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— Mi ülői t belő, hogy Post re j ö n ? 
— Bizonyosan hallotta, hogy Bródy Pista már szervezkedik az uj 

szezonra és görlfelvételt rendez. 
Enilrődy tili« várta, hogy a hirt elujságolja a hétfői társaságnak, de 

szándékosan várt vele, inig mindenki befejezte a vacsorát, mert az ét-
kező embert sohasem erdekük ugy < a dolgok, mint azt, aki jóllakolt . 
Erre az igazságra baziroznak a párizsi szinigazgalôk és vacsora után 
kezdik az előadásokat. Clara von Binsky neve delejes áramként futott 
végig a társaságban. Mindenki ismerte „szilvafa" korából, számon tartot-
ták küszködéseit , budapesti pályafutásának kudarcait és végül páratlan 
karrierjét. 

— Biztos ez? — kérdezte Erényi Nándor. 
— l lo l tbízonyos . 
— Nehogy bennünket lóvá tegyen! Meg akarom telefonálni Faze-

kasnak, hogy irja m e g a Naplóban. 
Elindult a te lefon felé. Fele útról még visszajött és megkérdezte 

Inczétől: 
— Hogy irja a nevét? Binsky? Vagy Binszky? Es-zével? 
Fazekas nem akarta elhinni az újságot: 
— Ki van zárva! Gyűlöli Budapestet és hallani sem akar a magya-

rokról. 
— Irja meg mindenesetre kérdőjellel. 
— N e m hiszem, hogy idejöjjön. Tavaly náki volt egy filmszcená-

riumom. Isteni téma! Egy kirgiz tanyán játszódik a cse lekmény. N e m 
akarta eljátszani, mert magyar szerző irta. Áruló! 

— Azért ne bántsa, ha mégis idejön. Csináljon vele egy interjút. 
— Dehogy bántom! Meghívom vacsorára! Ezt a kirgiz-témát csak ő 

játszhatja, mert az a lány . . . 
Erényi visszament az asztalhoz. Ott már uj ogyoet adott fel Nádas. 
— Ki fogja a Binskyt Budapesten meghódítani? 
Ezek a legények már nem elégedtek meg azzal, hogy a múlt és jelen 

minden mianszát ismerték. A jövendőt is ki akarták találni, mint meg-
annyi látnók, akiknek számára tér és idő nem takar titkokat. A 
kérdés nagyon tetszett. Megindult a tippelés. Egy-két sürün szereplő 
arisztokratát emlegettek, egy ismert színházi hírlapírót, egy bankdirek-
tort, két-három autszájder neve került forgalomba, mások arra esküdtek, 
hogy őnagysága nem érkezik egyedül. Jellinek Aurél uj nevet dobott a 
vitába: 

— Kár erről diskurálni. Friedrich Miki fogja meghódítani. 
— Igaza van! Persze! Természetes! — hangzott minden oldalról. 
Valamennyien a zenekar fe lé néztek. Nagy kerek asztal mellett ül-

dögélt Gömbös Gyula honvédelmi miniszter Kozma Miklóssal, a rádió és 
a Távirati Iroda elnökével, Kandó László festőművésszel és Zilahy Lajos-
sal. Közvetlenül a szomszédjukban Friedrich Miklós budapesti híres nő-
hódító fogyasztotta el a vacsoráját. Vele szemben moso lygószemü ame-
rikai hölgy nézegette nagy tisztelettel azt a csodát, amit a magyarok pap-
rikás csirkének neveznek és helyi érzéstelenítés mellőzésével a szájukba 
vesznek. Két ur üldögélt m é g velük, az amerikai követség egyik titkára 
és Friedrich Miklós vidéki unokaöccse . Az amerikai tündért, aki egy 
„Three days in Budapest" akcióval cseppent a magyar fővárosba, el volt 
ragadtatva mindentől . Már lekortyolt két pohár tokajit, Friedrich Mik-
lós kezét szorongatta, a vidéki unokaöccsre kacsintott, az asztal alatt 
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honf i társa lábát n y o m o g a t t a és néha a zenekar dirigensével váltott egy 
forró pil lantást. A társaság éppen arról csevegett , h o g y az amerikai ven-
dégnek m á s n a p megmuta t ják a fedett uszodát , a m i k o r egy p incér disz-
kréten levelet nyújtot t át Friedrich Miklósnak. 

— Pardon , — m o n d o t t a a gaval lér és önkénte l enü l a hé t fős asztal 
fe lé nézett . 

Valóiban o n n a n jött a kis számolócédula . Jób irta és a következő so-
rokat tartalmazta: 

— H a g y j a d az amerikai macskát , gyere át, sokkal jobb üzlet van a 
számodra. 

Bocsánato t kért a társaságtól . 
— Át kell m e n n e m , fontos ügyben. 
— Ne maradjon sokáig! — kérte a hölgy, akinek a k e z e igy foglal-

kozás né lkül maradt . 
Friedrich Miklós átvágott a parketten, hogy h a m a r a b b érjen a hét-

fősökhöz . Útközben nagyot köszönt Ti tkos I lonának, aki E g y e d Zoltán-
nal é s egy civil házaspárral vacsorázott . E g y pil lanatra megál l t S o m o g y i 
Nus i asztalánál . A kedé lyes sz ínésznő Béldi Ferenc gróffal üldögélt . 

— Ülj át egy kicsit, Miki. 
— Köszönöm, át kell m e n n e m a he t füsökhöz . 
Friedrich Miki n e m tartozott az „átülősök" közé. Vannak Budapes-

ten jómodoru , ke l lemes úr iemberek, akik n e m birják ki egy lokálban 
vagy vendéglőben, h o g y át ne üljenek h á r o m - n é g y asztalhoz. Megzavar-
nak fontos üzleti tárgyalásokat , a p o é n előtt fé lbeszakí tanak vicceket , 
szétrebbentenek szere lmes párokat, de könyörte lenül átülnek m i n d e n 
i smerős asztalhoz. Ez a f iatalember csak akkor ült át m á s asztalhoz, ha 
meghívták . Kedvesség és k i tűnő m o d o r je l lemezte és ennek köszönhet te , 
h o g y prózai fog la lkozása el lenére rövid idő alatt kedvence lett a mii-
vésztársaságnak. Vidékről jött fel az egyetemre, közvet lenül a háború ki-
törése előtt. Később gazdag családja is fe lköltözött , özvegy édesanyja 
bérháza l vett a Józsefvárosban. Miklós végigcsinálta a háborút , közben 
tanulgatott , m a j d egy autóvál lalatnál kapott állást. Később megkapta egy 
vi lágcég budapest i képviseletét és napi egy-két órai m u n k á v a l megkeres te 
azt az összeget , amire szüksége volt. N a g y l á b o n élt, magas , vállas karcsú 
alakját ott lehetett látni m i n d e n meccsen , koncerten, divatos vacsorázó 
helyen, Hul lámfürdőben . Mindenki i smerte csukott kiskocsiját , amit a 
konkurrens autócégtől vásárolt hitelbe. Nagy nőcsábász és f é le lmetes 
bridgejátékos hírében állott. Amit a kártyán keresett, nőkre költötte és 
igy e g y f o r m á n szerencséje volt a játékban és a szere lemben. Észre s e m 
vette és egyszer csak besurrant a kul isszák vi lágába. Először egy segéd-
sz ínésznőnek udvarolt. H á r o m év u t á n a lány nagy pártit csinált, e lvelte 
egy gróf. Aztán egy más ik művésznőve l látták együtt, kedves je lenték-
telen szőke molet tkével , akit csak a t e l e f o n k ö n y v nevezett sz ínésznőnek. 
Önagyságából nemsokára mél tóságos asszony lett, férjhez ment egy 
nagyiparoshoz . Friedrich Miklósra, vagy ahogy az egész városban nevez-
ték, Mikire fe l f igyel tek a kis nők. 

— Jó kabala, — mondották . 
Bejutott a Fészekbe tagnak és a Kövesy-várba zászlósurnak. Össze-

tegeződött Barabás Lóránddal , egy év múlva Ká lmán Henr ikék meghív-
ták Szilveszterre. A nótás kapi tány premierjére m á r virágot küldött Péc l iy 
Erzs inek és Bil ler Irénnek és egyszer csak a Pannonia -vacsorán bukkant 
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fe l Bajor Gizi és Aczél I lona közölt . Vigsz inházi főpróbán sokszor meg-
jegyezték az első sorban: 

— Mi az? Miért n e m kezdik? Talán m é g nincs i ít Friedrich Miki? 
Népszerűségét i l l ede lmesen viselte. B e m é n y t e l e n szere lmének tar-

tolta a színpadot. Darabot szeretett vona írni és t i tokban irigyelte Kertész 
Dezsőt , aki csi l logó monokl iva l megje lent a sz ínpadon és m i n d e n este 
meghódí to t t egy kirá lykisasszonyt . 

— Jó estét uraim, szervusztok! 
— Na Béluska, add elő, mi lyen remek üzletel szereztünk Mikinek ! 

— vezényel t Nádas. 
Endrődy másnak engedte át ezt a dicsőséget . 
— Megyek inkább megte l e foná lom a lapnak. Ha már a Pest i Napló-

ban b e n n e lesz, hadd olvassák a Nemzet i Újságban is. 
— Hátha n e m igaz? 
Harsányí erre is tudott egy történetet: 
— Egyszer Kolozsváron fiatal hírlapíró k o r o m b a n beál l í tot tam a 

szerkesztőhöz: „Kérem, nagy szenzác ióm van." „írja m e g gyorsan!" 
, .De kérem, a dolog ugy áll, hogy hátha a hir n e m igaz." A szerkesztő 
rámförmedt : „Akkor m e g pláne irja meg! Legalább csak a mi l apunkban 
lesz meg ." 

Mindnyájan nevettek. Friedrich Miki türelmet lenkedett : 
— Hal l juk az üzletet! Vagy csak azért hivattatok ide, h o g y azalatt 

a két fin e lszedje tő lem a nőt? 
— Olyan tuti m á r a dolog? 
— Azt n e m m o n d o m . Mindenesetre fé lkettőre tarta lékol tam ma-

g a m n a k egy más ik asszonyt . 
A tartalékolás Friedrich Miklós patentjei közé tartozott. Arra az 

esetre, ha n e m bizott a hö lgy meghódí tásában , tartalékolt m a g á n a k egy 
k ö n n y e b b esetet. Nyugta lan természete megkövete l t e ezt a beosztást . 
Mint a Budapes ten vég igc ikázó külföldi nők speciál istája, jól tudta, h o g y 
minden ismeret len asszony magával hozza neszesszerében a bizalmatlan-
ságot és a gyanakvás t és ez az u i iho lmi sokszor kudarcot jelentett a szá-
mára. I lyen ese tekben állította fel a szere lem nagy stratégája a tartalé-
kol , egy más ik hölgyikét , aki társaságban, bárban vagy eset leg o t thon 
várta a beh ívó telefont . „Leráztam a külfö ldieket , mos t már együtt lehe-
tünk" — szokta m o n d a n i i lyenkor a pesti művészv i lág patentirozott 
D o n Jüanja. 

Márton Miska ismertette a helyzetet: 
— Csoda-nő érkezik holnap. Az Isten is neked teremtette . 
— Képzelem, m i l y e n ronda, h a n e k e m ajánl játok! 
— Gyönyörű. Híres. Gazdag. Te f o g o d meghódí tan i . 
— Ha i lyen nagyszerű tu lajdonságokkal rendelkez ik? Isten m e n t s ! 

Nem a d o m m e g m a g a m e g y k ö n n y e n . Vezessen az oltár elé! Szóval n e m 
m o n d j á t o k meg , ki á nő? 

— Clara von B insky! 
— Ejha! Kovács Klára korában láttam utoljára. Emlékeztek , az Er-

délyi Borozóba járt azzal a sápadt újságíróval . . . hogy is hívták c sak? 
S z e g f i . . . Miért jön Pestre? Nászútra? 

— E g y e d ü l jön, — je lentette Béri. — N e k e d osztottuk ki. IIa nem 
f o g o d meghódí tan i , k i ír juk az újságba. 

Sugdolódzás indult m e g az asztalnál. Mayer Ákos Jelűnek fe lé 
hajol t : 
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— No ennek már betettük a taplót a fülébe. 
Jób megjegyezte Hunyadinak: 
— Azt h iszem, itt m é g Miki barátunk is m e g f o g bukni l 
Hangta lanul nevetett hozzá. „Sándorka" dühösen válaszolt: 
— Mit tudtok annyit vitatkozni egy nőről. Fo ly ton elfelejtitek, hogy 

a szerelmet éppen ugy árulják, mint bármely ik más portékát. Ebben is 
éppen o lyan bessz van, mint egyéb áruban, mert a kinálat egyre nagyobb 
és a kereslet egyre kisebb . . . 

Miki, a pr imadonna kiszemelt kedvence , Inczével sugdosott : 
— Te ismered ezt a Binskyt . Milyen nő? 
— Egyszer voltam vele é l e temben együtt. Furcsa, bo londos terem-

tés. Nagyon neki kell rugaszkodni , öc sém . . . 
— Tud bridgezni? 
— N e m hiszem, Miért? Impásszal akarod főzni? 
Felkel t és zavartan búcsúzott . E n n e k a fiatalurnak szeget ütöttek a 

fejébe. Már ott motoszkál t benne a pr imadonna képe, ahogy legutóbb 
látta a moziban, fürdőruhában, el lenállhatatlan mosolygássa l . 

— Megfele lne egy nagy s lemnek, — szögezte le magában, mert sze-
retett bridgenyelven gondolkozni . 

Visszaült az asztalához. Szórakozottan válaszolt a kis amerikai jöve-
vény kérdéseire. Már n e m törődött vele. Mit érdekelheti a vadászt a kis 
nyulacska , amikor tigrist teríthet le? Éj fé lkor hazavitte a vendéget a 
Hungáriába és ő m a g a is hazatért lefeküdni . Ágyból hivta fel a tartalékot: 

— Még mindig ezekkel az una lmas emberekke l vagyok! Olajról és 
benzinről tárgyalunk. Sajnos, ma már nem láthatlak, k i c s i k é m . . . 

A másik oldalon egy elragadó gamin fogta a kagylót . Művésznő. A 
műkedve lő színészet örökös tagja. Kétségbeejtette a szomorú hír. Pór 
percig gyászolt , azután feltárcsázott egy lapszerkesztőt az Olthon-klub-
ban. Neki is volt tartalékja. 

Friedrich Miki elhatározta, hogy m á s n a p reggel összeírja az elin-
tézni való sürgős hivatal i t eendőket és máris befordul t a fa lnak: 

— Jó, hogy menesztet tem a tartalékot, — dünnyögte magában. — 
Nagy ütközet előtt n e m szabad el fecsérelni a haderőt ho lmi kis csatá-
rozással . . . 

4. „Érkezés" a 237-esbe 
Ugyanebben az órában a Gellért-szállónak távirat érkezett . Bakos ur 

vette át, az éjszakai portás. Letelte m a g a mellé az olasz nyelvtant , amely-
ből szorgalmasan magol ta a szál lóban haszná landó terminus teohnicuso-
kat, fe lrakta a homlokára a pápaszemet és ugy olvasta: 

— Kérek rezerválni kedd reggelre két szobát fürdővel , hírlapírók-
nak érkezésem t i tokban tartani, Clara von Binsky. 

Ramsey a zsebében felejtette a sürgönyt, csak éjjel adta fel, azért 
érkezett i lyen későn. Bakos ur áttette a recepcióhoz: „az ő dolguk, m a j d 
el intézik reggel" és visszatért az olasz nye lv leckéhez . 

A berlini gyors hálókocs i ja teljes sebességgel hozta a szülővárosa fe lé 
a pr imadonnát . Nyugta lanul dobálta magát az alsó ágyon , míg felül 
Betty k isasszony aludta az igazak álmát. Bettynek társalkodónői rangja 
volt, de éppen ugy lehetett volna t i tkárnőnek, gazdasszonynak, nyelv-
tanárnőnek vagy komornának titulálni. É p p e n olyan gonddal pucolta 
hófehérre a m ű v é s z n ő levetett tenniszcipőjét , mint ami lyen le iki ismere-
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tosen javította ki a der-die-das-t, amel lye l a magyar nő sok esztendei 
berlini tartózkodás után is engeszte lhetet lenig hadi lábon állott. Clara 
felült a k e s k e n y ágyon, meggyújtotta a kis lámpát és a szatyornak is be-
i l lő nagy u ti ret ikülben kotorászott . Betty felébredt a motoszkálásra . 

— Mi baj van? 
— N e m találok altatót. 
— Minek az? Mingyárt Pesten vagyunk. 
Nyolc órányira vol lak m é g a magyar fővárostól , de hát Bettynek 

m é g mind ig k ö n n y e b b volt pár száz kilométert letagadni , mint lemászni 
az ágyról és altatót keresni . Úrnője azonban nem elégedett m e g az infor-
mációval és az altatót sürgette. Be is vett egy ártalmatlan kis port és pár 
perc múlva mély á lomba merült . Furcsa képek vonullak fel előtte. Régi 
i smerősöket látott defi l irozni, é lőket és holtakat, egy sápadt újságírót, 
akinek először adta magát oda m i n d e n ok nélkül , a régi pesti operett-
szinpadot, ahol inzultálta a rendező és sok e lmosódot t arcot, egykori éle-
tének elfelejtett figuráit. Erős kopogásra ébredt. 

— Budapest ! — jelentette a hálókocs ikalauz . 
Sebtében fe lö l tözködött , kölni vizzel lemosta az arcát, és m i g Betty 

a neszesszerekkel bajlódott, kiállt a folyosóra bámuln i a régen látott 
magyar vidéket . Budapest külvárosa lassacskán kibontakozott a reggeli 
verőfényben . E g é s z e n e lmerült ennek a régen látott tájnak a csodálató-
ban. Észre sem vette, hogy egy férfi már másodszor m o n d j a : 

— Pardon . . . bocsánat . . . 
Az útitárs át akart menn i a fo lyosón, de a t ü n e m é n y e s megje l enésű 

hö lgy szórakozot tan elzárta az utat. Clara ránézett a gyiiröttarcu emberre 
és utat engedett . Megborzongott , amikor ez kedé lyesen hozzás imul t a 
térdével és v igyorogva kért m é g egyszer bocsánatot . Amikor az utas 
v isszafe lé jött, behúzódot t a fülkébe, nehogy ismét megér intse az idegen 
férfi. 

— Kelenfö ldön tetszik kiszál lni? — kérdezte a kalauz. 
— Hol jobb? 
—• Hol tetszik lakni? 
— A Gellért-szállóban. 
— Akkor sokkal köze lebb van a ke lenfö ldi pályaudvar. 
A kis á l lomáson ki is cipelték minden holmiját . Két kis kofferrel 

érkezett a nagy pr imadonna , azzal az eltökélt szándékkal , hogy ú g y s e m 
marad tovább h á r o m - n é g y napnál . Még nem is tudta, hogy mi lyen oko-
san választotta Kelenföldet . A két reggeli lapban megje lent az érkezésé-
nek hire és egész sereg hírlapíró várta a Keleti pályaudvaron. 

Amikor taxija a Gellért elé kanyarodott , a kapus bekiáltotta a kis-
kapun: 

— Érkezés! 
Fürge londinerek ragadták m e g a csomagjai t . A recepció előtt ki-

mérten biccentett: 
— Clara v o n Binsky. Megkapták a sürgönyömet? Két szobát kérek, 

egy nagyobbat az én s zámomra és egy kisebbet a társa lkodónőmnek. 
— 237 és 238. 
É p p e n be akart lépni a liftbe, amikor észrevette, hogy több idegen 

ember van körülötte . 
— Bocsánat , — mondot ta egy szemüveges ifjú, — Kristóf vagyok: 

Az Est munkatársa . . . 
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— Maguk h o n n a n tudják, h o g y m e g j ö t t e m ? — csodálkozot t rájuk. 
— Minden reggeli lapban b e n n e van. 
E k k o r már két f é n y k é p e z ő g é p lencséje szegeződött az arcának. 
— N e m , nem! Ilyen sötétben n e m e n g e d e m m a g a m fotografalni . 

Különben is egész éjjel nem aludtam, rémesen nézek k i . . . m a j d é n adok 
f ényképe t . . . . 

B e m e n e k ü l t a l i f tbe. Az újságírók utána. 
V a l a m e n n y i e n fe lvonultak a '237-esbe. Glara rögtön k iment az er-

kélyre és megi l l e tődve nézte a n a p f é n y b e n fürdő Gellérthegyet. A ká-
polna előtt térdeplő hivek imádkoztak . 

— Milyen isteni szép ez! 
— Mióta n e m volt a m ű v é s z n ő Pes ten? 
— N y o l c éve! 
— F i l m e z n i jött? 
— D e h o g y ! Mondom, hogy csak baráti látogatásra. 
Érdekes arcú, m a g a s úr iember lépett a szobába nagy virágcsokorral 

a karján. 
— Antal József , az ALFA budapest i igazgatója. Fogadja m ű v é s z n ő 

ezt a pár szál virágot. 
A f i lmember sokkal sz ívé lyesebb kézszorítást kapott, mint a hír-

lapi r ók. 
— Mondja, direktor ur, m e n t már itt „A volán angyala" cimíi 

f i lmem? 
— H o g y n e . Óriási s iker volt. Feluj i t juk a m ű v é s z n ő tiszteletére. 
— Gsinált pénzt? 
— Meg voltunk elégedve. 
Az újságírók udvariasan félretolták Antalt: 
— Ez igazán ráér, édes d irektorkám! 
Megindult a kérdések áradata. Beszé l jen a szerepeiről , egykori nyo-

moráról , karriérjéről, ál l í tólagos házasságáról . E g y dushaju fiatalember 
k ö n n y e d é n megkérdezte : 

— N e m is tudták, hogy érkezik? S e n k i s e m várta Kelenfö ldön? 
— N e m . 
— Friedrich Miki s e m várta? 
A h ű v ö s kék szempár a kérdezőre szegeződött . Glara valamit kér-

dezni akart: „Ki az a Friedrich Miklós?" D e azután meggondo l ta magát 
és egy másodperc alatt már el is fe lejtette az i smeret len nevet. Közben 
hatan hatfé lé t kérdeztek. 

— Csak rendre uraim. Most m á r én k é r d e z ő s k ö d ö m ! Fedák ho l 
játszik? 

— Sehol . Nincs Pesten . 
— Az a Gaál Franc i ska t é n y l e g tud valamit? 
Az egyik sarokban két hirlapiró összedugta a fejét. 
— Képzeld — mondot ta az egyik — Friedrich Miki n e m várta a 

pályaudvaron. 
— Mije neki Friedrich Miki? 
— Még ezt sem tudod? Miatta jött Pestre! 
Vájjon micsoda rekordsebességge l száguld a pesti ple lyka, h o g y 

egyet len éjszaka i lyen k imondhatat lan távolságot fut be? 
(Folytatjuk) 
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Veronika 
Legendás magyar játéi 3 felvonásban (4 képben) 

Irta: Babay Jóxsef 

• 

Uabay József 
(Schütter Gyula íelv.) 

A darab előadási joga kizárólag dr . Marton Sándor színpadi kiadóvállalatá-
tól (Budapest. IV., Bécsi-utca 1.) szerezhet i meg. Az engedélynélküli elő-

adást szigorúan bünteti az 1921. évi LTiV. t.-c. 
Copyright 1932 by dr . Alexander Marton. 
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Derék István Bartos Guula 
Derékné Ügeti Juliska 
Mári néni Kis Irin 
Bakter Pethes Sándor 
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Onody Gáspár Bodnár Jenő 
Onodyné K. Gömöri Vilma 
Büszke János I.eholag Árpád 
Büszke Péter Pataki József 
Büszkéné M. Ivánui Irén 
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Falu leánya . . 
Másik bakter, Matyi, Szerecsen. Káplár , Lucifer 

Öreg biró, Esküdtek, Szavazó asszonyok. 
Egy kis ördóg, hat kis angyal, pokolban szenvedő asszonyok és férflak. 

Történik ma, egy somogy—dunántulí községben. Az első felvonás Onodyék ünnepszobájában, a máso-
dik felvonás első képe a pokol tornácán, a második fel-vonás második képe » mennyorsaág előtti Bol -

dog-mczftn, a, harmadik felvonás a közsétfi Igazság-ház nasyszobájába». 

f 
I. f e l v o n á s 

{Szoba. Fenékfalban két, alacsonyan beépí-
tett kisfüggönyös ablak. Mindkettőben mus-
kátlik virítanak. Az ablakok fölött Kossuth 
Lajos képe. A fenékfalnál, középen, kézzel-
faragott magastámlája nagy menyasszony-
szék áll. Mellette jobbról balró: egy-egy szi-
nesfonatu szalmaszék. Hátulsó jobb és bal-
tarokban bubas-kemence, körpadkával. Jobb-
oldali kemence sárgára, baloldali pirosra van 
festve. Ugyanígy jobboldali fal sárga, bal-
oldali fal piros. Uindkét falban lepedős aj-
tók. A sárga fal ajtaján át jár be Büszke 
János, a piros fetf ajtaján Derék Sándor. 
Mert Büszke János sárga irigységet és hara-
got hord magában, Derék Sándor szive vi-
szont piros örömöt és igaz szerelmet. A fa-
lakon festett szép magyar tányérok. A szoba 
közepén asztal, leterítve zöld, rojtosszélü va-
sárnap-abrosszal. Az abrosz tele van hí-
mezve fehérszirmu pipitérrel. A padlót koc-
kákból varrt paraszt-tepik fedi. A mennyezet 

gerendás, tele csillagokkal.) 

1. JELENET 
A menyasszony, Az anyja, Az apja. 

ONODYNÉ (a menyasszony anyja, ötven-
körüli, egyszerű, fekete ünneplőbe öltözött, 
erős, szép parasztasszony): Ne dörzsöld már 
annvít édös lányom. Be köllene fösleni 

MENYASSZONY (gyönyörű ruhában, piros 
csizmában. Öltözete alapjában olyasféle, 
mint a görgetegi (Somogy megye) paraszt-
leányok templomjáró ruhája. Piros csiz-
mába bujt lábát egy székre tette, dörzsöli a 
csizma orrát valami ronggyal). 

ONODY (őszes hajú, jómódú gazda, a 
menyasszony an>a. Szép bajusza, Kossuth-
szakálla van, a haja is kossutosan fésülve. A 
fekete, sima, magyar nadrág fekete, fényes 
csizmába fut. Dolmánya magyar dolmány. 
Szépen himzett inget visel): Megbotlottál, te 
lánv? 

MENYASSZONY: Elbotlotlam itt a sárga 
küszö.bfrn, legyütt a pulitér a csizmán orrá-
ról. Nézze csak idős apám, itt el 

ONODYNÉ (a csizma fölé hajol). 
ONODY (ugyancsak odahajol): Bizony, a 

Legszebb az ősz a 
Svábhegyen 

Mérsékelt 
utószezon*árah 

HEGYI SZANATÓRIUM 
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fölső piros réteg uz, ami legyütt. Azon má 
csak ugy segélhetsz, ha beföslöd valamivel. 

ONODYNÉ: Mindig ezön a sárga küszö-
bön jön a baj. Atmeszelhelné kend ződre. 

ONODY: Hogy gondulsz olyanra, hogy a 
mező arca színit meszelem a falra? 

ONODYNÉ: Nem szerelem ezt a sárgát. 
Irigység, mög rosszaság van a sziniben. 
Lád-e, a Veron mindig itt botlik el. ha elbot-
lik. 

ONODY: Hát máskor nézz lányom jobban 
a talpad alá. Kár az illen szép jószágot be-
foltozni. Mindjár veszejt az eredetiségibül. 

MENYASSZONY: Ippeg ollan. mini az 
újhold! Nézze csak. édösanyám! 

ONODYNÉ: Lám-e, csakugyan. Nézze csak 
kend! Félhold! Lelköm, lányom, ez szőrön-
csét jelönt! 

ONODY: Miket beszélsz már mőgent. Ugy 
tele vagy te asszony babonával, akár az el-
hagyott kort gazzal. 

ONODYNÉ: Mondjon kend, amit akar, de 
én tudom, hogyha lánycsizma orrára fél-
hold-folt esik, küszöbeibotlásnál, az sző-
röncsés kimönetelt jelőnt! 

ONODY: Má csak az a sok babona mönne 
ki a fejedből szeröncsésenl Bolond vagy má 
le is egy kicsit! 

ONODYNÉ (csípőre teszi a kezét): Neköm 
szól? 

MENYASSZONY: Ejnye édösanyám. csak 
nem pörpat varolnak ippen máma? 

ONODYNÉ (pereg): Neköm monta, hogy 
bolond vagyok? Tuggya ke, mikor voltam 
bolond? Amikor magához mentemi Hát nem 
vót igazam Ktsassaony-napkor, amikor a 
göbe eltúrta az ól-ajlót és kiszabadultak a 
nvalacok, oszt mind a kilenc beszaladt a 
szobába? Nem mőgmondlam, hogy kendőt 
kilenc szerőncse éri? Az első volt, hogy el-
maradt a jégverés, a második, hogy meg-
nyerte az asztag-pört, a harmadik, hogy 
mögkerült a csikó, a negyedik, hogy nam 
kérték föl komának, az ötödik, hogy be-
szakadt a Rétes Vince kocsija alatt a falu 
hídja, pedig kend hajtolt elül teherrel, ő 
mög üresen — 

ONODY (belevág): Jól van mán, jól van, 
Csak állj! Ha elkezdőd, ollan vagy, akár a 
tüzérló! Csak akkor áll mög, ha trombitál-
nak neki. 

MENYASSZONY (hangosan felnevet, rá-
teszi kezét az apja szájára). 

ONODYNÉ: Kend mög mint a csökönyös 
szamár. 'No! Mindig tuggya ölni az embert 
valamivel. Mennyen le borért, mert mar 
gyühetnck. 

ONODY: Jól van asszony, jól van! (Fel-
emeli az asztalon álló tulipános korsót, hun-
cutul): Csak vödd le a közödet a csípődről, 

kiment az már a dívalbul! (Inául a bal-ajtó 
felé nevetve.) 

ONODYNÉ: A kendé se a régi! Vén szöm-
telenl 

MENYASSZONY: Mii gondol édösanyám. 
én is pörölős menyecske löszök? 

ONODYNÉ: Hászen a vérem vagy, egyet-
lenem. (Megcsókolja lánya orcáját.) Hogy 
pörölős löszöl-e? Idehagass 1 (Igazgatja az 
asztalterítőt.) Köll az lányom, a férfinépnek. 
Azt mondja a közmondás: asszony, ha ki-
szödik a nyelvedet, akikor is a tiéd lögyön 
az ulol.só szó. Mert ami a férfinépnek a 
keze, az az asszonynak a nyelve. Tudod-e? 
Gondoskodott erről a Teremtő. A férfinek 
erőt ndoll, hogy üssön, a lónak lábal, hogy 
rúgjon, a tehénnek szarvat, hogy bökjön, 
a kutyának fogat, hogy vicsorítson, az asz-
szonynépnelk mög nyelvet! 

MENYASSZONY: De ha majd elvisznek a 
háztól, azt hiszem édösanyám. elakad egy 
kicsit a szava. 

ONODYNÉ: Édes egy rozmaringom . . . 
Hát az m á s . . . Pedig szentöm elvisznek ha-
marost. Máma mögkéri a kezedet a Derék 
Sándor, őszfele már mönyecske löszök Osz-
lán, ha gyün ez a legény, nehogy elsírd ma-
gadat! 

MENYASSZONY: Bár már gyiinne! 
ONODYNÉ: Hát annyira szeretőd? 
MENYASSZONY: Én-e? Ippeg ugy, mint 

kenteket! (Megöleli.) 
ONODYNÉ: Más érzelem az, le lköm. . . 

Tudom magamrul. Pedig, de régen vótl 
Uigy-e, te embör? 

ONODY (belép a korsóval balról): Ugy, 
ugy, a'k'kor építette a Nóé a bárkát. 

MENYASSZONY (/elnevet). 
ONODYNÉ: Ölé« kár, hogy kend őseit is 

beletölte. 
MENYASSZONY: Ilién édösen csak kentek 

tudnak zsörtölődni. Hallom, édösaiiyá-m! Mil 
is akartam mondani! Ejnye, de kimönt a 
fejemből. (Jár-ke', gondolkozik.) 

ONODYNÉ (törölgeti a latnál álló széket). 
ONODY (megkóstolja a bort). 

2. JELENET 
Előbbiek. Mári néni. 

MARI NÉNI (kívülről elhúzza a bal-ajtót 
takaró lepedőt, majd bekémlel rajta. A kém-
lelés után bejön. Kicsi, összetöpörödött öreg 
nénike. Aprószemü, fekete alapszínű kendő 
a fején. Bottal jár. Balkezében kis bugyrot 
szorongat. Hajlott a háta, az idő már a 
hátára tette azt. amit fiatal korában a keb-
lén viselt. óvatosjárásu, gyorstekintetű, 
amolyan özvegy-kánya. Ismeri a füveket, a 
fákat, a csillagokat, tud főzött eperlevél-
lel gyógyítani, talpraesett, ha tanticsal ad. 

BERETUAS PASZTILLA fejfájás elleh 
m 



van orvossága minden ellen. Kicsit kuru-
zsol néha, kártyát is vet — ha krll, tud ol-
vasni a jelekből és csodálatos memóriája 
miatt nagy a tisztelete): Aggyon a jó Islön 
mindön jót, ami csak köll a lányos házhoz. 
Legfőképpen szöröncsél. 

MENY ASSZONY: Jó napot, Mári nénit 
Ejnye, nem tudná megmondani, mirül akar-
tam szólni az édöanyámnakv 

MARI NÉNI: Má íiogyne tudnám! Arrul. 
hogy kitölle-e az édösanyád a sodrófát a 
kapu mellé, tekintettel, hogy várjátok a 
kérőt és hogy ugy is illik! Mert a sodró-
fát, ha mögkérik a lányt, ki köll vinni a 
házból, nehogy veszekedős lögyön a házas-
ság. De nincs ám még kiiével 

MENYASSZONY (elámul).- Halli, édes-
anyáin. Szórul-szóra igaz, ezt akartam kér-
deni magáiul! 

ONODYNÉ: Ej, Mári néni, csakugyan 
igaza van! Megyek is már! (El sietve, bal-
oldali ajtón.) 

ONQDY: Hát mi szél fújja erre, babonán.'"' 
M ARI NÉNI: Ej, szomszéd ur, szomszéd 

ur, kend csak nem szakik le a csufolkodás-
ml! Pedig fontos ügyben gyüvök. 

ONODY: Hásze azt nem kétlöm, de aeér 
mán kend is leszokhatott vóna a sértődés-
ről. ölég szoknyát szaggatott ell 

MÁRI NÉNI (közel megy a menyasszony-
hoz, gyönyörködik a ruhájában): Veroni-
kám! Edös szépségem, de gyönyörű a loa-
letted! Nem hiába nyócvan hód fődön töri-
tek a rögöt, de van is mit fővennil 

MENYASSZONY: Mári néni. van valami a 
kisbugyorban? 

MARI NÉNI: De van ám! Röttenetes nagy 
újságot hozok. Möglőszöl lányom lepődve, 
•akár az iccakában ellett kisbárány a hajnali 
fényiül! Meg kend, is, Onody uram, akár 
a kakas, ha tojást akarnak vele kikötletnl. 
Nagy újság van, de lalán nem hozom későn. 

MENYASSZONY: Ne rémlsszön kedves 
Mári néni, mongya meg hamar! 

MARI NÉNI: Mőgvárom az édösanyádol 
ONODY: Hajja babonáné, ne rakja tele 

a szobát itt kérdőjelekkel, mint az oskolás-
gyerökök a palatáblái, lvanem szójjon, mer 
ágaskodik bennem a kíváncsiság! Altul pe-
dig hamar elönt az epei 

MÁRI NÉNI (a boroskorsóhoz tipeg, néze-
geti): Szép jószág, még igy a külvilágában 
is, hát belül! 

MENYASSZONY (tölt gyorsan a korsóból 
az egyik pohárba és nyújtja): No, kostujja 
mög. Mári néni, de aztán beszéjjön! 

MARI NÉNI (jóltiien lehajtja a vérvörös 
borocskát, huppant): Lehet vagy annyi éves. 
amennyi kilősz egy tucatot. 

ONODY: ördögöt hord kend a batyujá-
ban, hogy mindönt ugy eltalál! 

MARI NÉNI: Isteni adomány ez, szomszéd 
ur, (A menyasszonyra mutat.) akár ezön a 
liliomon a szépség. 

MENYASSZONY: Hát legalább annyit 
mondjon mög, hogy jó hír, vagy rossz? 

MARI NÉNI: Hál tudod leiköm, se nem 
jó, se nem rossz, hanem ugy fölösleges 

ONODY: Akkor minek hozza? 
MÁRI NÉNI: Már ugy érlöm, kedveseim, 

hogy a hirben való lénylegösség a fölös!.-
gös. No, nem gyün mán ez az asszony'' 
Dehogynem, itt van-e! 

ONODYNÉ (jön balról). 
MENYASSZONY (az anyjához): Kitölt.-' 
ONODYNÉ: Mind a kellőt. 
MENYASSZONY: A Móri néni valami hírt 

hozott 
ONODYNÉ: Szenlségös Islen. Csak nem 

marul el a Iv.in kérés! 
MÁRI NÉNI: Dehogy marad el, mire el-

mondtam a hirt, már itt is lösznek. Már 
tudniillik Derék János, lelköcskéim. Csak-
hogy más is gyün. 

ONODYNÉ: Más is? Ide? Lánykérőbe? 
MÁRI NÉNI: Ugy-al 
ONODY: Innét a községből, idevalósi? 
MÁRI NÉNI: Gyökerestül, tövestül. 
MENYASSZONY: Jézus Márjám, honnan 

tuggya? 
MÁRI NÉNI: Nem köll mögijedni. Az 

sohase szégyön, mög nem is rossz, ha lá-
nyos házhoz többen gyönnek. Az a szégyen, 
hogyha egy se gyün. Lálod, ott van az a 
Siarju Teri, pedig annak is van vagy negy-
ven hold földje egytagba, de azért még a 
kanverébnek se jul eszébe, hogy mögkérje. 

ONODY: Mári néni, halli, ne csinájjon 
folyóvizet a más tárgyra tartozó dologbul, 
hanem ki velel Vagy ki vele! (Az ajtóra 
mutat.) 

ONODYNÉ (az urához): Goromba egy lé-
lök maga, hát haggya, ina:jd rátér. 

MÁRI NÉNI: Ejnye, ejnyey szomszéd ur, 
hál kiutasítana. Sok a vére kendnek, piócá-
val gyüvök majd máskor. 

MENYASSZONY: (bort tölt, kedvesen): 
Igyék még, Mári néni, igyék csak. 

MÁRI NÉNI: Hogy a jó Isten tartsa mög 
a jóságselmet a szivedön, te édös szépsé-
göm. (Félig kiissza a poharat.) Millen jót 
lösz. Szinte egészen helrebillen a szivem 
tülle. Mer most már érzem ám, hogy mögy 
a sziv a túlsó oldalra. Ott a halálkamra. 
Mire odaér, öregségiben, beleesik, osztán 
kész halott az embör. (Iszik.) 

ONODY (valami nagyot készül mondani). 
ONODYNÉ (Ráint és rákacsint, hogy hall-
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gasson): Ugy bizony, mögy ám a sziv balról 
jobbra. 

MENYASSZONY: Iszik még, kedves Mári 
néni? 

MARI NÉNI: Nem én, csókullak édöském, 
nem köll, mert akkor eltéveszti a nyelvem a 
fonalat. Hát szóval, gyüvök a Kisrét-közbiil. 
ippen a sánta Paod Pados Pétör háza előtt, 
hát látom ám, hogy lohol a harangozó gye-
röke a szövetközet bót felé. Mögállitom, 
mondok: hova lihőgsz te falu szegénye, te? 
Szaladok, aszongya, szaladok a szövetközet 
bótba, mert mondták, hogy csak fussak. 
(Onodyhoz.) Kend is eíüljáró embör, mégis 
f;sak köllene segíteni azon a szögény haran-
gozón. Nyóc családdal iilen világban meg-
élni röttenetös. 

ONODY: Ha Ili, Mári néni, beszéjjön már 
a tárgyról, mert — 

ONODYNÉ: Csöndesödjék kend. csönde-
södjékt 

ONODY (előhúzza a bukszáját, kivesz egy 
pengőt): Ide figyeljön. Fizetők, csak beszéj-
jön. (Leteszi a pengőt az asztalsarokra.) 

MARI NÉNI: Nero azíért térök ki kicsinyt 
a mellékutra, mintha pénzt óhétanék. Mán 
hova gondul? (Sandán nézi a pengőt, majd 
gyorsan elteszi.) Nem mérőm én a hir szavát 
pénzért. Pláne egy ilyen tiszta indulatu ház-
ban. Nem én, no. 

ONODY: Hát szóval? 
MARI NÉNI: Hát szóval mögvártam a ha-

rangozó gyerököt, amig futott visszafelé. Mon-
dok neki: szógáml Kivöszöm a tavaü tüske 
högyit a lábadbul, fájdalommentesen, — 
mer éröztem, hogy a gyerek valami titokkal 
jár — csak mondd meg porontyom, hogy 
mit visziil a szövetközetbül. Aszongya: 

ONODYNÉ: Aszongya? 
MARI NÉNI: Aszongya, hogy cipőfűzőt. 
MENYASSZONY: Mit? , , 
MARI NÉNI: Cipőfüzőtl 
ONODY (mérgesen legyint). 
MARI NÉNI: Csak flgyejjön, szomszéd ur, 

mert ebbiil a c'ipőfüzöbül olyan bogot kötök, 
hogy azt senki ki nem oldja, csak én. (Né-
zegeti az öreg cipőit.) Szakad mán az enyim 
is. Meg a sarum is el Hej, mikor tudok én 
ujat vönni, az illen drága világbal 

MENYASSZONY: Adok én egy párat, ked-
ves jó Mári néni, csak... 

MARI NÉNI: No, nem azér-mondom, édös 
galambom, h iszön. . . (hirtelen) Magos sa-
rokkal? 

MENYASSZONY: Hiánytalanul. 
M ARI NÉNI: Nem baj az, majd leszödi a 

Lárec suszter, mer bizony én már nem jár-
hatok emeletös sarkon. Igön rázná a csípő-
met. 

ONODYNÉ: Hal Ha! Nem a kérők gyűn-
nek? Nézzön csak kit (Hallgatódénak.) 

ONODY: Eh, dehogy! (Megnézi az óráját.) 
Ámbár betotppanhat a Sándor mindön pil-
lanatban. Hajja Mári néni, most aztán vé-
gőzzön, mer ha itt lösznek, sajnálom, de 
magának söinmi hole idebenn. 

MARI NÉNI: Noköm-e? Hát szomszéd ur, 
ez lögyön életében az utolsó, de most csaló-
dott! Mer én bizon itt löszök az első perctől 
az utolsóig! Minthogy sohasem volt még ak-
kora szükség a tudományomra, mint ippeg 
most. 

MENYASSZONY (csaknem sima): Hát ak-
kor beszéjjön már az Isten álgya meg, mert 
sirva fakadok. 

ONODYNÉ: Mindönt megadok, amit csak 
akar, csak éjjön már a szóval, mer fogy az 
én türelmem is! 

MÁRI NÉNI: Nem csodálom, lelköcskéim, 
de ne gondujják, hogy kapzsiságból térök ra 
nehezen. Csak az ilyen nagy dolgot lassan 
köll az érdekeltek fülibe adagolni. Már pe-
dig az érdökeltek azuttal maguk, főkép, te. 
Veronikám, szép lelköm. No, töszöm már a 
szót a vonatra. Hát tuggyák hova vitte a 
gyerök a cipőfűzőt? 

EGYÜTT: Hová? 
MÂRI NÉNI: A Büszkéékhöz. A Büszke 

János anyjának. Ugy ám! 
MENYASSZONY: Teremtött Isten! Csak 

nem akari azt mondani, Mári néni, hogy a 
Büszke Sándor is kérőbe jön? 

MARI NÉNI: De azt áml 
ONODYNÉ: Máma? 
MARI NÉNI: Még talán mög is előzi a 

Derék Sándort. 
ONODY: Huj, az áldóját! Szakaggyon le 

az eresz a derekamra, ha erre gondutam. 
MENYASSZONY: Neköm nem köll, nem 

köll, még ha az egész község is az övé! 
ONODYNÉ: No dte ne rijj, lelkem. Hogy 

ülsz (a fal mellett álló faragott székre mu-
tat). A menyasszony székbe kisirt szemmel, 
ejnye, hát ez ollan, akár a ménkücsapás! 

ONODY: No, de hiszön máma délbe gyütt 
haza a katonaságtul! 

MARI NÉNI: Hát ipipen azért. Gondul-
hatja, hogy rögtön mögtudta a hirt. Mer hi-
szön a hir gyorsabban jár még a repülőgép-
nél is! Mög aztán tuggya az egész község, 
hogy ma gyiin ide megkérni Veron lányát a 
Derék Sándor! Erre — hiszön senkinek 
nincs megtiltva, hogy lánykérőbe mön[jön — 
azt hallom, nem is ebédült! Hanem sárga 
lett, oszt röndölközött. 

ONODYNÉ: Vót náluk, Mári néni? 
MÁRI NÉNI: Én-e? Möntem a cipőfűző 

után, mintha hozzá lettem volna kötve. Be-
mögyök hozzájuk, gyiin ám rám a Sunyi 
kutya, mondok, kuss, hogy vigyenek a vá-
rosba, oszt dobjanak a tazidli kocsi alá, 
nem mész, he! Szalad ám a Büszkéné, aszon-

èi. 
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gya, hamar Mári néni, mögbolondult a fi-
jam, mögyünk kérőbe az Onody-házho! 
Aszongya, gyiijjön, nézzön bele a fiam jobb-
üzöine sarkába, mit olvas? Neki aggyák a 
lányt, vagy nem? 

ONODYNÉ: Osztán mit olvasott? 
MARI NÉNI: Hát tuggya, On od y né as!-

szony, belenéztem, még a szemgoló szőnye-
gőt is fölhúztam — (Felhúzza a jobb szeme 
szemhijját) osztán mondok, — izé... Onody 
uram, mögszán majd a télire azzal a kis 
akácfával, mer nagyon hideg lössz . . . 

ONODY: Viheti, viheti, csak beszéjjön 
már. 

MARI NÉNI: Osztán mondok: hát csak 
niönj, János, mönj, ha a szilvedbiil akarsz. 
Ezután szépen elgyüttem, mondok eriggy 
Mári gyorsan az Onody-házba, mert ebből 
nagy felfordulás lőhet. 

MENYASSZONY: Egy szót se szólok 
hozzál 

ONODY: No azért nem lönne rendjén, lá-
nyom, mert ha nem is állhatod, mégis csak 
a módosabbja közül való. Becsukva se vól, 
nem is igen kocsmás, a termete szála se 
görbe, mSnt a nyirfa, nem lőhet megbántani 
sönkitl 

MENYASSZONY: De mftgmondtain mán 
neki. hogy énrám ne várjon. 

ONODY: Ha gyün, gyün. Szépen előad-
juk, hogy elkésett. Hiszen míg a vonattal 
is megtörténik a késés. Pedig mozdony van 
eléje fogva. De mögsérteni, az nem illő. Ma-
gyar ember vagyok, a födelem alatt nem 
osztogatok sértést. 

ONODYNÉ: Lássa-e, megálmodtam, uton 
jártam, osztán az egyik fordulónál két kö-
röszt közé jutottam. Jobb oldalt is vót kö-
röszt baloldalt is. 

MARI NÉNI (fontoskodva): És miilen 
szinii vót a mező? 

ONODYNÉ: Arra bizony már nem emlék-
szem. 

MÁRI NÉNI: Mert ha az ut mellett ződ 
vót a mező, akkor mindöti röndben. De ha 
sárga vót, akkor holdtöltéig nyugtalanság 
ül a házba. 

MENYASSZONY: Izenni kéne édösanyám 
a Sándornak. 

MÁRI NÉNI:- Lányos házbul? Kérőnap-
kor? Hova gondolsz, édös Veronikám? El-
hullanának két nap alatt az összes barom-
fiak! Szó se lőhet róla! Csak bizzák kendtök 
én rám, maijd ón eligazéttok mindönt. Már 
föltéve, ha az álomlátó por után mind a két 
legény igazat mond. 

ONODYNÉ: Ládd-e, lányom, erre nem is 
gondutunk. 

MARI NÉNI: Nem is csodálom, szomszéd 

asszony, mert ötven éve élőm a községi éte-
töt, de csak kétször esött meg, hogy két 
kérő vól egy lánynál egy napon, meg egy 
órában. 

MENYASSZONY: Milyen port akar, Mári 
néni ? 

MARI NÉNI: Alomlátó-port, lelköm. 
MENYASSZONY: Nem értőm. 
ONODYNÉ: Érti ő, csak hagyd rá. El-

végre s zen töm, mindenki óhénti a boldog-
ságot, a János is, mög a Sándor is tégöd 
akar liázho vinni. Majd az álomlátó por 
möginondja az igazat. Amellik a pokolot 
látja tôle, az möhet haza anyjával, apjával, 
de amelik a (neiuiyországot látja, azé löszöl. 

ONODY: Ejnye, ne tegyetek már illen 
vénasszonyok. Babonánék lesztök már mind 
a ketten? Illő szóval, de egyenesen meg-
mondjuk a Büszke-gyereknek, hogy nézd, 
fiam, tisztölünk, böcsülünk, de a lányunkat 
nem hozzád szántuk. Osztán kivan. 

MÁRI NÉNI: Az nem jó, szomszéd url 
Mentsön mög attól a gondoskodó Szüzmá-
rial Fölfordulna az egész község! Tartsa 
szöm előtt, hogy a Büszkék a földvég-
ben, a Derékék meg az alvégben laknalct 
A fölvég legénynépe a Jánosra, az alvégé 
mög a Sándorra hallgat! Hiába hoznák ide 
a vármegye minden csendőrét, biztosát, föl-
kelthetnék a sírokból még a régi pandúro-
kat is, ollan napi öldöklés lönne, hogy ki-
fogyna a legény! Bocsásson mög, szomszéd 
ur, asszonyész köll ide! Asszonyok ágyazzák 
meg a házasságot, hát hagyja csak ránk a 
kibonyodalmazástl 

ONODY: De hátha nem egyeznek bele. 
MARI NÉNI: Neköm mindegyik engedel-

meskedik. Mikor a Böszke Sándor gyerök 
vót, ugy elborította a kelés, hogy egy jajszó 
vót az egész házuk. Hiába vót patika, mög 
városi doktor, a végin csak engöm hivattak. 
Ugy leszödtem a testirül egy hét alatt — 
pedig csak tejfölös lapulevelet használtam 
— hogy még máig is megcsókujja a vén ke-
zemet — ha sönkise látja. 

MENYASSZONY: De a Sándor nem hagy-
ja magát! Kemény embör az! 

MÁRI NÉNI: A Sándor? A Sándort mon-
dod, lelkem? Hát nem én. dajkáltam? Hát 
amikor elkapta a cséplőgépszilj a karját, oszt 
ugy megcsavarta, hogy hétrét ficamodott, 
hát nem én töttem vissza a helyibe? Ne félj 
te azon, hogy én helösen intézködök. Csak 
tögyetök ugy, ahogy én mondom. 

ONODYNÉ: Hát akkor gyorsan, kedves 
Mári néni, mert gyühetnek. Mi is kell ahhoz 
az álomlátó porhoz? 

MÁRI NÉNI (átveszi az uralmat, lebontja 
a fejkeszkenőjét). Hozzon szomszéd ur egy 
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csöpp mézet, de csak ugy ujjhögyöu. A liü-
vclkujjára tögyc, az a fontos! 

ONODYNÉ: Ott van édös uram a kamrá-
ba. a kék fazékban. 

ONODY (fejcsóválva el balra). 
MÁRI NÉNI (feltűri n bltua ujját): Te 

mög csészét hozzál, Veronka leiköm. Égetött 
csészét. 

MENYASSZONY: Más nem köll? 
MARI NÉNI: Majd a többit az édösanyád. 

Mert ahány tagból áll a család annyinak köll 
összehordani az anyagot. 

MENYASSZONY (kisiet balra). 
MÁRl NÉNI: Maga, szomszédasszony, ked-

vesöm, jól íigyeljön. Hozzon egy szöm cukrot. 
Száradt kökénylevél az van nálam. Hozzon egy 
csöpp pirospaprikát, csak ugy a kanál al-
ján. Száraz könyér van? 

ONODYNÉ: Van. 
MÁRI NÉNI: Hál az is. De először tartsa ki 

az eresz alá, hogy az éhes ördögök mögérezzék 
« szagát. No most már: méz, cukor, pap-
rika, kökénylevél, száraz könyér , az van. 
Most még köll egy igön, igön csöppecske 
tehéntúró, de épperi csak annyi, ami kis-
ujjarn körme alatt elfér. 

ONODYNÉ: Szentséges Isten, azt nem tu-
dom, van-e! (Elsiet balra.) 

MÁRI NÉNI (minthogy egyedül maradt, 
gyorsan tölt magának egy pohár borocskát, 
megissza, aztán kioldja a piros batyuját. 
Sok minden van abban. Diófalevél, tölgyfa-
levél, száraz rózsaszirom, préselt páfrány, 
különféle füvek, szent olvasó, klgyófarku 
kanál, fekete főzőkanál, aranyszélű sarjú. 
Mindegyiket jól megnézi, amikor kiszedi. 
Kikeresi a száraz kökénylevelet és porrá őrli 
az ujja között). 

MENYASSZONY (balról jön, hozza a csé-
szét): Ki is mostam, Mári néni. 

MÁRI NÉNI: Jól van, édös egy szépsé-
gűm, legalább kiszállt belüle annak a lehel-
lete, aki legutoljára kanalazott benne. Aci 
csak ide. Hopp, várjál csak! Először moso-
lyogj bele 

MENYASSZONY (édesen a csészébe mo-
solyog). 

MÁRI NÉNI: Ez az angyaloknak szól. 
Most mög nézz bele, de ugy, hogy szur-
gyon a szöinöd. 

MENYASSZONY (összevont szemöldökkel 
a csészébe néz), 

MÁRI NÉNI: Ugy. (Beleőnti a levélport. 
rázza.) Ez mög az ördögöket illeti. 

ONODYNÉ (jön balról, hozza a megren-
delt anyagot): Van hálá Isten, száraz turó is. 

MÁRI NÉNI: Csak tögyc le, kedves szom-
szédasszony. Most Jön a cukor. Törd porrá 
lányom 

MENYASSZONY: Mozsárba? 
MÁRI NÉNI: Igen. 
MENYASSZONY (kiszalad, nemsokára hal-

lani a mozsár ismert hangját). 
MÁRI NÉNI: No, vögyük szépen sorba. 

A ievélpor már benne van. A levél azért köll, 

HO 

mert szálló mög hulló természöte van. Ne-
vezetössen fölszáll az álmuk, mög leszáll. A 
méz elvöszi a paprika izét, a paprika a 
mézét. Mert az egyik legény haragos érzésű, 
a másik legény mög édösszándéku. A cukor 
jelönti — no mit gondusz, lányom? 

MENYASSZONY: Mondja mög, Mári néni. 
MÁltl NÉNI: A cukor tégöd jelképez, an-

gyalom és azér por formájában, uiert most 
egészen összetörve érezöd a szivedet a beál-
lott bonyodalomtul. 

MENYASSZONY: Mintha csak a gondola-
tomat olvaxná, Mári néni. 

MARI NÉNI (keveri): No, igy-e, kész. Azaz 
jajj, dehogy! Isten ne aggyá; hogy csorba lö-
gyön a recept. Hun van már a szomszéd ur? 

ONODYNÉ (a bal ajtó küszöbére áll, ki-
kiabál): Embör! Embör, Gáspár! 

ONODY (hangja): Gyüvök már, csak alig 
látok! (Jön balról, jobbkezét, mert hüvelyk-
ujján van a méz, messze tartja, a másik ke-
zével homlokát tapogatja.) Ki köllött mön-
nöin a kaptárokhoz, inert nem találtam meg 
a mézesbögrét oszt fölszurt egy méh a hom-
lokomra. 

ONODYNÉ: Jézusmária! Szegény életöm! 
Mutassa! 

MENYASSZONY: Jaj, fáj, édösapám? Fáj? 
ONODY: Ez is ippeg akkor, amikor a lá-

nyomat gyünnek megkérni, ötté fene, most 
jól elcsufulok. Ollan lősz mindjárt a homlo-
kom, mint a högy! 

MÁRI NÉNI: Elfelejti szomszéd ur, hogy 
Itt vagyok! Osztán mire való az én tudo-
mányom? (Menyasszonyhoz.) Hozzá csak be 
leiköm, hamar kést meg diófalevelet. (Leszedi 
egy cseppnyi pálcikával a mézet Onody ujjá-
ról ét beleböki a pálcát a hajába, úgyhogy 
annak mézes vége a mennyezet felé szur.) 
No siess! 

MENYASSZONY: Igönis. (Elsiet balra.) 
ONODYNÉ: Osztán beleegyeznek-e a legé-

nyek az A'ompor bevételibe? 
MÁRI NÉNI: Muszáj, azt muszáj. Azt a 

régi idők tisztelete parancsolja. 
MENYASSZONY (sietve jön a késsel, diófa-

levéllel, balról): Mindhárman körülállják 
Onodyt. 

ONODY: Daganat ellen? 
MÁRI NÉNI: Hát nem is völgy ellen. (A 

diófalevélhez.) Szidd ki a fájdalmat a szom-
széd homlokábul, mint ahogy a lélegzetűt 
szedőd a levegőbül. (Rányomja az összehuj 
tott levelet Onody homlokára, összepengeti 
a két kést.) Vasból vagytok, ha neiu áriatok 
a magyar embörnek, akkor csak gyógyitsa-
lok! {Keresztbetartva, rányomkodja Onody 
homlokára a kfslapot ) 

ONODY: De jó hideg, Mári néni, de jól 
MÁIM NÉNI: Elvöszi? 
ONODY: Mit? 
MÁRI NÉNI: A méhszurás tüzességél. 
ONODY: Már el is vötte. Csuda tudománya 

van kendnek. (Kívülről cigányzene hallik be, 



lassan közeledik. Szép, tempós lassú csárdás, 
lépni is lehet rá.) 

MARI NÉNI: Mán gyühetnek! (fíeleónti a 
korsóba a csésze tartalmát, az álomlátö-port, 
majd kiveszi lmjából a kis pálcikát és a mé-
zes végét a korsóba dugva, jól megkavarja.) 
Ugy-al Szépön leszáll a fenekire. (Gyorsan 
összecsomagol és a baloldali buboskemence 
mellé kuporodik.) 

MENYASSZONY (izgatottan): Édösanyám 
nu'llik gyün? (Sietve leül a fal mellett álló 
menyasszony-székre, igazgatja a ruháját.) 
Jaj, do ver a szivein! 

ONODY: No hallod, galambom, még csak 
az kéne, hogy megálljon. (Az asztal köze-
pére leszi a kancsót, jobbról balról a poha-
rakat.) 

ONODYNÉ (igazgatja a leánya ruháját), 
MARI NÉNI (hirtelen a sárga fal ajtajához 

siet, kikémlel): No. mit mondtam? Gyün a 
Büszke János. Huj, de ögyenösen lépköd az 
udvaron, akárcsak egy kétlábon járó jege-
nyefa. Üjjenek le csak kentök is. (Vissza-
szalad a bal kemence sarkához.) 

ONODYNÊ (a menyasszonytól jobbra 
ül le). 

ONODY (a menyasszonytól balra ül le). 
(A cigányzene már egészen közelről hang-

zik. Kívülről Büszke János énekli, cigány 
kiséri: 

Szabad-e bejönni a leányt megkérni 
Igönnel vagy nemmel aztán hazatérni 
lgönnel mögvetni a nyoszolya ágyat, 
Nem-mel sirbatennl minden Igaz vágyat. 

ONODYNÊ: 
Tessék csa'k, lessék, hozott Isten nálunk. 

ONODY (kelletlenül: 
Ült a küszöb, lépj be. kérdözd meg 

a lányunk1! 

3. JELENET 

Flöbbiek, Büszke János, Büszke Péter. 
Büszke Péterné 

BÜSZKE JÁNOS (szép szál legény, de az 
arcán, a szeme tekintetében, a mozdulatában 
gőg és erőszak van. Sárga rózsa van a ka 
lapja mellé tűzve. Sellyevidéki falusi ün-
neplőben. Lakkcsizma ragyog a lábán. Jobb 
ról jön. megáll egy lépéssel az ajtó előtt): 

BÜiSZKE PÉTER (a fia után lép be. Ravasz 
öreg paraszt. A fejével bólogat, amit bólo-
gatva viszonoznak Onodgné és Onody is. A 
sárga fal mellett szinte ugy oson a búbos 
kemencéig és leiül a jxidkára. Ünneplőben, 
mint Onody). 

BÜSZKÉNÉ (sandanézésü, hajlottháta vén 
asszony. Ünneplőben van, mint Onodyné 
Akár egy félős szuka, ö is az ura után oson 
és leül mellé a kemence padkájára). 

MENYASSZONY (bátran, de hideg tekintet-
tel nézi vissza a legény tekintetét). 

BÜSZKE JÁNOS Vrtmíní az öregek elhelyez 

kedtek, fol y tat ja az éneket, kiväl a cigány 
kiséri): 

Agftyon a jó Isten szép napol, jé napot 
A ml két kezünket összeadó papot 
Mer hogy azér gyöttem szépséges virágom, 
Akarsz-e, l'öszöl-e az én ídös párom? 

(Valamennyien a menyasszonyra néznek.) 
BÜSZKE PÉTER (sunyin). 
BÜSZKÉNÉ (ugy a szeme alól). 
ONODYNÉ (nehéz izgalommal). 
ONODY (mint aki szeretne válaszolni a 

leánya helyeit). 
MARI NÉNI (fülel, mintha valamit kívül-

ről hallana). 
BÜSZKE JÁNOS (folytatja az éneket): 

Tudom, idő kell, inig a gyümölcs meg-
érik 

Tudom .nehéz a szó a lánynál, ha kérik 
De én csak aszondom, mondj örömet 

nékem ; 
Liliomhajadon légy a feleségem. 

MENYASSZONY (kelletlenül, szomorúan 
válaszol énekelve): 

Kis Mines a szivemen, 
Szólok, ahogy illik: 
Tedd reá a ikezedet, 
Tatán neked nyílik . . . 

(Odakünn ujabb cigányzene hangzik fel, de 
ugyanaz a dallam, mint előbb, de most a 
bal-ajtó mögött és lelkesebben, vidámabban, 
igazibban.) 

MENYASSZONY (egyszerre őröm gyul az 
orcájára, ragyog a szeme, édes mosolygással 
néz a bal ajtó felé). 

ONODYNÉ (alig tud a helyén maradni). 
ONODY (megkönnyebbülten felsóhajt). 
BÜSZKÉNÉ (szinte gonoszra torzul a képe). 
BÜSZKE PÉTER (ha kulya lenne, ki-

rohanna, vicsorítva). 
BÜSZKE JÁNOS (álltó helyében megtör 

pan, düh önti el). 
<Kintről az előbbi dallammal ének. Derék 

Sándor énekli.) 
Szabad-e bejönni a leányt megkérni 
Igön-nel vagy nem-mel aztán hazatérni 
Igön-nel mögvetni a nyoszolya-ágyat 
Nem-mel sirba lenni minden igaz vágyat. 

ONODYNÊ, ONODY (már alig várják, hogy 
felelhessenek): 

Tessék csak, tessék csak, hozott Isten 
nálunk. 

Ott a küszöb, lépj be, kérdezd meg 
a lányunk. 

A megbízható iisszotétoltt 

„LABOR" guúQiiszappanoKat 
bőrgyógyászok ós kozmetikusok rendelik 

Kpe szappan „Labor" 
Bora* szappan „Labor" 
Kén szappan „Labor" 
Kátrány szappan „Labor" stb., stb, mind kiváló minőségűek 
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4. JELENET 
Előbbiek, Derék Sándor, Derék István, 

Derék Ulvánné 
DERÉK SÁNDOR (belép, csupa erő, egész-

ség, biztonság, derű. Szép szál legény, ugyan-
ugy öltözve, mint Büszke János, de piros 
rózsa van a kalapja mellé tűzve. Megáll két 
lépéssel a bal ajtó előtt. Észre sem veszi 
Büszkééket. Csak a menyasszonyra ragyog a 
tzeme, szép pogángállásu szemöldöke alól, 
akár a napfény amikor elhagyja a felhő-
ereszt). 

DERÉK IISTVÂN (a Sándor apja. Mo-
solygó, szép öregmagyar. Belép a fia után, 
bólogat, majd leül a piros kemence pad-
kájára). 

ONODY, ONODYNÊ (kedvesen bólogatnak 
vissza). 

DERÉKNÉ (a Sándor anyja, llgy van öl-
tözve, mint Onodyné. Csupa derű, szeretet, 
ezüstösre őszülve. Bólogat. Mielőtt leülne a 
férje mellé, megsimogatja nagy szeretettel a 
menyasszony kezét, meg a ruháját). 

DEIRÉK SÁNDOR (folytatja az éneket, 
cigány kintről kiséri): 

Aggyon a jó Isten szép napot, jó napot 
A mi két kezünket összeadó papot 
Minthogy azért jöttem szépséges virágom 
Akarsz-e, löszöl-e az én édös párom? 

BÜSZKE JÁNOS (kevélyen, kihivón): Lám-e. 
te is, te Sándor? 

BÜSlZKÉNÉ (gúnyosan nevet). 
BÜSZKE PÉTER (vicsorítva nevet). 

DERÉK SÄNDOR (kedélyesen, biztosan): 
Én gyüttem kérdözni, én gyüttem kérőbe! 
De ezt aztán nem igen hittem, hogy a fele-
let kérdés lösz és éppen tetőled, te János. 

BÜSZKE JÁNOS: Hátha akarod, felelőtől 
is adok a kérdésömrel Mert aszondom, hogy 
ide ugyan hiába gyüttél. 

DERÉK SÁNDOR (nyugodtan): Ugy vélöm. 
nzt magadnak mondod, te János. 

BÜSZKE JÁNOS (dühösen toppant Derék 
Sándor felé tesz egy lépést): Ismérsz-e en-
gem? 

DERÉK SÁNDOR: Nem szokásom község-
bélit megtagadni. 

BÜSZKE JÁNOS: Hátha ismersz, ismerhe-
ted a híremet is. Nem állhatom, ha más is 
ahhoz a szárhoz nyul, ahonnét én akarok 
tépni virágotl 

DERÉK SÁNDOR: Te nyújtottad ki a ke-
zedet későnl 

BÜSZKE JÄNOS: De én léptem be előbbi 
DERÉK JÁNOS: Hát iszen a nyugodt nap 

sütést is zivatar szokta megelőzni igy nyár-
időn. Hanem mondok, te János, én se za-
vartalak a leánykérő-énekben, hagyjál te is 
szólni a szép szokás szerinti 

ONODY, ONODYNÉ (helyeslően bólogat-
nak). 

DERÉK SÁNDOR (ismét a menyasszonyra 
nez, folytatja az éneket): 

Tudom, idő kell, mlg a gyümölcs meg-
érik 

Tudom, nehéz a szó a lánynál, ha kérik 

DERÉK S ANDOR (ének): Szabad-e bejönni a leányt megkérni? 
Bodnár, Lehotay, Somogyi Bogyó, Abonyi, Gömöri Vilma 
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De én csak azt mondom, mongy örömei 
nékem, 

Liliom-hajadon, légy a feleségem! 
MENYASSZONY (feláll, boldogan énekli 

a választ): 
Kis kilincs a szivemen, 
Szólok ahogy illik, 
Tedd reá a kezedet, 
Talán neked nyílik. 

BÜSZKÉNÉ (kegyetlenül): Engödehnet ké 
rök kenloktül, de az első válasz az én fia-
mat illeti. 

BÜSZKE JÁNOS (durván): Ne beszéjjönl 
Tudja azt a Veron magáiul is. (Nehéz csend, 
italamennyien a Menyasszonyra néznek. ) 

MENYASSZONY (hol az anyjára, hol az 
apjára néz). 

DERÉK SÁNDOR (Büszke Jánosra néz. 
majd a Menyasszonyra s a Menyasszony 
látható szenvedése dühbe hozza. Kihúzza 
magát, 6 is dobbant egyet a lábával, tesr. 
egy lépést Büszke János felé, haragosan, 
villogva): Még a paraszttól se illő, hogy illen 
helyzetet teremtsön egy tisztös házba, mint 
azt le tősz.ödl 

BÜSZKE JÁNOS: Talán elvártad volna, 
hogy a parancsodra cselekődjek? (Farkas-
szemet néznek.) 

BÜSZKÉNÉ (az urához): Nincs az elő-
írva, hogy ki mikor menjen lánykérőbe? 
Nem igaz, embör? 

BÜSZKE: Nem cseléd az embör, hogy az 
uraságtól kérjön a szabad mozgásra engö-
dehnet. Nem igaz, asszony? 

BÜSZKE JÁNOS (Derék Sándorhoz): Ha 
nem születtünk volna egy évben, egy napon, 
déli harangszóval, nem hiszem, hogy két 
lábon áillnál ill mellettem ezőn, a pillanat-
ban. 

DERÉK SÁNDOR: Fejsze köll ahhoz, hogy 
kidöntse az embör a tőlgvet, annyit mondokl 

BÜSZKE JÁNOS (felordít): ölég a kél 
markom is, tel (Újra dobbant, és Sándor 
elé ugrik. Szinte egymásba ér a lehelletük. 
Ugy állnak, akár két ágaskodó ordas.) 

MENYASSZONY (felsikolt). 
MARI NÉNI (hirtelen, akár egy vén 

macska, közéjük ugrik): No de csak nem 
nyomjátok agyon bennem a szusztl Tágít-
satok! Hé! Tágítsatok! (Nyomja őket széj-
jel.) Hiszön tudom, hogy minöz kellőtök 
iközötl történne a nádas szélin, ha egymáson 
lönnétek, mint a farkasköíylkök, de hál tisz-
lülitök a menyasszony-iházat? Osztán mire 
való ilyenkor a látópor? Osztán nem az is-
teni gondviselés küldött engöm ide, éppen 
máma? Te Sándori Te Jánosi 

ONODY (izgatott, akár egy megsértett 
csődör, alig tud helybenmaradni). 

ONODYNÉ (látja a férje izgalmát, megsi-

mogatja): Édös uram, nem dagad a méh-
szurás? 

ONODY (megsimogatja a homlokát). 
MARI NÉNI: Dagad-e? Soha többetl Csa-

lódott mán valaki abban, ha én mondok, 
vagy löszök valamit? Hé? Utolsó parasztok 
vagyunk-e, hogy vereködés legyen ebben az 
illendöséggel-teljes házban? 

DERÉKNÉ: Siromig szégyönköznék, 
BÜSZKÉNÉ: Isten bocsáss! Nem azzat a 

szándékkal gyüttünk. 
MARI NÉNI: No lályátok, fiaim, legényök! 

Az anyaszó is nekem ad igazai. Békességgel 
köll &zt elintézni. (Büszke Jánoshoz.) Kl-
gyógyétol talak-e a kelésből csöcsszopós ko-
rodban? 

BÜSZKE JÁNOS (kelletlenül bólint). 
IM ARI NÉNI: No ládd-e? Állj csak vissza 

szépen! Nem kocsma a menyasszony-ház, 
hogv vért öntsünk a pallójára. 

BÜSZKE JÁNOS (kelletlenül visszaáll a 
helyére ). 

MÁRI NÉNI (Derék Sándorhoz): Kigyó-
gyétotlalak-e a cséplögépszij-bajbul? ílelre 
eresztöttem-e a karodat? 

DERÉK SÁNDOR: Hát. itt van a helin, az 
biztos. 

MARI NÉNI: No ládd-e, lelk&m. Még csak 
kőne, hogy az egész megye hírrel tel! lö-
gyön, hogy két illen első legény vérre niőnt 
a lánykéréskor! Nem az a világ van! Ré-
gen se esőtt meg. Van erre orvosság, éde-
seim! (Visszahúzza Sándort az előbbi he-
lyére.) Az kőllene tán, hogy csöndér vá-
lasszon szét bennőtöket? 

BÜSZKE JÁNOS: Ölég az öreg szóbul. 
Mil a kar kend? 

MARI NÉNI: Mögtöszöd? 
BÜSZKE JÁNOS: Attól függ. 
MÁRI NÉNI: Nem az én kedvemért, csak 

a menyasszonyért. Mert gondud csak meg 
te János, meg te is 'Ram, Sándor, miilen ne-
héz helzetbe ül ott az a piros rozmalingszál. 
(A menyasszonyra mutat.) Szólhat-e egy szót 
is? (Jánoshoz.) Mert hiszön szó, ami szó, 
nyóevan hód főd levegőjében énekölteti 
Isten a pacsirtát a fejed fölött, ha szántol. 
Igaz-e? 

BÜSZKE, BÜSZKÉNÉ (kérkedve bólogat-
nak ). 

MÁRI NÉNI: Nyóc tehén, hat igáslő. 
tizenkét koca, mennyi aprőjószág, szép tor-
nácos ház, ufiv-e, hogy megvan! Tehermen-
tességgel! Adóhátralékba se vagytoM 

BÜSZKE: Hát, ami azt illeti, az van még 
egy kicsiny. 

MÁRI NÉNI: ögye fene. Majd behajlik, 
ha nagyon kő nekik. De mondom, gondud 
csak el, hogy adhatna az a jóságos terem-
tés egyszerre válasz!: neki is, neköd is. Ha 
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tick Ad igönt mond, szégyenkőzzön a másik* 
DERÉK, DERÉKNE (bólogatnak). 
MAiRI NÉNI (Derék Sándorhoz fordul*-

No Iám-e. Mert hiszön szó. ami szó, u tr 
fejed fölött is nyócvan hód föd levegőjében 
énekölteti a pacsirtákat Isten, ha szántol. 
Igaz-e? 

DERÉK, DERÉKNÉ (szerényen bólogat-
nak). 

MARI NÉNI: Szép tornácos ház, mennyi 
aprójószág, tizenkét koca, hat igásló, nyóc 
tehén, nálad is, igaz-e? 

DERÉK: Csak hat, mert kettőt tegnap ad-
tam el az adó miatt 

MARI NÉNI: Ügye fene! Majd ellEk a 
Riska, ikerborjut négyet. De mondok, gon-
dold csak el, hogy adhatna ez a jóságos 
terem lés egyszerre választ neki is, neköd is? 
Ha neköd mond igönt, szégyöriközzön a 
másik? 

BÜSZKE, BÜSZKÉNÉ (vállukat vonogat-
ják). 

MARI NÉNI: Hát éppen azért, gyeröfkeim, 
ammondó vagyok, tisztesség kedvéért, bé-
kesség kedvéért, igyatok az áloimlátó-porbull 
Büszke uram, Büszkéné asszony hisz-e 
benne? 

BÜSZKÉNÉ, BÜSZKE (kelletlenül): Hát 
lszen, ugy ülik . . . 

MARI NÉNI: No tóm-c, bölcsek a szülők. 
Deréluié uram. Derőkné asszony, hisz-e 
benne? 

DERÉK, DERÉKNÉ: Igazai ad Isten az 
igazaknak! 

MARI NÉNI (a menyasszonyhoz): Bele-
egyezel-e, szép mátka, hogy álomlátó-port 
igyanak a szivedért harcbaindult böcsülelö* 
szülök gyerökei? 

MENYASSZONY: Igv kívánja tőlem a tisz-
telet mindkettőjük iráni. 

MARI NÉNI: No lám-e! (A legényekhez.) 
S mivel ti isztok belőle, öreg törvény, hogy 
bár ismeritök a látópor erejét, de mégis el-
ismétöljem. Ugy maradt ránk ez az igazság-
tövés a régiektül. Ollan szabálban, hogyha 
kél legény kér mög együtt egyidőben egy 
lányit, a menyasszony ne adjon választ se 
jobbra, se balra, hanem éljön a két le-
gény az álomlátó-porral. Bevöszilök. Elalusz-
tok tüle. Amelikötök a pokollal álmodik, 
az ne számítson a házasságra. De amelikö-
lölk álmában a mennyországot látja, azt il-
leti mög ez a tiszlösséges kél szerszép haja-
don. Isszátok? 

DERÉK SÁNDOR, BÜSZKE JÁNOS (mé-
lyen): Megisszuk. (Mindannyian felállnak.) 

MARI NÉNI: Mögfogadjálok-é, hogy iga-
zat mond tok álomlátástokrul? 

DERÉK SÁNDOR, BÜSZKE JÁNOS (mé-
lyen): Fogadjuk. 

MARI NÉNI (a menyasszonyhoz): Hát ak-
kor cscleködj, lányom. 

MENYASSZONY (előrejón, tölt két po-
hárba, színültig. Keresztbetett kézzel egyik 

m 

poharat a Sándornak, szerelmet mosollyal, n 
másikat remegő kézzel Jánosnak nyújtja), 

DERÉK SANDOH, BÜSZKE JÁNOS (szí-
nültig kiisszák a poharat). 

MENYASSZONY (visszamegy a székhez, 
leül). 

(Többiek is leülnek.) 
MARI NÉNI (kihúzza a két széket a: asz-

tal mellett): Üljelek le legények, alugyatok, 
álmodjatok és amikor fölébredtek, mindőnt 
hivön elmondjatok . . . 

DERÉK SÁNDOR, BÜSZKE JÁNOS (le-
ülnek. Az egyik jobbról, a másik balról az 
asztal mellé, lassan lecsuklik a lejük a te-
nyerükre, elalszanak). 
Lámpák kialusznak, a mennyezeten kigyúl-

nak a csillagok, ezüstfénnyel. 
Függöny 

II. felvonás 
1. KÉF 

Büszke Sándor a pokolban 
(A függöny széthúzása előtt zene. Gonosz kis 
csárdásokat, kajánul villanó dallamokat hal-
lani, mintha sikoltoznának a hurok. Mikor a 
függöny felszalad, zene hirtelen egy sikolyos, 

tépő akkordba fullad.) 
(Szín: A pokol tornáca. Vöröt fény ömlik min-
denre. Ugy Lucifer, mint a többi kisebb-
nagyobb ördögök huszárruhába vannak öl-
tözve, zubbonyok, nadrágjuk, csizmájuk pi-
ros. Sapkájuk huszárcsákó vagy kis huszár-
sapka, elleniö nélkül. Homlokukon két kis 
szarv. Nagy, kopár udvar a szin, elhanyagolt, 
giz-gazos. Itt-ott vadvirág nő, de azok is 
mind mérges és haszontalan virágok, mint a 
pipacs, gólyahír, stb. Balról áll Lucifer háza. 
Tornácos, csinos parasztház, kéményéből, a 
hatalmas tüskékből rakott gólyafészek alól 
néha lángok töveinek ki. Nagy, fekete gyász-
gólya ül a kémény tetejére helyezett fészek-
ben, vörös csőréből igen hosszú kígyó lóg le 
egészen az eresz aljáig. A Lucifer házának 
falai feketére vannak festve. A házhoz vivő 
ut, amely balról, a szín elejétől kanyarodik a 
tornác alá, tele van magas tüskével. A tornác 
közepén nagy ingaóra áll. Az inga, a kis- és 
a nagymutató gyorsan járnak, de az órala-
pon számok nincsenek. A ház mögött igen 
sűrű, magas vaskerítés húzódik, párhuzamo-
san a rivaldával. E kerítés mögött van a po-
kol. Olyan sürü a kerítés, hogy bizony nem 
nagyon látni be mögéje. -A kerítésen, jobbszél 
felé, nagy láncokkal teleaggatott kapu. A ka-
pu előtt két öreg, roggyant utcalámpa áll. 
Előttük ül az óriási Szerecsen. A vaskerítés 
mögött máglyalángok villognak. Idöközönkint 
sikolyok, sirás és gonosz nevetés hallatszik 
ki a kerítés mögül. A ház tornáca alatt kis, 
vasúti bakter áll és egy vasúti váltó karját 
tartja a kezében. Jobbra sürü, tüskés bozót. 



1. JELENET 
Bakter 

BAKTER (olyan ruhában i>an, mint a vasúti 
bakterok. Dalolgat vigacskán): 

Sej-haj öreganyám Mári. 
Méri köll kendre annyit várni? 
Ollón eh ős vagyok hajjá. 
Korog már a gyomrom ajja. 
Sej-haj vakvilág ! ' 
De mögönném a libát! 
Sej-haj diridom 
Akinek, van, az igyon! 

( Dalolgató» alatt előre jön az udvarra és vizs-
gálgatja az utat, amely balról, a szin elejéről 
a ház [elé vezet s amelyet magas tövisek borí-
tanak. Ezeket a töviseket váltogatja ö a vál-
tóval, hogy feküdjenek vagy égnek mered-

jenek.) 
2. JELENET 

Bakter, ördögkáplár, Hat ördög 
ÖRDÖGKÁPLÁR (hetyke gyerek, csúcsos 

kis bajusszal, káplári rangban. Kiáll u tor-
nác elejére, szájához emeli a trombitát és so-
rakozó! faj), 

BAKTER (visszaszalad a váltóhoz a tornác 
alá. vált. a tövisek lefekszenek a földre. Fe-
szes haptákba vágja magát). 

HAT ÖRDÖG (kettő „ Lucifer háza mögül, 
egy a kapuból, kettő a bozótosból, a hatodik 
a házból, a Káplár háta mögül rohan elő, 
kapkodják magukra a zubbonyt, a tölténytás-
kát, hónuk alatt vasvilla, futva futnak a szin 
közepére: A jobboldali bozótos meg a tüskés 
ut közé és feszesen egymás mellé sorakoz-
nak szemben a nézővel. Haptákba állnak, 
feltartott fejjel, a villát ugy fektetik a vál-
lukra, ahogy a gárdisták n fegyvert). 

KÁPLÁR (kihúzza a csizmája szárából a 
nádpálcát, előrelép és vizsgálja a Bakteri). 
Nem tuggyn jobban kihúzni magát? 

BAKTER (jobban kihúzza magát): így jó 
Jössz? 

KÁPLÁR: Pofa be! .Még mindig nem tanulta 
mög, hogy amikor a &zálláscsináló őrmestör 
ur raporlot (art, egy hang se jöhet ki a le-
génységi torokbul? 

BAKTER: De azért szépön fújja káplár ur, 
azért kend jó kürtös! 

KÁPLÁR: Az az én tüdőm dóga, nem a 
kendé! Érti-e? 

Bi AJK TER: ígönis! 
KÁPLÁR (végignéz a hat ördögön): Hun a 

mellelök, íbundások? (Lesiet mögéjük, hátul 
végigver rajtuk, amire a mellek kidomborod-
nak. Megnézi, egyenes-e a sor, aztán az él 
elé áll, szemben a tornáccal és feszes hap-
tákba vágja magát.) 

3. JELENET 
Előbbiek, Szállásmester 

SZÁLLÁSMESTER (megjelenik a Lucifer-
ház küszöbén, majd előre jön két lépést, őr-
mesteri rangban van, idősödik. Nagy, lompos 

bajuszt visel. Vörös sipka van a fején, nád-
pálcája a csizmája szárában. Jól végigméri a 
Bakteri, aztán őrmesteri méltósága tudatában 
lejön az udvarra). 

KÁPLÁR (elébe lép, tiszteleg): Szállásmes-
tör-örmestör urnák alázatosan jelöittöm, lét-
szám öt! 

SZÁLLÁSMESTER (elsétál a sorfal előtt, 
egyiken, másikon igazit, a sor végén hirtelen 
a Káplár felé fordul): Jártál oskolába? 

KÁPLÁR: ígönis! 
SZÁLLÁSMESTER: Hát akikor mért tögzöl 

létszámjeilentést öt emberről, amikor hat áll 
itt? 

KÁPLÁR: Mert csak öt osztált végeztem. 
SZÁLLÁSMESTER (a sor végén áUtó Ördög-

höz): Hálra arc, indulj! 
ÖRDÖG (a vezényszó szerint „Hátra 

arc!"-ot csinál s beleinasiroz a bozótba). 
SZÁLLÁSMESTER: No! Most kérők uj 

jelöntési ! 
KÁPLÁR: örmestör urnáik alázatosan jclön-

töm, öt embör! 
SZÁLLÁSMESTER: No! Van pontosság, 

vagy nincs 1 Pihenj I 
ÖT ÖRDÖG („Pihenj!"-be lépnek). 
SZÁLLÁSMESTER: ide a figyelőm! Nyissá-

tok ki a poros fületöket, hogy benn marad-
jon a (parancsom, mert aki eli'ienkezőleg cse-
lekszik, annak egy heti hideg zárka! Érli-
(ök-e? 

ÖT ÖRDÖG (haptákba vágják magukat): 
Ígönis! 

SZÁLLÁSMESTER (a Bakter felé): Mind-
ez magának is szól! 

BAKTER: Iszom, iszom! 
SZÁLLÁSMESTER: Mit csinál? Iszik? 
BAKTER: Hét jelentöm alássan, iszom az 

őrmester ur szavát a fülemmel. 
SZÁLLÁSMESTER: Az más. Hál idefigyelni! 

Most kaptam a jelöntési a födriil, hogy nem-
sokára mögérköziik ide, a pokol tornácára egy 
görgetegi legény, aki is leánykérőbe mönt, 
de az ellábasa is mögjelönt. Értilök? 

ÖT ÖRDÖG: ígönis! 
SZÁLLÁSMESTER: Mivelhogy a leányzó 

illendőség okából egyiket se akarta mögsér-
teni kosárral, elhatározták, hogy álomiport 
isznak. Az egyik az álom poriul ideáilTfiodja 
magát, a másik az . . . izé . . . a lui só oldalra. 
Elröndölőm, hogy aímcllik ide jön, ahhoz 
mindönki nyájas lögyön, hadd kedvelje miög 
ezt a vidékei. Értilök? 

BAKTER: Nem! 
SIZÁLLÁSCSINÁLÓ: Már mér nem? 
BAKTER: Nevezetösen, jelentöm alássan, 

t a p é t á z , m á z n i , v i l l a n y t 
C d I s z e r e l * l a k á s t t a k a r í t , 
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azt nem értőm, hogy hunnét vöszi az őrmes-
tör ur ezt a nagy észt! 

SZÁLLÁSMESTER: Hát osztán mért va-
gyok a pokol sziVHáscsináló őrmestőre? (M. 
f.) Egyszóval! Tögyetek a legény kedvire. 
Haugosszavu csak én lőhetők, mert neköm 
tartani köll a tekinlélt. Ha földi hozzátarto-
zói közül ideálmodik valakit, azzal is szé-
pön, mosolyogva köti bánni! Abtreten! 

KAPLAR (vezényel): Lelépni! 
ÖT ÖRDÖG (szalutálnak s ki amerről jött, 

elvonul). 
SZÁLLÁSMESTER (éppen csak hogy sza-

lutál s indul vissza a házba. Amikor elmegy 
a Bakter mellett): Maga mög azonnal jelönl-
se, amint a legény mögérközött. Onnét gyün 
e! (A tüskés ut elejére mutat. Bemegy a 
házba.) 

KÁPLÁR (utána megy, ajtó becsukódik). 
BAKTER: No, legalább mögtudok egyet-

másL, mi van a födön. Sok jó nem lőhe t . . . 
(Dalolgat.) 

Hej-haj öreganyám Mári 
Hej, nem tudok ma hol hálni. 
IKőbül van a ifejcm ajja 
Pedig álmos vagyok hajja. 
Scj-haj vakvilág 
Az örüljön aki tót! 
Sej-haj ikegyelem 
Hol hajtom le m fejem . . . 

SZERECSEN (állandóan a kapuban ül, fé-
lig meztelen óriás. Hirtelen feláll. Olyan mint 
a vad, aki valami veszedelmet érez közeledni. 
Körülnéz, szimatol, majd balra bámul a tüs-
kés ut végére. Aztán artikulátlan hangokat 
hallat, s kézzel-lábbai integet a Bakternak). 

BAiKTER: No mi köll te fekete ve&zöde-
lőm, mit initögetsz mögent? 

SZERECSEN: A! A! A! fAz ut végére mu-
tat.) 

BAKTER (összehúzott szemöldökkel néz 
előre, majd vált egyet a váltón, az ut tüskéi 
felmerednek). 

4. JELENET 
Bakter Büszke János 

BÜSZKE JÁNOS (ugyanabban az öltözet-
ben, mint amelyben elaludt. Jön balról, a 
tüskeut vége felől. Megáll egy pillanatra, le-
törli a homlokáról « az arcáról az izzadtsá-
got. Jól körülnéz. Majd indulna tovább, de a 
tüskés ut elején valami kis apró tüske bele-
szúr a csizmájába): Huj ha! Nini! Csupa tüs-
kéből, van az ut! No, de elérőm én ezl « 
házat az ut mellett mönve is! (Indul az ut 
mellett, de egy nagy tüskebokor súrlódik 
hozzá. Oldalt ugrik. Vakarja a térdét.) Csol-
lán ez! Huj, mög köll bolondulni! Mán is 
fönnihangon beszélők magamban. 

BAKTER (hangosan felnevet, kissé kajá-
nul. igen aprózott, vékonyka nevetéssel), 

BÜSZKE JÁNOS (felfigyel a nevetésre, 
meglátja a Bakteri): Adjon Isten jó napot! 
(Hirtelen irtózatos nagyot dörög és villámlik. 

a 
A kerités mögül pár éles sikoly hangzik.) 
BAKTER: Megbolondult kend, hogy' igy 

köszön? Látszik azt se tudja, hogy hol van! 
BÜSZKE JÁNOS: Hát nem a mennyország-

ban vagyok? 
BAKTER: No iszen, ha kend igy képzeli a 

mennyországot, akkor mán ide is való. 
BÜSZKE JÁNOS: Hát hol vagyok? 
BAKTER: A pokolba, sógor. 
BÜSZKE JÁNOS: Huj, aki ne sirassa! 

No Mári néni, hogy a keze törgyön le, jól el-
küldött az álomlátó porával! 

BAKTER (kárörvendve nevet): Gondutam, 
hogy asszony van a dologban. 

BÜSZKE JÁNOS: Hát kend kicsoda? 
BAKTER: En-e? Hát én vagyok itt a váltó-

őr, a Lucifer nagyságos ur háza cflőtt. Nézze 
csak-e! (Lehajtja a váltókat, az ut tövisei le-
iekszenek, az ut sima lesz.) * 

BÜSZKE JÁNOS: Osztán mér engedte, 
hogyha már igy röndölközik az ut járható-
sága fölött, hogy belelépjek a tüskébe? 

BAKTER: Hát efelejitettem, hogy gyün. 
BÜSZKE JÁNOS (elcsodálkozva); Hát 

tudta? 
BAKTER: Persze, ,hogy tudtam. 
BÜSZKE JÁNOS: Ki mondta? 
BAKTER: A szálh'iscsináló ördögőrmester 

ur. 
BÜSZKE JÁNOS: Hát ő hunnét tudta? 
BAKTER: Az-e? Tud az mindönt. tudja az 

jolxban, mint a toronyóra, hogy ka, milieu 
napon, órában, percben érkezik ide! Ü csi-
nálja a szállást itt mindenkinek, ugy bi'a! 

BÜSZKE JÁNOS: De én még nem haltam 
mög, csak ugy határoztunk a lánykéré-snél* 
hogy álomlátó port iszunk és aztán igazságot 
töszürik. 

BAKTER: Azt bizony már nem tudom, 
csak annyit tudok, hogy raportot tartalit a 
szálláscsináló ördögmester ur oszt mondta, 
hogy egy Büszke János tisztőtt vőlegény 
gyün egy kis kóstolóra. 

BÜSZKE JÁNOS: Mire? 
BAKTER: Hát ugy körülnézni, hogy mit 

látott az ördögök házaiáján. 
BÜSZKE JÁNOS: No, jól nézők ki. 
BAKTER (ismétli): Jól nézek ki? Hol? 

Az ablaikon? Hogy beszel kend magyarul? 
Némötösen? Hé! 

BÜSZKE JÁNOS: Einye, halli, hát még itt 
beszéftni is köll tanulni? 

BAKTER: Möghiszem azt! Magyar pakol 
ez vagy mi a fene! Abba kínlódnak itt leg-
jobban, hogy amint idekerülnek, menten vi-
szik őket az oskolába, a tüzes padokl>a, 
hogy mőgtanuljanak röndösen beszélni. 

BÜSZKE JÁNOS: De hiszön otilhun is csaik 
magyarul beszélünk. 

BAKTER (fltymálóan): Tunnnk is mán 
kendtök szépen .magyarul, öszi fene. 

BÜSZKE JÁNOS: No ihát, ez érdökös. Ha-
nem Bakter ur, mondanék valamit. 
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BAKTER: tlazunni akar kend. (Elfnneso-
rit ja uz orrát.) Érzőm a lehelteiéről. 

BÜSZKE JÁNOS: Ejnye, haiii, de goromba 
embör kend. 

BAKTER: Hát osztán hun vagyunk, sza-
lonyfoan? 

BÜSZKE JÁNOS: Nézze, nem hazunni 
akarok, csak mondanék valamit. Jó itt a 
koszt? 

BAKTER: Itt csak egyféle eledel van 
mindég. 

BÜSZKE JÁNOS: Micsoda? 
BAKTER: Pörkölt. Hát ini is Jönne itt. 

nhun ugy is mögég mindön? 
BÜSZKE JÁNOS: Ippen azért. Hozok én 

kendnek legközelebb ollan sunikát, hogy 
mind a tiz ujját megnyajja utána, csak — 

BAKTER (belevái/): Azt imán elbiszöm. 
BÜSZKE JÁNOS:' Miért? 
BAKTER: Mán tudniillik, hogy ide gyön 

vissza. 
BÜSZKE JÁNOS: Biztos? 
BAKTER: Hát ne haragudjék, de ugy 

a formája után egészen bizonyos. Ollan 
igaz, ahogy neköm itt hivatalom van. 

BÜSZKE JÁNOS: Osztán kei»d mért ke-
rült ide? 

BAKTER: Mert összemenesztöttem két 
vonatot, osztán mind a kettőn végrehajtók 
üllek. 

«0.SZKE JÁNOS: Ezér? 
BAKTER: Hát mit gondul? Csakúgy bűn-

hődés nélkül lőhet a végrehajtókat elpusz-
títani? Jóba vannak azok a Lucifer nagy-
ságos úrral egylül-egyig! 

BÜSZKE JÁNOS (meggyőződéssel): No, 
most már böcsülöm kendőt. Hát kérömszé-
pön Bakter uram. Nem mondaná mög1, ho-
gyan juthatnék vissza leghamarább? 

BAKTER: Nem töhetöm, mert a szállás-
csináló őrmester ur a testemre kötötte, 
hoev jelözzem, ha kend megérközött. 

BÜSZKE JÁNOS: Mit akar az tülem? 
BAKTER: Szömélötsen akar érdeklődni, 

hogy mint vélekedik kend a, tisztött édös-
anyja, meg az édósap ja hátralévő éveinek 
dolgában. 

BÜSZKE JÁNOS (dühödten)) Hujnye, 
hogy a hörcsögök őigyék ki a kend szömit 
az őrmester úréval egyetemben, halli, ne 
beszéjjön illenők et, mert ugy oldalba talá-
lom teremteni, hogy hóltan mőgy nyug-
díjba! 

BAKTER (röhög éktelenül): Mula paraszt 
maga. Még azt se tudja, hogy itt nem lőhet 
möghaini. 

5. JELENET 
Előbbiek, Ördögkáplár 

(Lucifer házában hirtelen feltárul egy ajtó, 
kilép rajta): 

ÖRDOGKÁPLÁR (az ajtóküszöbről): Mi-
féle óbégatás ez itt, Miska b^csi! Leakasz-
tok kendnek kettőt ebben a minutumban I 

Csönd tögyön, inert a naccságos ur alumu 
akar! 

BAKTER (vigyázz-állásban): Igenis, Kfip-
lár ur. Halom, jelöntöm alássan, lögyőn 
szives a szállásmester ur fülivei érzéköltetni, 
hogy itt van az a legény, akirül szóiolt. 
Most gyütt, ippen csak hogy kilihögte ma-
gát. 

ORDÖGKÁPLÁR: Jó van! (Bólint, vissza-
megu a házba.) 

BÜSZKE JÁNOS (közelebb megy a Bak-
terhoz, súgva): Ki akar alunni? 

BAKTER: öszi a ménkű, ugvse tud 
alunni. Ez a baja. Hiába csinálnak neki 
ollan gyönyörű ágyat, hogy az embör 
szája tátva marad, csak nein gyün az álom 
a szömire soha. 

BÜSZKE JÁNOS: Kinek? 
BAKTER: A Lucifer naccságos urnák. 
BÜSZKE JÁNOS: Miért? 
BAKTER: Mert örökétig gonoszságon, töri 

a fejit. Hogy pusztulna el. 
BÜSZKE JÁNOS: Hát kend nem Kszlöli? 
BAKTER: Tisztölje a lator! Magyar em-

bör vagyok én, ha ide is kerültem! 
6. JELENET 

Büszke János, Bakter, Szállásmester: 
SZÁLLÁSMESTER (megjelenik azon a 

küszöbön, ahol az imént a káplár. Nádpál-
cája a csizmája szárában): Hé, Bakter! 

BAKTER: Itt állok a poszton, jelöntöm 
alássan. 

SZÁLLÁSMESTER: Ilun van az a legény, 
aki most jött? 

BAKTER: Ahun-e! (Büszke Jánosra mu-
tat.) 

SZÁLLÁSMESTER (nadrágzsebbe dugott 
kézzel előrejön a lépcsőig, mosolyogva vé-
gignézi a legényt, majd rővidszivart huz elő 
a zsebéből és a szájába teszi. Vár). 

BÜSZKE JÁNOS (csak nézi). 
SZÁLLÁSMESTER (kivörösödik a méreg-

től): Hü, hogy a lólégy pöktye be a paraszt 
pofádat, te sehonnai, nem látod, hogy szi-
var van a számban? Talán gyújtanál egy 
szál gyújtót! 

BÜSZKE JÁNOS: Ejnye, az Istenig ki-
csoda kend, hogv igv beszél velem? 

SZÁLLÁSMESTER (or dit) i Huj, azt a jé-
gön kopogó hústalanra nyuzoll vijjogó 
mindönét a kutyafajtádinak, hogy mersz fe-
fesölni a pokol őrmesterével? Mi? Nem lá-
tod, hogv ki vagyok? Bundás! 

BÜSZKE JÁNOS: Azt látom, hogy őrmes-
ter, de neköm ugyan ne osztogassa a paran-
csot, kigyiittein én már a katonaságtul! 

SZÁLLÁSMESTER: De a fegyelmet ott-
hagytad, ugy látom. Haptáili, ha velem be-
lem beszélsz! 

BÜSZKE JÁNOS: Mán pedig neköm kia-
bálhat az őrmester ur, ainig csak generális 
nem lösz, én itt nem a katonáéklioz gyűl-
tem, hanem a pokolba! Ha nem is iide igye-
köztem. . . 
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liAKTER: Ên is szógátam fiam, hét évig. 
A katonaságnál, vagy itt, egyre mögy az! 

SZÁLLÁSMESTER (ravaszul)' Szóval be-
ősmered, hogy a pokolba gyűltél? 

BÜSZKE JÁNOS: Hát ha a látópor ugy 
akarta . . , 

SZÁLLÁSMESTER (közelebb megy János-
hoz, fondorlatosan): Osztán nem idegön-
ködsz attól a nagy úttól visszafelé? 

BÜSZKE JÁNOS: Bár mán otthon lőhet-
nék! 

SZÁLLÁSMESTER (ördögi kedvességgel): 
A drága jó sziilő egyanyádnál? Hogy van 
szegénv? Bírja még a robotot? 

BÜSZKE JÁNOS: Talán IsmertSse kend-
nek, hogy ugy érdökli a sorsa? 

SZÁLLÁSMESTER: Hát ugy vagy negyven 
évvel ezelőlt sokat hallottam róla, de az 
apádról i s . . . 

BÜSZKE JÁNOS: Ejnye, hogy a menny-
dörgős ménkű szödje le a nyakárul a isar-
zsit, he be nem mögv, ahunnét gyütt. (In-
dult a szállásmester felé, de a Bakter váltót 
állit és a tüskék beleszúrnak a lábába.) Juj! 
Bakter ur, halli-c! (Kapkodja a csizmáját.) 

SZÁLLÁSMESTER (gúnyosan kacag): No, 
majd megpuhítunk, ha végleg be leszel so-
rozva a tüzes regimentbe! (Visszamegy a 
házba.) 

BAKTER (hátrakémlel, látja, hogy a Szál-
lásmester bement. Leállítja a váltót)t Nem 
töhetek róla, fiam, muszáj, illen a szabúl-
zat. 

BÜSZKE JÁNOS: Hogyan is egyezhettem 
bele abba az álomlátó porba józan fejjel! 
Most aztán a fene tuggya, meddig köll itt 
bertáfolni? 

BAKTER: Hát — mán ne haragudj, hogy 
mostaniul kezdve tegezlek fiam, de igy 
jobban esik a szó, — hát bizony, amíg nem 
engednek, addig nem möhetsz. Mer vissza-
felé nem arra mész, amerre gyűltél, hanem 
erre-e! (A kerítés felé mutat.) 

BÜSZKE JÁNOS: Körösztül keR mönnöm 
a poklon? 

BAKTER: Az n Lucifer naccságos urtul 
függ. Lőhet, hogy vonattal mész, de az is 
lőhet, hogv röpülőgépön. 

BÜSZKE JÁNOS: Hát röpülögépük is van 
kendteknek? 

BAKTER: Van-e? Akár káposztalepke, 
tavasszal. Van itt bent annyi gépcsináló, 
mög sofőr, mög minden illen tudományos 
férfi, hogyha háború lesz nálatok, még köl-
csön is tudnak adni. Nem ugy van Itt, amint 
szögény háznál. 

(Csengő szól a kapu felett.) 
SZER/ECSEN (feláll, kinyitja a nagy ka-

put). 
7. JELENET 

Előbbiek, Vénasszony. 
VÉNASSZONY (gonosz kis nőszemély, 

fürgén jön ugyan a pokolból, de azért ke-
servesen sir. Sarló van a kezében). 

BAKTER (a Vénasszonyhoz): Ott a leg-
több az utoji tul. 

VÉNASSZONY (amikor a tüske-utra ér, 
a Bakter felállítja a váltót, majd elugrik 
róla. aztán gyorsan lesarlózza a csalánbok-
rot, ölberakja és visszaszalad). 

SZERECSEN (kinyitja a kaput, belöki a 
Vénasszonyt). 

BÜSZKE JÁNOS: Ki volt az a szöröncsét-
len? 

BAKTER: Egy anyós. 
BÜSZKE JÁNOS: Ejnye, osztán mér sir 

örökké? 
BAKTER: Mer nem tud pörölni. Nem jde 

került a veje. 
BÜSZKE JÁNOS (csóválja a fejét): A te-

remtésit, ezt aztán kieszelték kendtök. (Ne-
vet.) Osztán éippen csollán köll neki? 

BAKTER: Az-a! Ebédet főz bclüle. 
BÜSZKE JANOS: De hát mér éppen csol-

lánbul? 
BAKTER: Mer a csollán csípi a nyelvét. 

Ilyen felőle a röndölközés. 
(Hirtelen, felváltva nagy jajgatás és kaca-

gás hallatszik a kerítés mögül.) 
BÜSZKE JÁNOS: Hun kiabálnak, bakter 

ur? 
BAKTER: Ott benn, fiam, a kerítés mö-

gött. Valamölyik dáinánál puderosrongyot 
találtak, oszt most szurokba mártogatják, 
hogy soha többet ne lögyön fehér. Röttene-
tössek áin a nők, fiam! Még a koporsó-
jukba is betötetik a puderosrongyot. 

BÜSZKE JÁNOS (tűnődik, majd jobbra 
bámul).' Hát arra mi van? 

BAKTER (jobbra néz): Arra? Arra? Majd 
mingyárt möglátod. Hány óra van csak? 
(Kilép az udvarra, felnéz az órára.) A fene 
ögye mög, mindig el feledközök róla, hogy 
nincs ezön egyetlen szám se. No mindÖgy. 
Hát szóval arra vannak a műhelyek, mögöt-
tük a mező, mög a mlindég égő erdő. A niii-
helyök mellett van a konyha is. 

BÜSZKE JÁNOS: Ott főzik a menázsit? 
Oszt mit adnak önni? Mindig mást? 

BAKTER: Szépön. Gerslit. 
BÜSZKE JÁNOS: Gerslit? Hát itt is 

kommunizmus van? 
BAKTER: Nono! Ollan rosszul még nem 

állunk! (Hirtelen dideregni kezd.) 
BÜSZKE JANOS: Mi baja van kendnek, 

hogy ugy rángatódzik? 
BAKTER: Jön a Lucifer naccságos ur. 
BÜSZKE JÁNOS: Jön? Nem látom sehol. 
BAKTER: Pedig g y ü n . . . Vagy itt elöl, 

vagy a ház mögül, de érzőm, mert kiver a 
huleg. 

mm Breuer Erzsi S T 
V, Vilmos cróBtór-ut 5. Tel. Î15-67. 
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8. JELENET 
Előbbiek, Lucifer, Éva. 

LUCIFER (vérvörös tábornoki egyenru-
hában. Hegyes, felfele kunkorodó orrú, 
piros lakkcipőben. Szarvai ezüstből vannak, 
csillognak. Csepp, hetyke, szénfekete baju-
sza van és hegyes tüszakálla. A füle csúcsos. 
A ház mögül jön, amikor egész alakjával 
kibontakozik, körűfnéz. Büszke Jánost fi-
gyelemre se méltatja. Aztán hátrafordul és 
szemléli a kaput. Napoleon-pózban áll). 

EVA (a bozótból lép elő, lebontott hajú, 
gyönyörű arcú és gyönyörű testű nő. Test-
hez simuló trikóban van. Kezében fedeles 
kosár. Mikor megpillantja Lucifert, leteszi 
a kosarat a fűbe, a háta mögé oson és be-
fogja a szemét. Kacagva): Ugy látom, sze-
rencsém vanl 

LUCIFER (hirtelen hátrafordul, örömmel): 
Ah. édes rejtély, te mindig tudod 
És érzed is, ha hő vágyam hivat, 
Boldog vagyok, hogy látlak s boldogabb, 
Hogy rám nyitottad szép pilláidat. 
Hová? Hová? 

ÉVA (a háztetőn gubbasztó gólyára mu-
tat): Megyek, megetetem a gólyát. Mosta-
nában ugyan egy kissé lusta és nem nagyon 
visai a kis Káinokat a földre, de hátlha 
éhes. 

LUCIFER: 
Ö, csak etesd, etesd szerelmem. 
És aztán jöjj és hadd fonjak köréd 
Csókomból fátylat s hadd szivjam szom-
Kifogyhatatlan bünőd gyönyöréti [jan, 

ÉVA (megpillantja Büszke Jánost, felfi-
gyel rá. Otthagyja Lucifert, kacéran köze-
ledik feléje. Az ut szélén leteszi a kosarat 
és egy piros almát vesz ki belőle. Csábitó 
mosollyal nézi Jánost). 

LUCIFER (nagy élvezettel szemléli a je-
lenetet). 

ÉVA: Nem Is üdvözölsz? Pedig adnék ne-
ked egy szép, érett, piros almát. Hiszen 
biztosan szomjas vngy, mint minden fiatal. 

•BÜSZKE JÁNOS: Nem Ismerem a kis-
asszonyt. 

ÉVA: Kisasszonyt? Mindegy . . . Tetszem 
neked? 

BÜSZKE JÁNOS: Hát, — ha tetszik, ha 
nem —, én ugyan végig nem mönnék ma-
gával otthun a nagyuccán. 

ÉVA: Csak a ruháim miatt nem? 
BÜSZKE JÁNOS: Hát a ruhájához nem 

szólhatok, hiszen azt sem tudom, hogy 
millenben jár. De ehhöz a testi meztelen-
séghez már szó f é r . . . 

ÉVA (hiúságában megsértett Cn): Paraszt! 
Elfelejtetted, hogy a férfiaknak ez a divat 
örökké tetszeni fog? (Otthagyja, a ház tor-
náca alá siet és tapsol.) 

9. JELENET 
Előbbiek, Kisördög. 

KISÖRDÖG (huszárruhácskábnn. Kisza-

lad a tapsolásra a házból. Boldog vigyorral 
nézi Évát és várja a parancsot). 

ÉVA: Etesd meg a gólyátl (Csókot int 
Lucifer felé, majd bemegy a házba.) 

LUCIFER (legyint, majd elkomorult arc-
cal, dühösen a ház mögé megy). 

KISÖRDÖG (elrohan kosárért, létrát huz 
elő a bokrok közül, felmegy rajta a házte-
tőre és belerakja a kosár tartalmát a gólya-
fészekbe. A gólya csőrében eltűnik a régi 
kígyó, csőre belefúr a fészekbe, amelyben 
most már ujabb kigyók vannak. Munkája 
után lejön, vállára teszi a létrát, s mikor in-
dul. rávigyorit a Bakterra. Pajkosan): Gyün 
a vonat, fütyül a bakterházl (Elrohan.) 

BAKTER: Ejnye, hogy inkább a csikó 
gyütt volna belőtted a világra, ugy utánad 
vágom ezt az instrumentumot, hogy min-
gyár kiszáll belüled a lélök, akarom mon-
dani lélögzet! 

BÜSZKE JÁNOS (eddig csodálkozva fi-
gyelte a gólyát): Bakter url Ki vót ez a fe-
hérszömély, aki most bemönt? 

BAKTER: Az? Hát az Éva anyánk. 
BÜSZKE JÁNOS: Éva anyánk? Hát osz-

tán illen fiatal? 
BAKTER: Hej fiam, a csábítás nem öreg-

szik! 
BÜSZKE JÁNOS: No halli Bakter ur, 

ennyit sohasem tanultam, mint mára! 
BAKTER: Hát iszön az embör hóttig ta-

nul, aztán mög kezdheti elölről. Csak kár 
vót, hogy mögsértötted az Évát. Beszél oda-
benn a szállásmestörrel, osztán ollan rossz 
ht let csinálnák neköd mire véglegesen ide-
kerülsz, hogy attul kódulsz örökkétig! Ki 
köüene engeszlelni valahogy. 

BÜSZKE JÁNOS: Hát löliet? 
BAKTER: Hát csak várgy. Visszagyün az 

még, a nőszemélt nem lőhet ollan könnyen 
lerázni. 

BÜSZKE János: Gyün? Hát honnét tugy-
gya? 

BAKTER: Tudod, ugv vagyok ezökkel, 
mint a fődön vótam az időjárással. Ha va-
lami közelödött, menten sajgott a derekam. 
Ugye mondtam! 

10. JELENET 
Bakter, Büszke János, Eva. 

ÉVA (megjelenik a küszöbön, gyönyörű 
parasztruhában, lakkcsizmában, majd elöre-
jön és rákönyököl a tornáckorlátra. Énekel 
Büszke János felé). 

Mögjelőntem ünnepibe 
Gangosan a gangon, 
Tekintsön rám a szép szemöd 
Gyönyörű ikis galaml>om! 

Elite Pensio k t k ^ ä ä « 
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11. JELENET 
Előbbiek, Büszke, Büszkéné. 

BÜSZKE, BÜSZKÉNÉ (az ének alatt egy-
szerre feltűnnek balrót, az ut végénél, Büszke 
János hátamögött. Ugyanúgy vannak öltözve, 
mint az első felvonásban. Mosolyogva, vi-
dáman néznek körül, mint akik igen ottho-
nosak ezen a tájon ... Majd az éneklő Évát 
figyelik). 

ÉVA (közelebb jön Jánoshoz, illegeti, kel-
legeti magát, majd átöleli a nyakát és tovább 
énekel). 

Tárd ki hát a két karodat 
öleld meg a derekamat 
Gyönyörű galambom 1 

/
BÜSZKE JÄNOS (meghátrál, majd hátra-

' néz a Bakterra s kérdi): Ez az, az előbb 
itt vót, csak ugy pucéran? 

BAKTER (nevet): Ugye megmondtam? Azt 
hiszöd a csábítás csak abbul áll a fehérnép-
nél, hogy visszaulaséttatik, osztán jó van? 
Gyün az annál jobbanl 

BÜSZKE JÁNOS: Mit akar tőlem a nagy-
sága, vagy izé . . . kisasszony. . . vagy minek 
nevezzem!? 

ÉVA: Csak azt akarom közölni veled, 
hogy régen láttam ilyen derék, töröl met-
szett legényt, mint te vagy. 

BÜSZKÉNÉ (előlép): Az én fiam ám ez 
lelköm, az én szülöttem! (Vizsgálja Eva ru-
háját, gyönyörködik benne.) 

BÜSZKE JÁNOS (csodálkozva): Ni-nil 
Maguk is itt vannak? 

BÜSZKE: A jó szülő elmögy fiam mindön-
felé, amerre a magzatja jár. 

ÉVA: iMLnlha kicsit fennhordanád az orrod 
te legény! 

BÜSZKE JÁNOS: Nein akarom mögsérleni 
magát, éppen előbb mondtam a Bakter ur-
nák is, ' de hát tuggya neköm már van. 

ÉVA: Mátkád? 
BÜSZKE JÁNOS: Hát éppen még nem 

mátka, mert most még az a baj, hogy nem 
huz teljességgel hozzám. 

BÜSZKÉNÉ: A Veronikám! beszélsz édös 
flmrt? Osztón már mért mondod, hogy nem 
huz teljességgel hozzád? És hogyha nem 
huz? Hát ollan legény vagv te, aki nem kap-

> halnál százat is? (Évához.) Nem igaz? szép-
ségöm? 

ÉVA: Nagyon helyesen tetszett mondani, 
kedves néni. Ilyen legény! (Átöleli a János 
nyakát.) 

BÜSZKE JÁNOS: Hát osztán az én ked-
vemért öllözölt fel illen egyszeribe? 

ÉVA: Kiéri másért tettem volna? 
BÜSZKÉNÉ: No ládd-é! (Éva arcát simo-

gatja.) Ejnye, természetös pirosság ez a ké-
pén, leiköm? Az al Osztán ez a ruha saját 
pénzön való? 

ÉVA: Tizenkét tucatnyi van belőle. 
BÜSZKÉNÉ: Hallod-e te gyerökl Még erre 

se óvadsz! 
BÜSZKE SÁNDOR: Tudja azt a jó édös-

no 

anyáin, hogy kihöz szólétl a szivem. 
BÜSZKE: Szólétt flam, szóiélt, csak az a 

baj, hogy ő nemi szólétt. 
ÉVA: Reménytelen szerelem? 
BÜSZKÉNÉ: Nem tűnni, mert még nem 

igön beszéltek négyszem között. Hanem 
mondja csak leiköm lányom, hány hód föd-
jük van? 

ÉVA: Hát tudja asszonyság, valamikor 
miénk volt az egész világ. 

BÜSZKE (elcsodálkozva) Szánlóval, lege-
lővel, erdőkkel együtt? 

ÉVA (kacag): Füvei, fával, fügefalevéllel... 
BÜSZKE: Tán kendlöket is mögötle az 

adó? 
BÜSZKÉNÉ (mohón): De azért csak ma-

radt valami? No lelköm . . . hát ugy mégis... 
hány hód főd maradt? 

ÉVA (kacag): Hány hold? E g y . . . e g y . . . 
egyezer! 

BÜSZKÉNÉ: Egy tagba? 
ÉVA (Bakter felé tekint, aki igent int): 

Igen . . . Egy tagiba. 
BÜSZKE: Ejnye, illen gazdag parasztlányt -I 

még nem is láttaml 
BÜSZKÉNÉ: Ezer hód födi Szencsé£ös 

Szüzanya Máriai 4 
(Hirtelen nagyot dörög, villámlik.) 

BAKTER (őrit): Kosarat a szájra öreg-
anyám! Kiket emlöget itt kendi Azl akarja, 
hogy a villogó ménkű üssön be az alsószok-
nyájába? 

ÉVA: Csekélység az egész. Nem kell ugy 
megijedni. (Jánoshoz.) Nem lenne kedve 
hozzám befáradni egy feketére? 

BÜSZKÉNÉ: Nem issza az lelköm csak 
ugy magában a feketét, hanem tejjel. Do a 
föle nélkül. (Hirtelen.) Ej, mit is akarok 
még kérdözni . . . pe rsze . . , osztán hány 
fejős tehén van? 

ÉVA (húzogatja a vállát): Vagy hatvan. 
BÜSZKÉNÉ: Igazán? No, oszt üsző is 

van? 
ÉVA: Üsző? . . . Vagy kétszáz. 
BÜSZKÉNÉ (Jánoshoz): Hát osztán mit 

akarsz még tovább azzal az Onody Veron-
nal? Azt a nyomoruságos nyóevan hódat? 
Azt a pár gebét, azl az egynéhány tavaszi 
malacot, amikor ill van ezör hód, hatvan 
fejőstehén, négyszáz üsző . . . mög ráadásul 
még a lány i s . . . (Az urához.) No te entbör, 
berökedlél? Mért nem szólsz? 

BÜSZKE: Hát tudod fiam, ml tagadás, ha 
annak időjén az anyád helött illen töhetős 
fehér nép ajálkozott vóna, hát bizony — 

BÜSZKÉNÉ: ölég szömtelen kend, ahogy 
kinyilatkozott. . . do hát a főd, főd! No 
eriggy csak édös fiam, (Évához.) vigye csak 
feketézni, de tejet lőecsön hozzá. 

ÉVA (a ház felé mutat Jánoshoz): Uram, 
parancsoljon. 

BÜSZKE JÁNOS: Hát itt illen gyorsan 
mögy? Már az ura is lőttem? 

BÜSZKÉNÉ: Nézze édös lelköm, nem tö-



helné mög, hogy kihozhatná ide azt a kávét. 
Mert mondok, mi is megéhöztünk egy ki-
csinyt. 

BAKTER (nevet): Okos asszony kend! 
Kuglófos kalácsot mög mazsolaszőlőt nem 
akar? 

ÉVA: Nagyon szívesen, csak először föl-
forralom a tejet. 

BÜSZKÉNÉ: Friss fejés? 
ÉVA: Igen, igen, néni. Pasztörizált. 
BÜSZKÉNÉ: Paszlörizállbul hoz? Hajja 

lelkim, onnét ne hozzon, hiszen a Pasztörbe 
a veszölloket viszik! 

ÉVA (nagyot kacag, sietve indul a házba, 
felkapja a szoknyáját, hogy lássék a formás 
lába.) 

BÜSZKE JÁNOS: Hallgasson édösanyám, 
ha mom érti a műszót! 

BÜSZKE (bámulja Éva lábát): Ollan hiba 
van, hogy még egy versönyló is mögirigyöl-
heli. 

BÜSZKÉNÉ (az urához): Hogy ruggya 
kendőt ódáiba az a versönyló! (Jánoshoz.) 
LMod édös gyerököm, ez osztán hozzád való 
teemíés. Ezör hód. Ezzel aztán összeillöttök. 

BAKTER (gúnyosan): Ezzel aztán össze. 
(Jánoshoz.) Csak az a kár fiam, hogy a 
szállásmestörrel összeakaszkodtál. 

BÜSZKE: Kivel? 
BAKTER (tovább "Jánoshoz): Mert az 

ilien pokolbéli lielöttes parancsnok nem 
igen ösmer ám pardont! Bár a raporton pa-
rancsba adta, hogy csak lögyűnk hozzátok 
nyájasak. 

BÜSZKÉNÉ: Miket beszél kend? Pokol? 
Hát olt vagyunk? 

BAKTER: Ott ám! 
BÜSZKE, BÜSZKÉNÉ (rémülten): Igaz 

szlvire mongya ezt? 
BAKTER: A lelköm re neim mondhatom! 
BÜSZKE JÁNOS: Ejnye már, ne rémissze 

az illen töhetellei) öregöket Bakter ur! Azt 
hiszi nem tudom, hogy csak álmodok? (A 
szüleihez.) Ne féljenek kendtök, amint föl-
ébredök, már itt se vagyunk. 

BÜSZKÉNÉ: De hiszön, ha a pokollal ál-
modsz fiat, akkor vége a házasságnak is! 

BÜSZKE: Itt van az ezerholdas lány, mit 
törődnék most már a másikkal. 

BÜSZKÉNÉ: Perszel Ládd-e! Akkor vigye 
kánya, fiam! 

12. JELENET 
Előbbiek, Szállásmester, Káplár 

SZÁLLÁSMESTER (jön a házból a Káp-
lárral): Szóval a nyócadik mezőbe Állítod 
szántani. Tüzes eke legyön a kezében, s 
ahányszor kifog, annyiszor két fogát rúgják 
ki a lovak. Értőd? Neve Vidra József. 

KÁPLÁR (szállásmester mögött jön, dere-
kán derékszijj, nyilván szolgálatban van. 
Kezében könyv, abba jegyez): Vidra József, 
igönis. 

BÜSZKE JÁNOS, BÜSZKE, BÜSZKÉNÉ (a 
név hallatára összenéznek). 
. BÜSZKE JÁNOS (hirtelen feszes haptákba 
áll): Megkövetöm az őrmester urat, engödel-
rnöt kérők, hogy az előbb ollan nagyhangú 
vótam. 

SZÁLLÁSMESTER (egyszerre enyhén): No 
látod-e! Gondultam én, hogy egyszer csak 
meggyün n fegyelem nálad is. (A szülőkre 
néz.) Talán csak nem a kedves hozzádtar-
tozók? 

BÜSZKÉNÉ: De igenis kérőm, a kedves 
gyerököm szülői vagyunk. 

SZÁLLÁSMESTER: Nagyon örvendözök, 
(kezet nyújt) hogy és mint kedves egéssé-
gük? 

BÜSZKE JÁNOS: Bocsásson mög őrmester 
ur, hogy a szavába vágok, ha jól értöltem az 
iinént, nem Vidra József nevét letszött em-
líteni? 

SZÁLLÁSMESTER: Azt én! 
BÜSZKE JÁNOS: Aki az én községömheli? 
SZÁLLÁSMESTER: Helössen mondod. 
BÜSZKÉNÉ: Azt a gazembörl? Hét szekér 

szénával tartozik már a tavasz óta! 
BÜSZKE JÁNOS: Ide hozzák? 
SZÁLLÁSMESTER: Gyün az fiam magátul 

is, mert még ma éjjel agyon fogja vágni a 
villám. 

BÜSZKE: Osztán oda lössz a hét szekér 
szénánk? Nagy sor ám az illen takarmányt 
hiányoló időben. 

BÜSZKE JÁNOS: Hujnye, őrmester ur, 
mögtöszök én mindönt, csak ne röndölje 
ide legalább addig, amig be nem hajtom a 
tartozást! 

BÜSZKÉNÉ: Ugy-ugy tisztölt vendéglős 
ur, mert nézze csak, a fiam elvöszi oda-
benntről azt az ezörholdas leányt, hát neki 
is köll vinni egyetmást a házhoz. Pláne hal-
lom, hogy mennyi lábasjószág van, hát ott 
köll a takarmány! 

SZALLASMESÍER: Jó-jó, de hát mit csi-
náljak, ha ez a parancs. 

13. JELENET 
Előbbiek, Menyasszony. 

(Sirás hallatszik balról, mindnyájan hallga-
tóznak). 

MENYASSZONY (sirva jön balról, az ut 
elejéről. Ugyanabban a ruhában, mint az első 
Ielvonásban. Zsebkendőt tart az arca elé.) 

BAKTER (váltót állit, a tüskék felcsanótl-
nak. Kiált): Hé! 

MENYASSZONY (hirtelen felnéz, megpll-
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.antja a tüskéket): Ja j Istenöm! (Dörgés, 
villámlás). 

SZÁLLÁSMESTER: Talán a kedves húgod, 
János flam? 

BÜSZKE JÁNOS (felismert a menyasz-
tzonyt): Te vagy az, Veronika? No lám! 

BÜSZKE JÁNOS: Ez szép tőled, hogy utá-
nam gyüttél. 

MENYASSZONY: Hol vagyok kérömszé-
pön, eltévedtem? 

SZÁLLÁSMESTER: A legjobb helyen, te 
kis cukros teremtés. (Bakterhez) Állitsa lea 
vágányt! (Mikor a tüskék lefeküdtek.) Ke-
rülj beljebb rozmaringom, nézd csak, itt 
van az egész család. 

BÜSZKE JÁNOS: Derék lány vagy, most 
már látom, hogy hüségős menyecske löszöl. 

BÜSZKÉNÉ: Most már későn jársz a fiam 
után, más akadt a heledbel 

BÜSZKE JÁNOS (az anyjához): Hagasson! 
(Kézen fogja a menyasszonyt és előre vezeti.) 
Eltévedtél"? Hogyan"? 

MENYASSZONY (sir): I g ö n . . . nem erre 
akartam gyünni . . . 

SZÁLLÁSMESTER: Talán a menyasszony, 
aki miatt az álomport ittad? 

BÜSZKE JÁNOS (büszkén): Igön! 
MENYASSZONY: Én a Derék Sándort ke-

resőm! 
BÜSZKE JÁNOS: A Sándort-e? Osztán 

mégis idegyüttél? 
MENYASSZONY: Engedjön kend a Sándor 

után! :Neköm kend nem köll! 
BÜSZKE JÁNOS: Ejnye, hallod, hát igy 

mögszégyenitesz? 
BÜSZKÉNÉ: No iszön, lönnék csak nz 

anyósod! 
SZÁLLÁSMESTER (jól megszemléli a 

menyasszonyt): Ugy látom, Itt nincs mindön 
röndjén. De mivel ippen itt ért utol a lány, 
hát hozzád tartozik. Hát ide figyelj! Aka-
rod, hogy mögadja a Vidra József a szénát? 
Mert én tudok várni rá pár napot. 

BÜSZKE JÁNOS: Beszéljön csak őrmes-
tör ur. 

SZÁLLÁSMESTER: Mivel, hogy az az 
ezörholdas, aki odabenn főzi a kávét — 

BÜSZKE: Jó soká főzi! 
SZÁLLÁSMESTER: Úgyis a tiéd, két asz-

szony pedig nem köll még itt a pokolba se. 
a hét szekér szénáért neköm adod ezt a 
lányt. 

BÜSZKÉNÉ (oldalba csiklandozza a Szál-
lásmestert, nevet): Hiába, igazi ördög kend, 
én mondom! 

BÜSZKE JÁNOS (tanácstalan. Küzd ön-
magával. .4 menyasszonyhoz): Te Veron! 
Nem szeretsz? 

MENYASSZONY (rémülten): El akar kend 
adni hét szekér szénáért az ördögnek? 

BÜSZKÉNÉ: Hát osztán te nagyratarti, 
osztán talán többet érsz? 

MENYASSZONY: Jóságos Isten, ne hasvj 
el! (Dörög, villámlik, elsötétül a szin. Nagy 
kiabálás.) 

lit 

BAKTER (kiharsog a hangja): Balra me-
nekülj leiköm, balra! 

BÜSZKE JÁNOS: Édösanyám! Édősapám! 
Fussanak a Veron után! 

BÜSZKÉNÉ (hangja messziről): Futunk 
mán, de ő jobban birja! (Hirtelen világosság 
lesz. Szerecsen, Bakter, Büszke János, Szál-
lásmester, Káplár maradnak a szinen). 

SZÁLLÁSMESTER: Hát ezt elszalasztot-
tad. 

BÜSZKE JÁNOS: No, szépön cserbeha-
gyott. De talán majd édösanyámék utolérik. 

SZÁLLÁSMESTER: Most már csak egy 
módon menthetőd mög a szénát. 

BÜSZKS JÁNOS: Hogyan? 
SZÁLLÁSMESTER: Ide köll adnod a lel-

k ö d e t . . . 
BÜSZKE JÁNOS: El köll adni a leikömet? 
SZÁLLÁSMESTER: Hát mit gondolsz? Mit 

csinálsz a lölköddel odalenn? Nem köll az 
senkinek, még annak a leányzónak sem, aki 
miatt most idefönn vagy. 

BÜSZKE JÁNOS: Hát ögye fene, ha mu-
száj. De ne kivánja őrmester ur az egész 
leikömet, csak a felit. 

SZÁLLÁSMESTER: Nézz ide! őrmesteri 
rangot viselők, nem vagyok afféle kutya-
mosó. Röndben. Add ide a lelköd felit. De, 
ha az egészet ideadod, akkor kitanétlalak 
valamire. 

(BÜSZKE JÁNOS: Mire? 
SZÁLLÁSMESTER: Hogy miképpen szö-

rözhetöd mög a menyasszonyt. 
BÜSZKE JÁNOS: Hát az odabenn, nz az 

ezörholdas, az má nem jön ki? 
SZÁLLÁSMESTER: Az vót az első nősze-

mély, flam, azzal sziiletött a fődre a sze 
szély- Ki tudja gyün-e, nem-e? Mög, ha gyün 
is később, úgyis csak akkor lőhet a tied. 
amikor már véglegösen idekerültél. 

BÜSZKE JÁNOS: De ha odaadom a lelkö-
met, az egészet, mögtarti kend a szavát? 

SZÁLLÁSMESTER: Hát osztán mi vagyok 
én. sarzsi, vagy mi a nyavala. Hát osztán 
hazudok én? (A Káplárhoz) Mi? 

KÁPLÁR (haptákba vágja magát): Igönis. 
jelöntöm alássan. 

SZÁLLÁSMESTER: Mi? 
KÁPLÁR: Igönis nem, jelentöm alássan. 
SZÁLLÁSMESTER: No ládd, ördögmester 

vagyok én, nem pedig embör, hogy hazu-
dozzak. Hát idehagass. Adod vagy nem 
adod. Úgyis mindegy, flam, úgyis idekerüsz, 
legalább addig, amig élsz, éld a világodat. 

BAKTER (integet neki, hogy adja oda.) 
BÜSZKE JÁNOS: Hát mit tegyek, adom 

nol 
SZÁLLÁSMESTER (nagy előkészület 

után): Ha visszamész és megkérdöznek, 
hogy hol voltál és mit láttál, mondd azt, 
hogy a mönnveknek az országát! 

BÜSZKE JÁNOS (felragyog az arca): Erre 
csak azt tudom mondani, amit az urnk, hogy 
miilen egvszerii és mégis millen nagvszerii. 

SZÁLLÁSMESTER: No ládd-e. Hát én 



most bemögyök, hozok ki egy ollan lélök-
eladásról szóló szerződést, aztán aláírod tc 
is, mög én is, mög mégy egy tanút is hiva-
tok. RöndbenT 

BÜSZKE JÁNOS: Röndben. 
SZÁLLÁSMESTER (Indul visszafelé a ház-

ba. A küszöbről visszaszól): De megvárgyl 
Bár ugy hiszöm, fölösleges a figyelmeztetés, 
mert ugy tudom, magyar embör tartja a 
szavát, még ha pokolra való isi 

BAKTER: Ugy vanl Ugy vanl Éljen! 
SZÁLLÁSMESTER (végignézi a Baktert): 

Hallgass, te fél-civil! 
KÁPLÁR: Én mög mögyök a tanúért. (Be-

megy a pokolba). 

14. JELENET 
Büszke János, Bakter, Másik bakter. 

MÁSIK BAKTER (jobbról fön a bokrok 
közül, szinte alteregója a Bakternek. A Bak-
terhez): Gyüvök már, testvér, gyüvök. Erigy 
önni. Fölváltalaki (Felmegy a váltóhoz). 

BÜSZKE JÁNOS (nézi az egyiket is, a 
másikat isf a Bakterhoz): Hát kendből kettő 
van? 

BAKTER: Igön, ikertestvérök vagyunk mi 
fiam, hált csak nem hagyhatjuk egymást? No 
szerbuc. (Jánoshoz megy, kezet fog.) Osztán 
csak siess, mert még itt is jobb, mint a föl-
dön. (El jobbra). 
(Nagy kiáltozás hangzik a kapu mögül: „Iga-
zánt Bizonyos benne Káplár ur1 Csakugyan 
a községömbeli Büszke János van itt?") 

15. JELENET 
Büszke János, Másik Bakter, Matyi 

MATYI (rosszképü parasztlegény. Féllá-
bon, ugrálva jön. Kezében sámedll, amely 
tele van verve szögekkel. A kapubqn, amint 
megpillantja Büszke Jánost): Nini, csak-
ugyan! Szerbuc, földit (Jánoshoz sántikál) 
Mikor haltál mög? 

BÜSZKE JÁNOS: Élők én, hanem teveled 
mi van? Idekerültél, Matyi? 

MATYI: Ide én, hogy a ménkű pusztítaná 
el az egészOt! 
(Rálép a másik lábára is, de orditva kapja 

vissza). 
BÜSZKE JÁNOS: Mi az, te? 
MATYI: Hát tudod, csapjon bele a vasár-

napi menkü, ez az én büntetésőm. Hogy 
mert örököst lány után szaladtam, — igaz, 
ha elfogtam, nem engedtem tovább két álló 
napig, — hát most csak ugy egy lábbal sán-
tikálok. Ha aztán elfáradok és letöszöm a 
fődre a másikat, abban a minutában ég a 
talpam. Mert a csizmám alá valami ollan 
anyagot töttek ezök a gazok, hogy amint rá-
lépők, rögtön kitüzesödik. 

BÜSZKE JÁNOS: Hujha! Hát ezt a szöges 
sámedlit mért cipelöd? 

MATYI: Mert tudod, leülni sem szabad. 
Legföllebb erre a sámedlire. Hát képzelhe-
tőd. 

BÜSZKE JÁNOS: Hát testvér, veled is el-
bántak. Mögérte az a sok fehérnép, hogy 
most ennyit szenvedsz miattuk? 

MATYI: Tudod, Sándor, én mondom, ha 
még egyszer odahaza lönnék, megint csak 
járnék utánuk. 

BÜSZKE JÁNOS: No, te Matyi, lössz mit 
mesélni otthon. Azaz h o p p . . . Fél lelkömbe 
kerül, ha mesélök . . . 

MATYI: Tudom. Azt is tudom, hogy ml 
járatban vagy, mert mesélte a Káplár ur, 
minthogy én vagyok kiröndölve tanúnak. 

MÁSIK BAKTER: Te Matyi, mit csinál 
odabenn a szép naccsága? 

MATYI: Möllik? 
MÁSIK BAKTER: Hát az a puccos. 
MATYI: Pörkölik az árvát szakadatlan. 
BÜSZKE JÁNOS: Kirül beszélsz? 
MATYI: Tudod, van odabent egy naccsága, 

hát ollan szépet régen láttam, pedig aszon-
gyák, hogy itt lőhet már vagy kétezör esz-
tendeje. De pörkölik is ám szakadatlanul. 

BÜSZKE JÁNOS: Osztán mér került Ide? 
MATYI: Mer ő találta fel a divatot. 

16. JELENET 
Előbbiek, Szállásmester 

SZÁLLÁSMESTER (jön a házból, vörös-
szinü árkuspapirt hoz, lobogtatja. Jánoshoz): 
Gyüvök már fiain, kész a szerződés. El aka-
rod olvasni? 

BÜSZKE JÁNOS: Nem éh őrmestör ur, 
nem nagyon állhatja az embör, ha ráolvas-
sák az üdvössége elvesztését. Hun Írjam alá? 

SZÁLLÁSMESTER: Itt flam-e, ugy ni. No 
most kvittek vagyunk. 

BÜSZKE JÁNOS (aláirfa, nagyot sóhajt). 
SZÁLLÁSMESTER (Matyihoz): Te mög 

ide, de vigyázz, csak a toll érintse a papirt, 
azt a retkös mancsodat hozzá ne súrold! 

MATYI (aláirja, majd kezetnyujt János-
nak): Hát mihamarabbi viszontlátásra, ked-
ves komôin. Üdvözlöm az otthunvnlókat. 
Osztán majd írjál néhanap, híszön most már 
tudod a cimömetl (Bemegy a pokolba). 

BÜSZKE JÁNOS: Möhetök most már? 
SZÁLLÁSMESTER: Már rendölköztem Is. 

hogv álljon elő a gép. 
BÜSZKE JÁNOS: Miilen gép? 
SZÁLLÁSMESTER: Hát röpülőgép. Ugy 

mögy, akár a fölhő áprilisban. Csak vigyázz 
az uton ki ne dugd a fejedet, nehogy a ménkű 
lesuhintson. 
Lucifer háza mögül egy hosszú, vörös kere-
keken járó felhő szalad ki, a felhő elején 
propeller. Derekán kis ajtó, mint a repülő-

gépeken. 
BÜSZKE JÁNOS (hosszú csodálkozás 

után): Hát nem vezeti senki? 
SZÁLLÁSMESTER: Nem köll ennek. 

Tuggya ez az utat kívülről. Hisz5n nem 
jár máshova, csak a fődre. 

BÜSZKE JÁNOS: No, akkor mlndön jót. 
(Kezetfog a szállásmesterrel.) 
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SZÁLLÁSMESTER: Hát aztán csak igye-
kezz vissza, heled van már. 

BÜSZKE JÁNOS (a gép felé indul, de a 
kalapját ittfelejti, ahol állt. A géphez érve, 
megtapogatja a felhőt óvatosan); Nem pör-
köl? 

SZÁLLÁSMESTER: Nem-a! Csak száJlj 
be szépön. 

BÜSZKE JÁNOS (beszáll a felhőbe, be-
csukja az ajtót, majd hirtelen kinyitja és 
visszaszól): Huj, a kalapomat otthagytam! 

17. JELENET. 
Előbbiek. Kisőrdőg. 

K1SÖRDÜG (vágtatva szalad a ház mögül, 
ahonnét a gép jött. Kiabál): Szőröztem! 
Szőröztem! Szőröztem! (Kezében egy kis 
árvalányhajas kalapot lobogtat.) 

SZÁLLÁSMESTER: Hogy a 1 üdvére varrja 
össze a bokádat, már mögenl a mennyország 
mezeje felé csatangoltál? De remélem, lop-
tad? 

KISŐRDŐG: Hát igönis — nem is, mert 
amikor kergettem odaát az angyalgyerökö-
ket, az egyiknek lefújta a szél a fejiröl. (Át 
akarja adni a kalapot a Szállásmesternek.) 

SZÁLLÁSMESTER: Nem szeretöm az illen 
emiéköket. Aci csak! (Elveszi a kalapot, nézi, 
forgatja, majd hirtelen Jánoshoz siet). Nesze 
fiam, vidd el emlékbe. 

BÜSZKE JÁNOS (átveszi a kis kalapot, 
örömmel nézegeti): De hát az enyimet nem 
kaphatom vissza? 

SZÁLLÁSMESTER: Nem kall, jó helön 
marad az itt! Úgyis visszagyüssz érte! (Be-
csapja az ajtót, a propeller hirtelen zúgni 
kezd). 

18. JELENET 
Előbbiek. Bakter. 

BAKTER (kirohan jobbról a bokrok kö-
zül. pipa a szájában, az induló gép után 
kiabál): Édös fiam! Osztán, ha újra gyüsz, 
ne felejts el egy kis szomajomi szüzdohányt 
hozni! 

Függöny 

2. KÉP Boldog Sándor a mennyországban. 
Függöny felhúzása előtt mennyei zene. 

Szin: Boldog-mező a Mennyország kapuja 
előtt. Magas, remekbefaragott kerítés húzó-
dik keresztül a színen, virágzó fiitónövé-
nyek borítják be. A kerítés közepén pom-
pás, tetőzetes, magyar kapu. A kerítés mö-
gött nagy jegenyék, cédrusok, de van közöt-
tük virágzó barackfa, meg kövér, piros al-
mákkal teleérett almafa, körtékkel áldott 
körtefa, szilvafa, hátiérben egy-két pompázó 
juhar. Természetesen több akácfa is. Az 
előreboruló ég tele csillagokkal. Viszont a 
nap és hold nagy, lengő gömbök a háttér-
ben, a hold ezüst, a nap aranyszínű. Olya-

nok, mint valami csodalompionok. A föld-
gömbön látszanak az északi és déli széles-
ségi körök. Az egyenlítő villogó lila vonal. 
A menny falombjai közül időnként édes ma-
dárdal hallatszik. A kapu előtt, jobbra kar-
csú, keskeny épületecskében harang csüng, 
alóla harangkötél. A hold és nap mögött bá-
rányfelhők úsznak. A kerítés előtt bársonyos 
fü zöldéi, tele pipitérrel. Jobbra egy útjelző 
tábla áll, rá van írva: Purgatórium nagy-
község felé 50 kilométer. Lámpák nem álla-
nak a kapu előtt jobb- és baloldalt, mint a 
pokolban, hisz itt az örök világosság fénye-
sedik. Jobbra, balra terpeszkedik a menny 
előtti Boldog-mező. Édes derű árad minden-
felől 

l . JELENET 
Szent Péter, Angyalok 

SZENT PÉTER (hófehér, földig érő subá-
ban álldogál a kapu előtt. Gyönyörű fara-
gású pásztorbot t<nn a kezében. Arca olyan, 
mint az őszbajusz*s, szakállas, jóságos öreg-
magyaré. Csizmát visel. Örök béke mosolyog 
az arcán. Egész egyénisége nagy, boldog 
nyugalmat sugárzik. Kezében hatalmas 
kulcscsomó. Nyilván a hold felöl fuj egy kis 
szél és lengeti szép, ősz szakállát). 

KIS ANGYALOK (gyolcsgatyás paraszt-
gyerekek, kispöndölyös parasztlányok, né-
gyen-öten. Cseppnyi szárnyacskát viselnek 
a válluk hajtásában, valamennyien csizmács-
kában. A kapu előtt játszadoznak). 

FERI KIS ANGYAL (kergetőzés közben 
gáncsot vet pajtásának, aki elesik.) 

JANI KIS ANGYAL (elesett, beütötte a kis 
orrát, sírva megy Péterhez): Pétör bácsi, a 
Feri már mögin elgáncsolt. 

FERI KIS ANGYAL (bűnbánóan lehajtja 
a fejét, csak ugy, a szeme alól néz ki.) 

PÉTER: Máma már kétszer rátok szólam. 
Ha még egyször panasz lösz, usgye, be az 
oskolábal 

FERI KIS ANGYAL (odasompolyog Jani-
hoz): Haragszol? 

JANI KLS ANGYAL (simogatja buksiját): 
Nem haragszom, csak ippen a fejem. 

FERI KIS ANGYAL: No. acci ide! (Meg-
csókolja Jani fejét. Tovább játszadoznak, 
kergetőznek). 

PÉTER: Játsszátok azt, hogy „Körbe-
körbe", kis szén tök. Azt szeretöm legjobban. 

JULI KIS ANGYAL: Azt az eldülőst, Pé-
lör bácsi? 

PÉTER: Azt, nol 
Körbefogózva két szólamban énekelnek, 

miközben jobbra dőlve a kör forog. 
Dicsőség, dicsőség 
A mennyben lakóknak 
Adassék békesség 
Földi halandóknak 
Körbe-körbe kis szentök 
Kezem szorítsátok 
Énekölje ajkatok 
A szép imádságot. 

m 



2. JEKF.NET 
Előbbiek, Postás. 

POSTÁS (szélesvállu, derék legény, bokáin 
kakasszárny, hátán is szárnyak, Pörge baj-
szú, pöryekalapu gyócsgatyás legény, bö 
ingujjban. Derekán a postásláda, látszik, jól 
meg van tömve. Jön balról, a szin elejéről 
egy kis dűlőúton, amely a kapu felé vezet. 
Levett kalappal köszön): Adjon a jó Isten 
jó napot, Pétör uram, möggyüttem. 

PÉTER: Fogadj, Isten, flam. Látom, jól 
fölpakoltál. 

POSTÁS: Hát bizony sok a levél. Van kö-
zötte egy csomag is. 

PÉTER: Csomag-e? Mit beszélsz, te gye-
rök? Hunnét jött? 

POSTÁS: Szögedéből, Szentatyám. 
PÉTÖR: Mutasd mán, tel Levél is van 

hozzá? 
POSTÁS (kimarkol egy csapat levelet, ki-

választ egyet, az álla alá szorítja és aztán 
cseppnyi kutatás után egy kis kulacsot vesz 
elő): Ehuu-el Igaz, hogy nem levél, hanem 
csak kártya. 

PÉTÎER: Ejnye, de aranyos. Kinek gyütt? 
POSTÁS (olvassa a levélről a cimzést): 

Ifjan elhalt Módos Pétörke nevére, meny-
nyeknek országában. Feladó: — Nem tudom 
elolvasni. 

PÉTER: Adjad csak idei (Silabizálja, 
hiába.) Ejnye, nem látok jó okuláré nél-
kül. Te, Káról fiam, majd szólj odabenn a 
sánta szömüvegösnek, hogy csinálja már mög 
az okuláréinál, mert egy betűt se látok nél-
küle. (Tovább nézi a levelet. A kis angyalok 
felé.) Jani, te, kisszógám! Gyere csak idei 
Ugy-e te már oskolába jársz? 

JANI KIS ANGYAL (odaszalad): Igönis. 
Harmadosztályos vagyok. 

PÉTER: Igön kicsinyek a bötük, óvassad 
csak, itt-e! 

JANI KIS ANGYAL (tagolva, iskolásán): 
Föladó: Módos Annuska, Szöged, Alsótanya, 
54. 

PÉTER: Jól van, édöském. Ha fölnősz, 
írnok löszöl. (Postáshoz): Biztosan a .kis 
nővére irta. No, óvasd csakl 

POSTÁS (olvassa): Kedves kis testvéröin, 
Pétör. Igön sajnáljuk, hogy meghaltál, mög 
a kis kulacs, amit betegségöd alatt kaptál, 
ilthun maradt. Mert igön szeretted, ehun 
küldöm. Csókol testvéröd, Annuska. 

PÉTER: No lám-é, hát csak vigyed Káról, 
vigyed, hadd lögyön több öröme. 

POSTÁS (visszateszi a kis kulacsot, meg 
a levelet a táskába, indulna, de eszébe fut 
valami): Ejnye, Pétör bátyám, majd elfe-
lejtöttem jelönteni. A Föld felől vezető uton 
ugyancsak igyekszik ám egy legény erre-
felé! 

PÉTER: Tudom fiam, tudom, Görgetegről 
jön. Derék Sándor a neve. Csakúgy szemlé-
lődést eszközöl idefönn, hogy megnyerje 
a szive igazságát. Beszéltél vele? 

POSTÁS: Nem szólhattam, mert a fölső 

uton jöttem, csak láttam, hogy erre igyek-
szik. Nem kisérte senki, hát gondutam, va-
lami külön látogatása lösz. 

PÉTER: No jól van, csak igyekőzz fiam 
befelé. (Kinyitja egy óriáskulccsal a kaput, 
abban a pillanatban, hogy a kapu kinyílott, 
tündöklő fénykalász árad ki és orgonaszó 
hallatszik bentről). 

POSTAS: Aggyon a jó Isten jónapot. (Be-
megy.) 

PETER (bólint, becsukja a kaput, kapu-
csukáskor orgonaszó elhal.) 

KISANGYALOK (akik ezalatt a mező bal-
oldali mélyében játszadoztak, szinte ver-
senyt futva sereglenek Péter köré.) 

JANI KIS ANGYAL: Pétör bácsi, egy le-
gény gyün. 

PÉTER: Jó, jó, tudom én azl. Csak most 
eriggyetök. 

3. JELENET 
Derék Sándor, Szent Péter, Kisangyalok. 
(Vig nótaszó hallik balról, Derék Sándor 

hangján): 
Rászállott a föcske az ereszre 
Elküldött az édes rózsám, hej, de messze! 
El se száll a föcske az ereszriil 
Máris visszagyüvök hozzád legmesszebb-

[rül. 
PÉTER (magához): Jó torkod van fiam, 

az bizonyos. No, de löszöl mindjárt csönde-
sebb is. (Szigorú állást vesz fel.) 

DERÉK SÁNDOR (balról jön, egy kis me-
zei uton, ugyanabban a ruhábtin, amiben el-
aludt. Derűs, vidám, bátor. Körülnéz, hall-
gatja a madárdalt, éppen egy rigó fütyül. 
Nagyszerűen utánozza. A rigó válaszol. Még 
egyszer füttyent). 

MENNYBÉLI KISANGYALOK (a fütyü-
lésre egyenkint megjelennek, a kerítés tete-
jén, bámulva nézik Derék Sándort. Látha-
tóan tetszik nekik a legény fiiltyje. Ne-
vetnek). 

DERÉK SÁNDOR (meglátja őket, elhall. 
gat). 

EGYIK KISANGYAL (a kerítésről): Bácsi, 
fütyüljön mégl 

PÉTER (hátranéz a falra): 'Ejnye, azl a 
jégönkopogóját a buksitoknak, nem m ön-
tök lel 

KISANGYALOK (eltűnnek gyorsan). 
DERÉK SÁNDOR (Péterhez): Jó napot, 

adjon az Úristen, Urambátyám! Mondok 
meggyüttem, itt vónék, szép lányba ikarolnék. 

PÉTER (mogorván): Ki kérdözött? 
DERÉK SÁNDOR: Sértődés ne essék, hát 

csak ugy kőszönlötlem urambátyám, de ha 
nem akari, ne fogadja. (Figyelmesen nézi, 
mintegy magára eszmélve.) Engödelinet, lisz-
tött uram, nem Szent Péter atyánkhoz van 
szöröncsém? 

PÉTER: Awónék. 
DERÉK SÁNDOR: Ejnye, hogy a jó Isten 

áldja mög kögyelmedet, csakhogy már mög-
ismerhelem személösen. Mert sokat emleget-
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tűk ám odalenn. Már az iskolában is tani-
tolt kendről a tiszteletös ur. 

PÉTER (ez a vallomás láthatóan jólesik 
neki): Ez már beszéd. Hát szóval möggyüt-
tél flam? 

DEREiK SÁNDOR: Mög én, Isten nevében. 
Mer hogy ketten vótunk kérőbe az Onody 
Veronnál, osztán — 

PÉTER: Haggyad a mesét, tudom a többit. 
Na, mi újság van odalenn? 

DERÉK SÁNDOR: A háború elmúlt, de a 
veszeködés azér mégis áll a népök közölt. 

PÉTER: ök vallják kárát, édös fiam. Ez 
vót mindig a bajuk. Aikkor is veszdkődtek, 
ha nem is vót mi fölött. Hát egyebekben? 

DERÉK SÁNDOR: Semmi különös. (Kis 
gondolkodás után.) A hadikölcsönt még min-
dig nem váltották be. 

PÉTER: Neim-e, pedig kellene, ugy-e? 
DERÉK SÁNDOR: Bizony, szegény a nép-

ség nagyon. A falu is, a város is. A gazda 
és keresködelöm is. De mongya már, szent 
atyám, nem lösz valami vállozás? 

PÉTER: Amig az összes kórmány el nem 
múlik a fődrül fiain, addig nem mögy job-
ban a sorotok. No, de leülnél, úgy-e? 

DERÉK SÁNDOR: Köszönöm szépön, 
hosszan gyüttem, de azért nem vagyok fá-
radt. (A /öld felöl nagy jajgatás hallik, fü-
lel.) Hun jajgatnak, ha szabad érdeklőd-
nöm? 

PÉTER: A fődről gyiin a hang. Gondulom, 
valami haj van megint. 

DERÉK SÁNDOR: Talán a buza éra esik 
újból, pedig már alig állhat alacsonyabban. 
Idefönt, hogy mérik zsákját? (Csengetés 
hangzik, valaki csenget a kerítésen belől.) 

PÉTER: Mingyán fiam, csak kaput nyitok. 

4. JELENET 
Előbbiek, Mózsl zsidó 

Csilingelés hangzik belülről. 
PÉTER (kinyitja a kaput, orgonaszó hal-

latszik ki): No, nézzük csak, ki kérezködik. 
MOZSI ZSIDÓ (kilép a kapun, kicsiny, gör-

nyedt öregecske, ünneplőben van. Orrán 
szemüveg, kis utazótáska a kezében). 

VENDEL KISANGYAL (aki az előbb el-
ütötte a körmét. Lába be van fáslizva. Mózsl 
zsidó mögött oson, hogy Péter meg ne lássa. 
Aztán, amikor kinn van, usgye, eliramodik 
jobbra). 

DERÉK SÁNDOR (közelebb jön pár lépést, 
erősen nézi Mózsi zsidót): Jézus Mária, maga 
az, Mózsi bácsi? 

MÓZSI ZSIDÓ (eddig a kisangyal után né-
zett, visszafordul, akar valamit mondani Pé-
ternek, de megzavarja a Derék Sándor kér-
dése. Feltolja a szemüvegét a homlokára): 
Nem Derék Sándor vagy te, édes fiam? 

DERÉK SÁNDOR: Én vagyok hát, tetőtől-
talpig, Görgetegrüll 

PÉTER (Mózsihoz): Tán csak nem a földije 
kendnek? 

MOZSI ZSIDÓ: Dehogynem! Ejnye, a jó 
Isten álgyon meg, de megnőttél! , 

DERÉK SÁNDOR (hozzásiet, kezetnyujl): 
Együtt jár az az évek növekedésével. Mózsi 
bácsi. Aggyon Isten. (Kezetnyujt). 

MÓZSI ZSIDÓ (kézfogás alatt): Aztán mi-
kor haltál mög, édös flam? 

DERÉK SÁNDOR: Nem vagyok én halott, 
csakúgy álomlátásban szöröncséltetöm kend-
töket. 

MÓZSI ZSIDÓ: Ugye? Hát mi újság oda-
lenn? 

DERÉK SÁNDOR: Nincsen különösebb a 
szokásosnál. 

MÓZSI ZSIDÓ: Ott vásároltok még az én 
boltomban? 

DERÉK SÁNDOR: Ott hát. Ippeg tegnap 
vött az édesanyám maguknál élesztőt, mög 
eszencöt, mert, bár van a Szövetkezetben is, 
de ü szögén, már csak odaszokott kendtek-
höz. 

MÓZSI ZSIDÓ: Hát mondd meg, hogy lisz-
töltelöm. No, Isten veled Sándor, minden jót! 

DERÉK SÁNDOR: Isten álgya, Mózsi bácsi. 
Ejnye, hát ezt nem: gondutam volna. 

MÓZSI ZSIDÓ (távozás közben hirtelen 
visszafordul Sándorhoz): Nem tudod, édös 
Tiam, a sánta irnok kifizette már a hat forint 
negyven krajcárt a feleségemnek? 

DERÉK SÁNDOR: Nem tudom, Mózsi bácsi. 
Igaz, hogy nem is kérdöztem. 

MÓZSI ZSIDÓ: Pedig régi tartozás az. No, 
de hiszen, annak is elég szegénynek. 

DERÉK SÁNDOR: Segédjegyző az már! 
MÓZSI ZSIDÓ: Igön, no, akkor majd csak 

megfizeti. Én azonban sietök, édes fiam, hát 
az Isten álgyon meg. 

DERÉK SÁNDOR: Hová mén, Mózsi bácsi? 
MÓZSI ZSIDÓ: Idemögyök a szomszédos 

bankba, esik a pöngő, becserélöm valami va-
lutára. Mert én kezelöm az ittenlevő község-
beliek pénzét. (Elsiet.) 

DERÉK SÁNDOR: Ejnye, szentatyám, ilyen 
möglepetés se ért mostanába! Hát osztán zsi-
dók is begyühetnek a mennyországba! 

PÉTER: Tanuld meg, fiam, hogy: — Halál 
után nincsen vallás! (Kis csend.) 

DERÉK SÁNDOR: Szentatyám, ha mög nem 
sértőm, lönne egy kérésöm. 

PÉTER: No, csak ki vele. Ha lőhet, lőhet. 
DERÉK SÁNDOR: Tuggya kérőm, magyar 

embör, magyar e m b ö r . . . Ha valakit mög-
tanul tisztölni, hát nem felejti. Aziránt szor-
galmazom a szót, hogy (haptákba vágja ma-
gát) beszélhetnék-e a Kossuth Lajos úrral? 

PÉTER: Kossuthtal? Nem igéröm fiam, 
igön elfoglalt embör az, mert nogy embör, 
Hanem majd mögnézörn. (Bemegy, a kapu 
kissé nyitva marad, ezalatt halk orgonaszó 
hallik.) 

5. JELENET 
Derék Sándor, Menyasszony. 

MENYASSZONY (futva jön balról, meg-
pillantja Derék Sándort.) 
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MENYASSZONY: Te utánad indultam, 
Sándor, de valahogy eltévedtem. A pokolba 
jutottam. 

DERÉK SÁNDOR (felnevet): A pokolba? 
Hogyan beszélhetsz má illeti Te môg! a po-
koli Hogyan gyiinne maga a mennyországa 
pokolba. (Átöleli.) 

6. JELENET 
Előbbiek, Derék, Derékné. 

DERÉK, DERÉKNÉ (ugy öltözve, mint az 
első felvonásban. Ugyancsak Jobbról jön-
nek, meglátják az egymást átölelve tartó 
párt). 

DERÉK (megböki az ujjával a csodálkozva 
körülnéző felesége karját és Sándorékra 
mutat). 

DERÉKNÉ (felfigyel): Hiszen ezök a 
mieink I Sándor! Édös fiaim! 

DERÉK SÄNDOR (védőn a baloldalára ál-
lítja a Menyasszonyt, majd hirtelen): Ni-ni! 
Éröztem, hogy kendtök is möggyünnek! No 
most miár együtt vagyunk, csak még a pap 
hiányzik. 

DERÉK: Harangozást hallottunk, osztán 
mondok az asszonynak, hogy nézzünk már 
erre. 

DERÉKNÉ: Hát megegyeztetek végkép? 
DERÉK SÁNDOR: Ásó-kapa elválasztásig, 

mög még azon tul is. 
DERÉKNÉ: No bála Isten. Veronika lel-

köm, de ki vagy pirulva. 
MENYASSZONY: Hát tuggya édösanyám, 

nagyot köllött szalannom! 
DERÉKNÉ (Derékhez): Hajjal „Édös-

anyájnot" m o n d . . . 
DERÉK (miután Jól körülszemlélődött): 

Te Sándor fiam, valami templom van, itt a 
közelben? 

DERÉK SÁNDOR: Miért édösapám? 
DERÉK: Mert, hogy orgonizálást hallok. 
DERÉK SÁNDOR: Hallani azt Itt, vala-

hányszor kinyitják a kaput. 
DERÉK: Talán papudv-ar van odabenn? 
DERÉK StÂNDOR: Az az udvar magáé a 

jó Istené. 
DERÉKNÉ: 0 , ó, igaz lőhet ez fiam? 
MENYASSZONY: Fönn vagyunk a menny-

országban! 
DERÉKNÉ: Jézus egy Máriám! Nem is 

tudom, hogy möghaltunk volna! 
DERÉK: A mennyországba? Az nem lőhet 

lányom, hiszön még nem is végröndőlköz-
temi 

DERÉK SÁNDOR: Pedig az ugy van. 
Majd mindjárt meglátják kendtök. 

7. JELENET 
Előbbiek, Péter. 

PÉTER (jön, beteszi maga után a kaput. 
Sándorhoz): Ml vót az fiam? Mit ugatott a 
Bodri? (Észreveszi a többieket.) Ejnye, de 
megsokasodtatok. 

DERÉK SÁNDOR: Ha mögengedi Péter 
bátyám, szőrnél szörint nevezöm mög őket, 
az ott az édösanyám, mög az édösapám, — 
amitt mlög az leány, aki miatt az álomport 
ittam. 

PÉTER (a szülőkhöz): Isten hozott bennö-
töket, too kerüljetek beljebb. (Menyasszony-
hoz.) No lányom, gyere miár kissé közelebb, 
hudd lássalak jobban. 

DERÉK, DERÉKNÉ, MENYASSZONY (kö-
zelebb mennek). 

PÉTER (kezet fog velők): Fáradtak vagy-
tok, ugy-e? No, itt a lóca, le lehet rá ülni. 
Tessék csak. 

DERÉK, DERÉKNÉ (leülnek n kapu előtti 
padra). 

DERÉKNÉ (leül, feláll, leül, feláll). 
PÉTER: Mit vizsgálódsz, húgom? 
DERÉKNÉ: Azt nézem <-ngödelmével, hogy 

milyen kemény fábul van ez a pad. oszt 
mégis ollan puha, mint a bársony . . . 

PÉTER: Ja, édös lelköm, amellik ház tá-
jának a levegőjében benn van a szeretet, ott 
möglágyul még a kő is. 

DEREK: Szép szava van kendnek, jó ta-
néttó elé járhatott. 

PÉTER (csendesen, igen ünnepélyesen): 
Az én mesterem sohasem vert vesszővel, 
mindig csak szivvel. . . 

DERÉK. DERÉKNÉ, MENYASSZONY, DE-
RÉK SÁNDOR (együtt, lehajtott fejjel): Di-
csértessék a Jézus Krisztus. 

PÉTER (csepp szünet után Menyasszony-
hoz kedélyesen): Hát aztán, édös húgom, 
megszőtted már a főkötődet? 

MENYASSZONY (szerényen): Igönis. 
PÉTER: Hát a szivedön hány ajtó van? 
MENYASSZONY: Hány ajtó? H á t . . . hát 

••• egy. 
PÉTER: Hát akkor jó van, mert az ollan 

helön, ahol két ajtó nyilik a lány szivibe, 
ott baj szokott lönni. Mert akkor az eigyi-
kön bemegy a szerelőm, a másikon mög ki-
g y ü n . . . 

VALAMENNYIEN (nevetnek). 
DERÉK SÁNDOR: Szentatyám, mögköve-

törni, tetszőtt beszélni a Kossuth apánkkal? 
DERÉK (a Kossuth-név hallatára meg-

emeli a kalpját). 
PÉTER: Ejnye te, ládd-e, jó, hogy szól-

tál. Kezdők egy kissé feledékőny lönni. 
Üzentem neki, de sajnos, nem gyühet. 

DERÉK SÁNDOR: Gyöngéiködlk talán? 
PÉTER: Nem, hálá Isten jól van, jót tösz 

neki az idefönti levegő, mert hiszön annak-
idején igen kifárasztotta szögényt a némöt. 
Hanem nagyon el van foglalva. Azt üzeni, 
tisztőlteti a hazát, mlndön gondulata otfhun 
van, sajnáli, hogy nem szólhat veled, die ép-
pen tárgyal a Deák Ferenccel, mög a Jókai 
Mór úrral. 

DEREK SÁNDOR: Mirül? 
PÉTER: A haza sorsa felül. 
DERÉK SÁNDOR: Ej, hogy a jó Isten 
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hallgatná mög üket. Mert odalenn már nem 
is igen tud más segitteni.. . 

PÉTER: Hanem egy üzenetet hozok. Tud-
niillik odabenn hire mönt, hogy itt jársz, 
mög magam is emlitöttem, hogy Görgetegről 
gyüttéJ. 

DERÉK SÁNDOR: Ozenetöt? 
PÉTER: No mán csak annyit, hogy egy 

községedbeli óhajt veled beszélni. (Csengetés 
hullik.) Gyün is mán. (Kinyitja a kaput.) 

8. JELENET 
Előbbiek, Tanitóné. 

TANITONÉ (sovány, válikeszkenös, ősz, 
megtört asszony. Csendesen lép ki. Édes 
madárdal hallik, beletrilláz az orgonaszóba, 
mire hátrafordul, felnéz, mosolyog. Péter-
hez): Köszönöm szépen, a Jóisten nevében. 

PÉTER: Szívesen lányom. (Becsukja a ka-
put, madárdal, orgonaszó elhal.) Itt van ni 
a Sándori 

DERÉK SÁNDOR (közelebb lép, felis-
meri): Ejnye, ni-nil A tani tó néni asszonyi 
Kezét csókolom'! (Kezet akar csókolni.) 

TANITONÉ: Haggyad csak, édes fiam. 
Nohát, ezt nem gondoltam volna. 

DERÉKNÉ (felugrik a padról): Ténsasz-
szony! Hogy a Jóisten áldja mög! (Az urá-
hoz.) Nézze csak! A tanitónéasszony! 

DERÉK: Csakugyan! Egy elevenségben! 
Adjon a jó Isten! 

TANITONÉ: Lám-lám, a Derékék! Jó na-
pot lelkeim! Ni, a Veronika isi De megnőt-
tél lányom! Hazulról jöttetek? 

MENYASSZONY: Igenis, kezilcsókoloirt. 
(Kezet csókol.) 

TANITONÉ: Köszönöm szépen, hogy meg-
látogattatok, már el is felejtettem, hogy van 
vizit a világon. És te Sándorom? Te is ott-
honról? Hogy vagytok? 

DERÉK SÁNDOR: Köszönjük az érdeklő-
dést, hát csak möglennénk, csöndesen, mint 
a szögény patak.. 

TANITÖNÉ: Hát az enyémek? Az Ilonka 
lányom? 

DERÉK: Ott voltam a lakodalomban! Dő-
rék, szép embörhöz mönt férjhözl Még mög 
is táncoltattam)! 

TANITONÉ: Hát a Géza, mög a Lali? 
DERÉKNÉ: Mongyák, hogy a tanárok 

igön dicsérik őket a kaposi gimnáziomba! 
Okos gyerökők azok, jól lőtték, hogy magos 
iskolába Íratták! A Géza fiatal ur azt hiszőm 
orvosnak mögy. 

TANITONÉ: Annak szántuk, ha az Isten 
segíti, bár egy kicsit gyönge természetű gyer-
mek. Nem köhög mostanában? 

MENYASSZONY: Nem a! A napokban vó-
tam odaát, ollan az, mint a piros élet. Még 
mög is kergetett az udvaron. 

TANITONÉ: Mert egy kicsit szűk voll a 
melle szegénykének. Hát a Pali, meg a Vera, 
neg a Gábor? 

DERÉK SÁNDOR: Azok? Növekszenek 
hála Isten, minthu mindig az eső alatt álldo-
gálnának. 

TANITONÉ (eldörzsöl egy könnyet a sze 
min): És . . . a sziegény uram? 

DERÉKNÉ: A mestör ur? Hát bizony 
mögőszült egy kicsit, amióta el tetszőit köl-
tözni mellőle, de azért csak mögvan. Most 
a Pánik Lujza néni jár a házhoz takarítani, 
röndös lélök az szögény, csak elfőzöget. 

DERÉK: Nemrégibe nagy öröm érte ám 
a tanító urat! 

TANITONÉ: Micsoda? 
DERÉK: Uj orgonát vött a község! Hal-

laná csak tanitónéasszony, hogy játszik 
rajta. Hiába, tudós ujjai v.ótak a mestör ur-
nák mindég. 

TANITONÉ: No hála „ ten. (Sándorhoz.) 
Te Sándor fiam, — csak igy szólítalak, hisz 
i.smörlek már pöttöm korod, óta, — megkér-
nélek valamire. 

DERÉK SÁNDOR: Tessék csak kérőm, 
bármiben igön szívesen. 

TANITONÉ: Hiszen emlékszel, soká bete-
geskedtem. A vége felé már nem engedlek 
semmihez se nyúlni, mlég stoppolni sem. De 
azért nagy Utókban varrtam egy kis parhet-
ingecskét a kis Palinak. Szegény kis angya-
lom az mindig olyan köhögős volt. Dc már 
nem adhattam rá, tudod, mert elszólított a 
jó Isten. Megkérnélek, Sándor, úgyis sok-
szor jársz a szövetkezetbe, osztán találkozol 
az urammal, mondd meg, hogy betettem a 
kis almárium aljára, az esküvői ruhám alá. 
Biztosan olt van még, hiszen ugy eldugtam, 
hogy meg sem találhatják. Mondd meg édes 
fiam, hogy vegyék elő és adják rá a kicsire, 
tudod, ősz jön már és az a gyirek könnyen 
megfázik. 

DERÉK SÁNDOR: Kérömszépön tanitóné-
asszony, amint hazaérök. 

TANITONÉ: Köszönöm szépen. Hát Isten 
legyen mindnyájukkal. Ti meg (Sándor és 
a Menyfisszonu felé) legyetek boldogok. 

MENYASSZONY: Köszönjük szépen. Ke-
zét csókolom; (Kezet akar csókolni.) 

TANITONÉ: Nem szabad lelkem. (Kezet 
fog velük.) 

DERÉK: Az Islenem áldja meg. 
DERÉKNÉ (könnyezik): További gyógyu-

lást ténsasszony, Istennek ajánlom. 
TANITÓNÉ (indul. Könnyezve szól vissza 

a kapuból): Mondjátok meg, hogy csókolom 
mindnyájukat. (El.) 

PÉTER (becsukja a kaput): Illen az anya-
s/iv. Még a mennyországból is visszavágyik 
a gyerekei után. 

DERÉK SÁNDOR: Hej, de jóságos lélök 
vót az szögény! Pedig de nehéz sorsban élt 
hét gyerekkel. (Vidáman.) No de Szent-
alvám, ha mög nem sértőm, indulhatnánk? 

PÉTER: Indulnotok is köll, édes fiam, 
mert az idő itt is csak múlik. Akartok gé-
pön mienni? 



DERÉK SÁNDOR: Miilön gépön? 
PÉTER: Röpülőgépön. 
DERÉKNÉ: Röpülőn? 
DERÉK SÁNDOR: Hát az is van itt? 
PÉTER: Hát mit gondoltál? Nom vagyunk 

már az ókorban. Majd átszólok mingyár a 
gép-félszörbe, osztán cgy-kettörc ottbun is 
lösztök. (A kapufélfában kinyit áttmagasság-
ban egy kis ajtót, kiemel egy csillogó 
gyöngy házkagylót, amelynek a fogantyúja 
aranyrud, s a rud végén is egy kicsi kagyló. 
Füléhez emeli s beleszól) Halló! Hé! (Csepp 
szünet) Központ! (Derékékhez) Itt tudjátok 
nincs még automata-telefon, mert nem akar-
juk a központban dolgozóktól elvonni a 
könyeret ilyen nehéz világban. Halló, te 
vagy az, lányom? No végre! Szójj át a Pal-
kónak, hogy guriecson ide egy gépet, ven-
dégöket köll hazavinni! (Deréknéhez) Né-
gyen vagytok, ugy-e? Akkor nagy gépet! 

DERÉKNÉ: Ne tessék f á r a d n i . . . engödel-
mével . . . meri é n . . . kérömszépön föl nem 
ülök rája. 

DERÉK: Hát én is amondó vagyak, mög-
követöin szépön, hogy inkább lögyön csak 
valami a lábom alatt. 

MENYASSZONY (Sándorhoz): Ne mön-
jünk gépön. 

PÉTER: Hát neköm mindegy, ha ugy 
akarjátok. (A telefonba) Lányom, te, hal-
lod-é! Nem köll a gép. Gyalog inönnek. 
Parasztok ezök! (Beteszi a kagylót a kis 
kapufélfába.) Hál csak mömiyetök Isten hí-
rével (balra mutat), arra e, csak egyenösen, 
mindig egyenösen, soha le nem térve a jó 
útról. 

MENYASSZONY (Szent Péter felé megy, 
hogy elköszönjön. Mikor rálép a kapu előtti 
kék füre, amely kis félkört zár be, a fü ze-
nélni kezd. Meglepetten néz le.) Jézus Má-
riám! Zenél a fü! 

PÉTER (nevet): Hát ez a fü, tudod lá-
nyom, belülről való. A tavasszal ültettem. 

MENYASSZONY: Csak szöggyél lányom, 
de gvöngeden tépd, ne hogy fájjon nekik. 

MENYASSZONY (füvet szed). 
DERÉK: Hát az én Istenem áldja meg 

nagyuram. (Kezet nyújt.) Bort, búzát, békes-
séget. 

PÉTER: Nefktök is, nekünk is. 
iBÜSZKÉNÉ: Hát igön szép volt, décsér-

tessék a Jézus szent neve. (Indul balra.) 
MENYASSZONY: Tedd el ezt a fiivet, Sán-

dor. (Átnyújtja Sándornak a füvet.) Köszö-
nöm szépen, Isten megáldja. (Indul Derékné 
után.) 

PÉTER: Isten áldjon lányom. 
DERÉK SÁNDOR: Én is igön szépön kö-

szönöm. (Kezet nyújt.) A jó Isten álgya mög 
szentatynm! (El a többiek után.) 

KERÍTÉSEN BELÖLI KISANGYALOK 
(megint megjelennek a kerítés tetején. Füty-
työgetnek Derék Sándor után). 

PÉTER: Nem möntök le mingyárt! 
Függöny 

III. felvonás 
Az igazság-osztás. 

Községháza. 
Szin: Az Igazság-osftás terme. Szép, tágas 
szoba. Falai hófehérre festve, a fenék faion 
ugyancsak ott függ Kossuth Lajos képe. 
Jobb- és balfalon, elől ajtók. Jobb- és bal-
falban ajtó mögött ablakok. Mikor a függöny 
[elmegy, a szereplők elhelyezkedve a követ-
kezők: öregbiró a Menyasszony előtt ül, egy-
szerű széken. Hat esküdt: jobbjai előtt ül-
nek. egymás mögött. Hat asszony: balfal 
előtt ülnek egymás mögött. Kisbiró tipikus 
falusi kisbiró, dobbal a nyakában, a bal ajtó 

előtt úti. 
I. JELENET 

Menyasszony, Büszkéné, Büszke, Derékné, 
Derék, Onody, Onodyné. Kisbiró, öreg biró, 

hat esküdt, hat asszony 
BÜSZKÉNÉ (ugyanabban az öltözetben, 

mint a többi felvonásban. Az öregbiró felé): 
Ha azzal a szándékkal van kend, hogy ha-
zugsággal gyanusétti az én fiamat, vétközik 
kend, érti? 

ÖREGBIRÓ: Aszondom kendtöknek, tisz 
tölt igazságot osztó községi gyüleközet, hogy 
komoly az ügy, ami előadódott. Igyeközziink 
jól kinyitolt füllel, élősen tekintő szömmel 
és nyugalomban gondolkodó fejjel möghá-
mozni a gyümölcsöt. Mert miről is vagyon 
szó? Büszke János, — adassék tisztölet mind 
ő nemzetségének (Hat asszony, Hat esküdt 
bólogatnak) — és Derék Sándor, adassék 
tisztölet mind ö nemzetségének (Hat asz-
szony, Hat esküdt bólogatnak) közös elha-
tározással itták mög a látóport borban. Mög-
eskiidtek, hogy a fölébredés után igazat 
mondanak. Csak hogy mi történt? A Sándor 
is, a János is, kijelöntötte, hogy ő is, meg 
ő is a mennyországban volt. 

(Csepp szünet. Gondolkoznak.) 
MÁSIK ESKÜDT: Mög köll esküdtetni 

őket! 
HATODIK ESKÜDT: Az igaz egy Istenre. 
MÁSIK ESKÜDT: ö a legszentebb mind-

nyájunk előtt! 
BIlRÔ: Hál illenformán nincs más hátra. 

Mellik legény gyüjjön be előbb? 
BÜSZKÉNÉ (feláll, erőszakosan): Az 

enyim éröttebb! 
DERÉKNÉ: Érdekes vagy te Rozi! Ta-

lán enyim el van maradva a növésben? 
HAT ASSZONY (nevet). 
IBIRÓ: Csönd lögyön. Alljon föl az em-

börök között is, mög az asszonyok között a 
legöregebb. Határozzanak ők. 

ÖREG ESKÜDT (csuromöszhaju öregma-
gyar): A jó Isten segítségével Szent István 
napján multam kilencven. 

HAT ASSZONY (mozgolódás, egymásra 
nézés, de senki sem áll fel.) 

BIRÔ (az asszonyokhoz): Értőm asszo-
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nyak, értőm. Benne vnn a természetötökbe 
a hiúság rozsdája. No nem baj. Üjjön le, 
Gábor ibátyó. Vögyíik, ahogy iskolázlak 

' bennünket, ABC szerint. Tudtommal a 
Büszke név B bötüje előbb yan, mint a 
Derék név D-je. 

BÜSZKÉNÉ: Mög a János fiain Jő bö-
tüje i's előbb esik, mini a Sándor Söje. 

ÖTÖDIK ESKÜDT: Nem mindig a név 
határozi mög az értéköt. Engöm Lopós 
Lőcs Istvánnak hívnak, osztán mégis itt 
ülők. 

B1RÔ (Kisbiróhoz): Szóllltassék be Büszke 
János. 

KISBÍRÓ (hegyes bajszú, tömzsi, tipikus 
falusi kisbíró. Nyakában dob. Haptákba 
vágja magát): Igönis alássan. (Beleperget a 
dobba, kimegy balra, hallatszik a hangja, 
ércesen); Büszke János kérő, Görgeteg szü-
löttel 

BÜSZKE JÄiNOS (hangja kintről): Jelöni 

2. JELENET 
Előbbiek, Büszke János. 

BÜSZKE JÁNOS (ugyanabban az öltözet-
ben mint az előbbi felvonásokban, belép 
balról. Fején kalap. Hetykén jön ugytín, de 
arca tört és sötét): Jó napot! 

KISiBIRÖ <utána jön). 
VALAMENNYIEN: Adjon Isten. 
BIRÔ: A kalapodat levöhetnéd, fiam, ha 

már rászántad magadat, hogy elibénik állsz. 
BÜSZKE JÁNOS: Az enyémet nem vöhe-

töm le, minthogy ez az édesapám kalapja. 
Mert az en vim odafönn maradt. De ha ép-
pen kívánják, hát levöhetőm. (Leemeli a 
kalapját, köszönve mosolyogva a Menyasz-
szony felé.) 

MENYASSZONY: (szomorúan lecsuklik a 
feje) 

BÍRÓ: Hát szóval, fiam. azt állítod to-
vábbra is, — mer most még möggondulha-
tod —, hogy a mennyországba jártál ál-
modban? 

BÜSZKÉNÉ: Már mér gondulná mög. 
BÜSZKE JÁNOS: Hát mér hazunnék 

másrui, mint ahol vótam én, (Megtapogatja 
a zsebét, ahova a pokolban a könyvet tette, 
felmondva, mint a leckét): a mönnyeknek 
országában, mindön jóság gyülekező helyén, 
föUiök, csillagok, üstökösök'fölött. 

BÜSZKÉNÉ (a Biró felé): No lássa-el 
BIRO: Mögeskiiszöl az élő, egy iigaz Is-

tenre, hogy ott vótál? 
BÜSZKE JÁNOS: Mög én! Akár most 

mindjárt. 
BIRÓ: Hát akkor cseleködjünk. (Feláll.) 

Valamennyien felállnak ünnepélyesen. 
BIRÓ (Büszkéhez): Tödd a jobbod a szi-

vedre, eskühöz a két ujjadat, fiam, osztán 
mondd utánam tiszta szóval: Én, Büszke 
János, Görgeteg szülötte — 

BÜSZKE JÁNOS (kiegyenesedik, nem té-
továz, hanem mondja a Biró feje fölött 

ISO 

nézve messzire): Én, Büszke János, Görge-
teg szülötte — 

BIRÓ: — esküszöm a mindönöket imög-
segitö egy igaz Istennek szentsegös nevire — 

BÜSZKE JÁNOS: . . . esküszöm a mindö-
nöket mögsegitö egy igaz Istennek szentsé-
ges nevire — 

BÍRÓ: — hogy a látópor bevétele után o 
möiinvcknck országában jártam. 

BÜSZKE JÁNOS: . . . hogy a látópor be-
vétele után a mönnvéknek országában jár-
tam. 

BIRÓ: Isten engöm ugy segéjjönl 
BÜSZKE JÁNOS: Isten engöm ugy segéj-

jönl 
HAT ESKÜDT, HAT ASSZONY (eggyütt, 

mélyen, reszkettetve a hangot): Aminen . . . 
Valamennyien leülnek. 

BÜSZKÉNÉ (Menyasszony felé): No, hal-
lottad, édöském? Osztán kételködöl még? 

BÍRÓ: Csönd lögyön. (Kisbiróhoz)i Szólit-
tassék be Derék Sándor. Görgeteg szülötte! 

KISBÍRÓ: Igömis alássan! (Beleperget a 
dobba, kisiet jobbra. Hallant a harsány 
hangját odakintről.) Derék Sándor, kérő, 
Görgeteg szülöttet 

DEREK SÁNDOR (hangja kintről): Je-
löni 

3. JELENET 
Előbbiek, Derék Sándor 

DERÉK SÁNDOR (jön jobbról, ugyanugy 
öltözve, mint az előbbi felvonásokban. Dél-
cegen, frissen lép be, leveszi a kalapját.) 
Adjon isten jó napot! 

KISBÍRÓ (utána jön, visszaáll az előbbi 
helyére). 

VALAMENNYIEN: Adjon Isten! 
DERÉK SÁNDOR (szembe néz egy pilla-

natra Büszke Jánossal, aztán a Menyasz-
szonyra, megenyhülten). 

MENYASSZONY (édesen rámosolyog). 
BÜSZKE JÁNOS (vad tekintet után gő-

gösen elfordul tőle, megveregeti a zsebét). 
BIRÓ: Arrul van szó. fiam, mögtartod-e 

továbbra is az állításodat, — mert most 
még möggondulhatod —. hogy a mennyek 
országába jártál álmodba? 

DERÉKNÉ: Nem szokott én fiam beszé-
döt cserélni, ismerőm én, imagam szültem! 

DERÉK SÁNDOR: Nem szokásom ferdí-
teni a valóságot. Ott jártam én, Biró uram, 
hála az Istennek. 

BÍRÓ: Mög is esküszöl rá, hogy ott voltál? 
DERÉK SÁNDOR: Jelöntöm, szívesen. 
BÍRÓ: Hát akkor cseleködjünik. (Feláll.) 

Valamennyien felállnak ünnepélyesen 
BIRÓ (Derék Sándorhoz): Tedd a jobbod 

a szivedre, eskühöz a két ujjadat fiam, 
osztán mondd utánam tiszta szóval: Én, 
Derék Sándor, Görgeteg szülötte — 

DERÉK SÁNDOR (ünnepélyesen): Én. 
Derék Sándor, Görgeteg szülötte — 

BIRÓ: — Esküszöm a mindönökfet mög-
segittő egy igaz Istennek szentséges nevire, 



DERÉK SÄNDOR: — Esküszöm a mindö-
nöket mögsegittő egy Igaz Istennek szent-
séges ne vi re, 

B1R0: Hogy a látópor bevétele után a 
mennyeknek országában jártam! 

DERÉK SÁNDOR: Hogy a látópor bevé-
tele után a mennyeknek országában jártami 

BIRÖ: Isten engöm ugy segéjjönl 
DERÉK SÁNDOR: Isten engöm ugy se-

géjjönl 
HAT ESKÜDT, HAT ASSZONY (együtt, 

mélyen, reszkettetve a hangot): Ámmen . . . 
(Leülnek. Szünet.) 

BIRÔ (nyugtalan)/ No, ezt osztán nem 
vártam! Most aztán alaposan Crédóba ke-
rültünk. Há mi a nehézség lögyön most! 
Csönd lögyön és tisztölet. Itt már csak a 
Mári néni segithet! Ü keverte a port, övé a 
felelősség! 

4. JELENET 
Előbbiek, Mári néni 

MÁRI NÉNI (besiet, batyu nélkül, ünnepi 
fekete fejkeszkenő a fején): Szerbuctok, 
aggyon isten. Jó egészségöt lqivánok. Állok 
a röndölközésre, tessék csak. 

BIRÔ: No, Mári néni, magán a sor. Maga 
csinálta a látóport, most már osztán bo-
gozza ki itt a szálat, mert itt dönteni köll. 
Magán a felelősség, igy vögye szórul szóra. 

MÁRI NÉNI: Tudom én azt, biró ur! 
Mondtam is már párszor, hogy én nélkülem 
nem lőhet el a község. Nem is tudom, hogy 
osztán mit csinálnak majd, ha möghalok?.,. 
M e r t . . . 

BIRÔ: Nem arrul esött a kérdési Jó gyö-
kere van magának . . . 

MÁRI NÉNI: De itt lösz a tél nemsokára, 
osztán se fám, se gyújtóm, szögén fejem. 
Kigyullassza a hideg a tüdőmet, osztán — 

BIRÖ: Möglösz a fa ezidén is, csak ne 
növessze a szót. Jó csinálta a látóport? 

MÁRI NÉNI: Jó-e? Hát osztán tévedtem 
én valaha? De hát azt tuggya, biró ur, hogy 
mikép érti mög az embör a süket beszédét? 

EGYIK ESKÜDT: Ha mögszólal. 
MÁRI NÉNI: No lám-e. (A legényekhez.) 

Mert ugy álltok itt gyerökeim, mintha el-
vesztöttétök vóna a gégétöket. Pect!g itten 
beszélni köll. Itt mindögyitöknek el köll 
mondani apróra, hogy mit látott. Persze, 
külön külön, gyerökeim. Éppen azért. te. 
Jani, talán kimönnél. 

BÜSZKÉNÉ: Mér éppen a János? Most 
má látom, hogy ellensigöm vagy Mári! De 
gyühetsz is máskor az én ereszöm alá, attul 
kopik az állad! 

BÜSZKE JÁNOS: Kimögyök én, ha akar-
gvák! Biztos vagyok én abba, ami biiztos. 
(Indul, Menyasszony felé.) Csak légy nyu-
godt, galambom. (Kimegy balra.) 

MENYASSZONY (lehajtja a fejét). 
MÁRI NÉNI (Sándorhoz): No édös ilatn. 

hál kezdd el szépön, hogy vót, mint vót, mit 
láttál? 

DERÉK SÁNDOR: Elejétül? 
ÖREGBIRÖ: Várjál csak Mári. (Feláll.) 

Hii már mögtisztölünk, hogy vczethesd a 
szót, hát akkor a helyed is vezetőhely le-
gyen. Gyiijj ide föl. (Kisbiróhoz.) Hozzál 
neköm egv másik széketl 

KISBÍRÓ (kiszalad, jön vissza székkel s 
az asztal mellé helyezi). 

MÁRI NÉNI (látszik, hogy örömmel tölti 
el a megtiszteltetés, igyekszik méltóságéi je» 
lenni. Ünnepélyesen elfoglalja a birói szé-
ket): Köszönöm biró ur, az asszonyi ész ne-
vibe köszönöm, hogy ide tösz . . . (Sándor-
hoz.) No' fiam, kezdhetöd. 

DERÉK SÁNDOR: Elejétől? 
MÁRI NÉNI: Hát persze, lelkem. A nap 

is röggellel kezdődik. 
DERÉK SÁNDOR (elgondolkodik, lassan 

idézi a nagy álmot, meg-meg simogatja a 
homlokát): Hát tuggyák, ugy vót, hogy 
egyszerre csak egy igen nagy, pipitérös ré-
tön találtam magamat. Se erdő, se rezula 
semerre, de mégis igön szép füttyöket hal-
lottam. 

MÁRI NÉNI: Csak nem a rét füttyö,getött? 
DERÉK SÁNDOR: Hát még én se láttam 

fütyülő rétségöt, de mögmondom azt is. 
hogy mi fütyölt. Fölérők . . . o j j a n . . . oj-
j a n . . . hosszú, fehér uton möntem egy 
dombra. Befordulok valami kis kerítés mel-
lett, hát látom ám, hogy ott fohérödik egy 
nagy, igön szép magyar kapu. A kapu előtt 
mög ott álldt'gál fehér gyócsban egy öreg-
embőr. Tuggyák ki vót? 

MÁRI NÉNI: Hogyne, fiam, ha megmon-
dod! 

DERÉK SÁNDOR: Szent Péter atyánk. 
(Nagy mozgolódás az esküdtek között, előre-

hajolnak.) 
EGYIK ESKÜDT: Beszéltél vele? 
DERÉK SÁNDOR: Természetesen. 
MÁRI NÉNI: Osztán millen nyelvűn? 
DERÉK SÁNDOR: Hát magy; rul. 
MÁRI NÉNI: Ejnye, de érdőkős. Jó be-

széli? 
DERÉK SÁNDOR: Hát iszőn tuggyák, 

mindönféle nemzet kerül oda és a kapubon 
ő áll. Hát' köll neki érteni a nyelveket, hogy 
értekőzzön az érkezőkkel. 

MÁRI NÉNI: Osztán kérdözgetött? Mit 
kérdözött? 

DERÉK SÁNDOR (gondolkodik): Hát sok 
mindönről szó esött közöttünk, még a liadi-
kölcsönrül is. (Nagy izgalom, mozgás.) 

HATODIK ESKÜDT (Izgatottan elugrik, 
előrehajolva): Osztán mit mondott, vissza-
fizetik? 

DERÉK SÁNDOR: Hát erre már nem em-
lékszöm. 

HATODIK ESKÜDT: Kát vót, nagy kár, 
vót, hogy mög nem jegyözted, fiam. 

DERÉK SÁNDOR (gondolkodás után): 
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Ahogy ott beszélgettünk, egyszerre csak ki-
gyün ám a mennyek kapuján a Mózsú 
zsidó. 

VALAMENNYIEN (nagyon elcsodálkoz-
nak, mintha nem hinnék. Kis moraj.) 

MARI NÉNI: Mózsi? Ugy zsidóba? 
DERÉK SÁNDOR: Ugy bizony. Pénzt vitt 

I316 -Ä tâk&rékbât 
MÁSODIK ESKÜDT: Hát igy már lőhet. 
MÁRI NÉNI: Ördög, pokoli, mög mi, ijjen 

haszontalanság nem adódott? 
DERÉK SÁNDOR: Nem Mári néni, maga se 

követette. 
MÁRI NÉNI (cseppet zavartan): Nem vó-

tam követelőző világé le tőm be édös fiam, de 
azért még egy-két szót követelnék tőled, ha 
rosszul nem esik. Osztán mondd csak, varju-
kat nem láttál? 

DERÉK SÁNDOR: Nem emlókszöm, hogy 
láttáim vóna. 

MÁRI NÉNI: Fehérbe s e ? . . . 
DERÉK SÁNDOR: Abba se. 
MARI NÉNI: Mert a varjú, ha a mönnyek-

be kerül, fehér szárnyat válSt át. Hm. Hát 
itten formán gyöjjőn be a másik legény, te 
mög lépj ki addig szögám. 

DERÉK SÁNDOR (indul, egyszerre megáll, 
valami eszébe jutott): Igön, még csak azt 
akarom mondani, hogy találkoztam odefönn 
a tanéttóné asszonnyal is. 

(Altalános, nagy, örömös érdeklődés.) 
MÁSIK ASSZONY: Hát odakerült? Édös, 

jó Istenömt Hálá lögyön. 
HARMADIK ASSZONY: Mőgérdemőlte, igön 

jó lélök vót. 
MÁRI NÉNI: Nem kehös már? Möggyó-

gyuit? 
DERÉK SÁNDOR: IMög bizonyl Csak azért 

könnyezőit. 
MÁRI NÉNI: Odafönn? 
DERÉK SÁNDOR: Igön, mert sajnálja az 

itt maradottakat. 
MÁRI NÉNI: Engöm nem kérdözött? 
DERÉK SÁNDOR: Magárul nem esött szó, 

de arra mögikért, hogyha íölébredök, szóljak 
be a tanittóházba, hogy azt a kis lajblüt, amit 
titokba kötött a legkisebbik gyeröknek, el-
dugta szépön. 

•MÁRI NÉNI (lassan, szinte kicsit meg-
rogyva Derék Sándor felé húzódik. Olyan 
mint egy macska, amely most csap le a ma-
dárra. Igen megfontoltan): Eldugta? 

•DERÉK SÁNDOR: Igön. 
MÁRI NÉNI: Jól eldugta? 
DERÉK SÁNDOR: Nem hiszöm, hogy elő-

kerüilt vóna azóta, ikülőmben mért izenne 
velem. 

MARI NÉNI: Osztán hova dugta fiam, 
emLéközzél csoki 

DERÉK SÁNDOR Ygondolkodik, nehezen 
mutatva): Azt hiszöm, ugy mondta, hogy a 
nagyszekrény aljába, a menyasszonyi ruhája 
alá 

MÂRI NÉNI (gondolkodik): Ugy-e . . . (Kö-

ti* 

zömbösen.) Millen jó lélök vót. (Járkál.) No 
köszönjük fiam, a mönnyek országa neviben. 
Eridj csak ki. 

DERÉK SÁNDOR (összemosolyog Veroni-
kával. El jobbra), 

MÁRI NÉNI: Biró urt Biró ur! Szólétlassa 
l>e a Jánost. (Sunyin, kissé meghajlottan mo-
zog.) 

BIRÓ (Kisbiróhoz):, Eredj hamar érte! 
KISBÍRÓ: Igöiiis. (Kisiet dobpergés nélkül.) 

(Ezalatt halkan susognak, beszélnek, tanakod-
nak, öregb'ró is igen gondolkodik. Meny-

asszony láthatóan szenved.) 
5. JELENET 

Előbbiek, Büszke János 
BÜSZKE JÁNOS: lit vagyok, itt vagyok, 

ha köll még pattantok is! 
MÁRI NÉNI (nevet ravaszul, hízelegve, ne-

vetve mondja): Ahhoz ostort köilölt vóna be-
hozni édös fiam, de hiszön nem akarsz te 
bennünket mögostorozni. Elleniben gyerökőm. 
Mesélnél szép csöndben, hogy mint is vól, 
hogy is vót odalfönn a mönnyekinek világos-
ságában? 

BÜSZKE JÁNOS: Hogyne! Akár röggel ig! 
Kezdjem? 

M ARI NÉNI (nevet): Jól oskolázó gyerök 
vótál mindég! No kezdd Jánosom, kezdd 
csak. Hát osztán hun vótá? 

BÜSZKE JÁNOS (megütögeti a zsebét. 
Felmondva): Egek fölött, felhők fölött, csil-
lagok állásánál, üstökös fényében. Huj, mon-
dok, nagyobb világosság az, mint amikor 
tavasszal a Kondáék háza égőit. 

MÁRI NÉNI (mint egy macska): Ne hara-
goskodj Jánosom, hiszön, hiába, látszik, hogy 
ott vótál. Hanem mondd csak. Községbélivel 
nem találkoztál? 

BÜSZKE JÁNOS: Dehogynem. Magával is. 
Az édesanyámmal — 

BÜSZKÉNÉ (hirtelen): Ott vótun:k! 
BIRÓ: Téged is figyelmeztetlek fiam, hogy 

a jelönievőkre hiába hivatkozol! Ülk nem ál-
modtak. 

MARI NÉNI: Osztán ki még mást láttál? 
A Mózsit, aki elhalt, mög a szegén jó tanéttó-
nét, töszöm azt, no mondd. Hiszen azt köllött 
látnod, mert az csak oda ikerülthetöltl No 
szójj! 

BÜSZKE JÁNOS: Várjon csak! A tanéttóné 
asszony? Hát persze, hogy ott vót. Ü ne lett 
volna ott? 

MARI NÉNI: No ládd-«. Osztán nem tött 
említést az itthonvalókrul? Hogy aszongya: 
csókoloun üket, tisztöllelöm a Márit, mi egy-
más . . . 

BÜSZKE JÁNOS: Dehogynem. Ez mind 
v ó t . . . 

MÁRI NÉNI (pokolian): Te osztán nem 
üzent veled semmit? 

BÜSZKE JÁNOS: .Mit izenhetett vóna? 
MÁRI NÉNI: (Azt nem mondta mög szö-

gén, hogy mi van « kis lajblivaj? 
BÜSZKE JÁNOS: Möllik lajblival. 
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MAUI NENI: Hát tudod amit betegsége 
alatt csinált szegény a legkisebbik gyerek-
nek, oszlán ugy eldugta, hogy nem t&Sálják. 
Gondulkozz csak. 

BÜSZKÉNE (integet, súgni akar egyre). 
MARI NÉNI (észreveszi): Bocsáss mög 

Rozii Nem köll a te fiadnak súgni, tuggya ő, 
hogy hol a lajbJil (Kisbiróhoz.) Ájj csak oda 
a Rozi nénéd elé! 

KISBÍRÓ (Büszkéné elé siet, elébe áll): 
ölég szélös vagyak? 

MARI NÉNI: No édes, jó fiam, hát hova 
dugta a lajbliit az a jóságos lélök, hiszön, azt 
mondod, mondta. Mer nem találja azt senkit. 

BÜSZKE JANOS: Hát persze! Mosí jut 
eszömbe, hogy mondta. Még azt is mondta, 
hogy sajnálja', hogy ellopták. 

MARI ,NÉNI (a Bíróhoz fordulva): Hát, ugy 
vöszöm, a János odafönn vót. No, megkérlek 
szépön, fáraggyál 'ki fiam, egy pár szavunk 
van mindössze. 

BÜSZKE JANOS (elgondolkozva kimegy, 
rá se néz senkire). 

MÂRI NÉNI (a legöregebb asszonyhoz): 
Juli néni, emelködjék. (A legöregebb esküdt-
höz.) Maga is Pétör bátyám. Nézzék csak. 
Lihöljenek át hamar a tanéttó házba, a töb-
bit már tuggyákl Itt van a szomszédba, itt 
lőhetnék kentök egv pilllanat alatt. 

ÖREG ESKÜDT, ÖREG ASSZONY: Mö-
gyünk, mögyünik már. (Elsietnek nagy öregö-
sen jobbra.) 

MARI NÉNI (Biróhoz): Hivja be kend a 
legényöket. 

BIRÓ (Kisbiróhoz): Cseleködjl 
KISBÍRÓ: Igönis! (Aiszalad.) 
DERÉKNÉ: Elibém állíttatja ezt a görcsös 

tuskót. No Mári, veled is tisztába vagyok. 
MARI NÉNI: Tiszta vagyak én, tiszta is 

vótam világéletömbe, mert ha fürdők nagy 
ünnep előtt, nem sajnálom a testömtül a 
téglát! 

6. JELENET 
Előbbiek, Derék Sándor, Büszke János 

DERÉK SÁNDOR (jobbról jön, vidám): 
No Veronikám nehezen, de egymásé lö-
szünk! 

BÜSZKE JANOS (balról jön, komoran, fe-
ketén): Hogy ha én itt nem lönnék étknekt 

DERÉK SÁNDOR: Igön vékonyra vagy te 
abhoz faragva János! 

BÜSZKE JÁNOS: Ollan nagyon érdököl a 
baiMám járása le! iMer mögisineriietödl (Elébe 
ugrik, dobbant.) 

MENYASSZONY (felsikolt). 
BIRÓ: Legényök! Görgetegiek vagytok-e 

vagy nem! Hol a tísztölet mi irántunk? 

7. JELENET 
ÖREG ESKÜDT (elől jön lihegve jobbról): 

Itt vagyunk. 
ÖREG ASSZONYIT utána, lihegve, lajbli a 

réklije alatt, a Biró elé megy). 
MÁRI NÉNI: Mögvan, vagy nincs mög? 
ÖREG ASSZONY: Kinyitatluk a szekrényt, 

benyúltam az esküvői ruha alá, ugy vót, 
ahogy a Sándor mondta. (Kiveszi ünnepélye-
sen a lajbit s odateszi a biró elé.) 

MENYASSZONY, DERÉK, DERÉKNÉ, DE-
RÉK SÁNDOR (boldogan felsóhajtanak). 

BÜSZKE, BÜSZKÉNÉ (akár a megvert , 
kutyák, összehúzódva, hajlotton kiosonnak 
balra). 

BÜSZKE JÁNOS (egészen összetört, hara-
gosan oldalt nézve megy ki balra): Azért én 
mégis a mennyországba vótaml 

MÁRI NÉNI: Ugy látszik, hogy abbul is 
kettő van. De azért én csak abba a másikba 
mögyök! 

BIRÓ (ünnepélyesen feláll, majd egyszerre 
Mórira néz). 

MÁRI NÉNI (ugyancsak feláll s a Biróra 
néz). 

BIRÓ: No Mári, végeztünk, le velel Elvé-
gezted a dolgodat, a tisztség most már me-
gint engem illet. 

MÁRI NÉNI: Hát nagy a fizetség, mond-
hatom! (Kelletlenül félrevonul.) 

BIRÓ (a birói székbe megy ünnepélyesen): 
Az igazság, a böcsület, a liszlesség nevében 
kihirdetem az Ítéletet. (A Menyasszonyhoz 
megy, kézenfogva előre vezeti.) Tiéd a leány, 
Sándort 

MENYASSZONY (boldogan, meghatottan): 
Sándorom, kedves jó Sándorom! Mög köllött 
próbálni mindent, amig a sziv-em elért a s z i -
vedig, bo kellett járni a poklot, a mennyt/ 
amig beteljesült az üdvösségünk! 

DERÉK SÁNDOR: Édes mennyországom! 
(Megöleli.) 

(Cigányok az 1. felvonásból a leánykérő 
zenét játsszák, de diadalmas vígsággal.) 
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Csehszlovákia: 7 éK. — Románia: 20 lel. — Olaszország: 5 lira . — Anglia: 1 shilling. — Németo r szág 
90 pfennig. — Ajnerlka: 30 cent. 

NEGYEDÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.50 pengű. - Ausztria: 12.50 schilling. — Jugoszlávia: 130 
dinár . — Csehszlovákia: 80 ÍK. — Románia: 250 lei. — Olaszország: 50 l i ra . — Anglia: 10 shilling. — 
Németország: 10 a ranymárka . - Amerika: 2 5 dollár A többi országok: 15 pengö (Az előfizetési dijak 
Magyarországról postautalványon küldhetők be, vagy pedig átutalhatók a Színházi Élei 41.856 számú posta-
takarékpénztár i számlájára . Külföldről bankátutalással , vagy «bizományosaink u t j án , vagy postán ké r jük . ) 
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szerkeszti. , 
CßÄTZEßJÖZSEF 

B K I D Z S P R O B L É M A CSEREBERE. 
L II. 

Leány Palkó 
KézmU Eper 
Tajték Mlna 
Érték Latin 
ürök Batár 
Gála Suba 
Torony Erő 
Észak Csutak 
Selyem Első 
Ikes Aga 

A Itcltálfe menetet 
A: 1 pik. Y: kontrái. Bt pássz. Z: 2 treff. 

At pássz. Yt 2 káró. B: pássz. Z: pássz. 
At 2 kör. Yt pássz. Bt 2 pik. Zt pássz. 
Aí 4 pik. , , 

Mindnyájan pásszolnak. 
tehát 4 piket játszik. 

Y káró királlyal kezd. 
Hogy lehet a négy piket megcsinálni? 
Megfejtést határidő 1932 október 17. A he-

tyei megfejtők egyikének jutalma: Leit-
ner Ferenc bridgekönyve, 

SZINONIMAK. 
Ehetik I 
Támogat ' . 
Szánakozik 1 

Tip 
Bont 
Rimánkodik 
Csillog 
Edz ! 
Pihen 
Tes* 

A fenti szavak szinonimáinak kezdőbetűi 
a megadott sorrendben egy Nemzeti Szin-
ház-i szinész nevét adják. 

A II. csoportban a mássalhangzóval kez-
dődő főnevek összes mássalhangzóit és a 
magánhangzóval kezdődők összes magán-
hangzóit olyképpen kell megváltoztatni, 
hogy az uj főnevek az I. csoport megfelelő 
szavaival értelmes, összetett szavakat alkos-
sanak. A II. csoport uj főneveinek kezdő-
betűi n megadott sorrendben egy elhunyt 
magyar festő vezetéknevét adják. 

KIRÁLYI JELZŐK. 
Konstantin 
Mátyás 
Károly 
Izabella 

A fenti királyi nevek jelzőinek kezdő-
betűi a megadott sorrendben egy állat ne-
vét adják. 

ELLENTÉTEK. 
Tiszta 
Józan 
Nyugodt 
Görbe 
Komoly 
Kemény 
Gyenge 
Finom 
Bölcs 
Hosszú 
Főtt 
Nyomorék 
Vak 
Szerény 
Óriási 

A fenti szavak ellentéteinek kezdőbetűi a 
megadott sorrendben egy régi magyar szí-
nésznő nevét adják. 
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(KELLNER LÁSZLÓ. BUDAPEST) 

Megfejtésül beküldendők: vízszinté* IS. 23. 51 és függőleges 1, 14. 28. 

VÍZSZINTES: 
!. Korcsmáros Nándor nagy-

slkerUl háborús u j regénye 
I I . Háborgat 
13. Strauss operá ja 
I t . Vissza; állati hang 
I«. A költő utolsó verse 
18. Y-nal: szomorú — angolul 

(fordí tva) 
I I . Idegen helyhatározó 
» . Leszek — latinul 
» . Gall lejedelem. Caesar ellen-

fele 
IT. Lengyel város 
18. Újságokban van 
M. Téli sporteszköz 
I I . Háborúban használják 
I I . Oross név 
M Keltez (fordítva) 
I I , Ssámnév 
18. Fe j — tréfásan 
41. Arany egy versének elme 

41. Vaj késsltésénél keletkezik 
44. Vlsssa: zsiradék 
41. Arany — franciául 
41. Zenei rövidítés 
47. Következtet 
M. Vissza: tea németül (ékesei-

hibával) 
11. Kiss József egyik legismertebb 

verse 
U . Vissza: régi római pénsnem 

FÜGGŐLEGES: 
1. Báró Wesselényi Miklós 
I . Voltaire Ismert színmüve 
1. Diss 
4. Magyar király monogrammja 
I . Indulatszó 
I . Átnyúj tani 
7. IrányláJ — Idegen nyelven 
8. Sugár — angolul 
I . Z-vel: af r ikai nép 

f i . UJ pesti kabar« 

l f . Gyors — latinul 
14. Amerikai Blmszlnésanft 
17. Klubba Jár 
I I . = 4«. vízszintes 
Z«. Vlsssa: nem léteslk 
24. I-vel női név beeésve (for-

dítva ) 
U . Altért» 
I I . Elővigyázatos 
18. A pénz is 
M. Növényi rész 
S3. Molnár Ferene vígjátéka 
I I . Hollmannsthal hires d r á m á j a 

(ékeseihibával) 
17. Kötőszó 
I I . Hangjegy 
41. Vlsssa: su r ran 
4 t József egyik beeésése 
41. Vissza: gyümölcs 
48. Az 1. vízszintes Írójának mo-

nogrammja 
41. Némef személyes névmás 
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(BOJAR L I U . BUDAPEST) 
Megfejtésül beküldendők: vízszintes 3, 124. 173 és függőleges 44 . 53. 

VÍZSZINTES 

1. F e j rész« 
J. Nagy hadvezér 

1«. Férfinév 
12. Háziállat 
13. Leánynév 
» . Ázsiai lentik 
IS. Leány becenév 
18. Jószívű leszi 
23. Király — Idegen nyelven 
22. Tropikus növény 
24. f r a n c i a esztétikus és lOrtí 

a t t i r é 
21. Magyar költő ( fonel lkui tn) 
27. Francia Impresszionista lest* 
29. Francia romantikus drámaíró 
31. Volt Iranela miniszterelnök 
33. Női név 
34. S-sel légáramlás 
3*. Az Ilyen kutya nem k a r a » 
38. Ez Is az 
3*. I-vel a végén Ige 
41. A. S. E. 
42 L-Iel nöi név 
44. Személyes névmás 
43. Szék — franciául (lon.> 
47. Maszk 
St. Szeszesital 
32. 183. vlzsz. mássalhangzói 
34. Ritkán nyiló virág magán-

hangzói 
M. Híres ez a selyem (Ion.) 
38. A csikósé karikás 
M. Vissza, Onn k ikö t i 
( I . H-val pesti filmgyár 
(3. Olasz partvidék 
(4a. Vissza; elhunyt híres éne-

kesnő 
S3. Pesti újságíró 
18. Vissza: idegen számnév 
S3. Nemzet 
71. Peru ősiakója 
73. XIV. Lajos kedvese 
73. Spertmllszó 
78. BetU fonetikusan 
73. Híres írónő keresztneve 

(Ion.) 
81. Porond, küzdőtér 
81. N. 1 -
84. Királyné veit 
8«. Mássalhangzó (len.) 
87. Olasz fürdőhely 
31. Kicsinyítő képző 
32. Franc ia író (Ion.) 
33. Kár tyabar lang kasszája 
33. Modern Iranela Iró 
37. Tőbb magyar város nevében 

előfordul 
33. Verdi-opera női szereplője 

1*3 ták 
131 das 
133. Olasz renaissanee-korabell 

pamf l e t i r i 
137. Alkoholista o r r a Ilyen 
133. . . . kőnig 
113. Személyes névmás 
112. Feketeszáru cseresznye hős 

nője 
l i t . Német személyes névmás 
114. Elektrámé« ellenállás egysége 
113. O. N. 
113. Bátorság — népiesen 
118. Van Jobb és bai 
121. . . Ihárfa 
122. Szárnyas 
124. Francia filozófus és matema-

tikus 
128. Cukorkata j la (Ion.) 
133. Maurois-könyv elme 
132. Hely h a t á r a i é 

133. A rádium felfedezője 
131 la 
137. Híres Iranela regény- és élet-

ra jz í ró 
141. f e s t i színésznő 
142. t'iiuiói. előkelő 
443. ' lestrész. névelővel 
143. Urore 
147. A-val bányamüazi 
148. Azonos magánhangzók 
143. Családfő 
13«. Ce-vet a végén madár 
132. Űrmérték 
134. Zenei hang 
133. Vissza: nu t s 
137. D. H. A. 
133. Könyvben le van 
131. Erőd 
134. Aulik tragédia hősnője 
IS*. O. A. M. 
138 es (Iranela zeneszerző) 
171. Hires ifjúsági regényíró 
173. Franc ia csillagász. (A nap-

rendszer alakulása) 
173. Tréla 
178. Török rang 
173. Olimpiai bajnok 
181. Francia folyó 
183. Vissza: uralkodó 
184. Hely határozó r a g 
183. Halolt — németül 
183. a-val a végént múzsa 
188. Fohász 
IM. A 23. vlzsz. vége 
ISI. Versben van 
132. Francia filmsztár 
IS3. . . . baba 

FÜGGŐLEGES 
1. Hangszer 
2. Sir 
3. Nagy — idegen nyelven 
4. Színvonal — más szóval 

( I n j 
3. Hadisten (Ion.) 
3. Köszönés 
7. Férfinév 
8. A Balaton Jege 
3. Egy — németül 

13. Görög beta 
11. Koffer 
12. Pesti kézimnnkaüzlet 
14. P na 
17. Ékezettel férfinév 
13. Ocskay brigadéros női sze-

replője 
21. Idegen női név 
23. Ázsiai tó 
S3. Női név becézve 
2«. Vissza: u j — latinul 
28. Szerelem Istene 
33. Tárgykör 
32. Az elemek része 
34. Szép az Ilyen munka a lakás-

ban 
37. Viselek — latinul 
38. Bibliai hegy 
43. Népszínmű 
41. Hallgass elgány 
43. Sziget az Adriában 
44. Franc ia diplomata és Iró 
43. Vissza, amerikai egyetemi 

város 
48. Erdőeske 
43. Vissza: nővér klasszikus 

nyelven 
31. Megszólítás 
33. Francia fo r rada lmár 
33. Nála 
37. Ige első személyben 
S3. Ékezettel pedagógus 

33. Ilyen anyag is vaa 
32. Valódi 
S3. Nőnemű egy — idegen nyel-

ven 
S3. Felyé a Bánátban 
37. Vissza: agy 
73. Ugyanaz, mint S3. IQggőleges 
7?. Öregasszony / 
74. Hires Iranela natural is ta 

regény 
73. R-rel közepén megvetett nép-

osztály 
77. Női név 
83. A francia lorradalom egyik 

Jelszava 
82. Spanyol ta r tomány 
83. Nemzet 
88. Híres matemat ikus 
83. Azonos betűk 
S3. G-vel a végén régi bajőanép 
92. Na-val a végén amerikai ál-

lam 
94. Fá jda lom 
93. M. A. A. 
N . C. A. O. 
98. Vissza: . . . a n d 

132. A gyümölcsnek meg k e l l . . . 
(ékezetlel) 

134. Fontos szemeslermény 
133. Névmás 
t»S. N. A. O. T . 
138. ékezettel, aki nem evett 
I I I . Föld — idegen nyelven 
113. Edus belül keverve 
f i t . Női név 
117. Hires írónő keresztneve 
US. Ősszel aktuális élei 
12«. Kínai tróger betűi keverve 
123. Kis bárány becézve 
123. Szakasz — Idegen nyelven 
12«. Adria kezdete 
1*7. Idegen lérfinév 
123. Korszak — klasszikus nyel-

ven 
131. Vissza — lérfinév becézve 
134. „ E " betű betoldásával 

konyhakert i növény 
114. Orosz város 
134. Tengeri növény 
13*. Virág 
141. Ige (de testrész Is névelővel) 
144. Lengyel szabadsághős ke-

resztneve (ékezet nélkül) 
143. Kltka — idegen nyelven 
143. Fontos kikötőváros 
131. Iskola 
133. Lutin költő — németesen 
13«. Vissza: legyver — klasszikus 

nyelven 
138. Előcsarnok 
ÍM. N-nel a végén párisi színház 
132. G-vel férfinév 
133. Népvándorláskorabell nép 
! U . Lerakat — Idegen nyelven 

(fonetikusan) 
ISS. Zenei m ű f a j 
137. Franc ia folyó 
133. Vissza: étkezés — angolai 
I7S. Férfinév becézve 
172. Magyar város 
174. Vissza, középső betfi ke l . 

tőzve: semmi 
173. E-vel a végén tengerentúlt 

ország 
177. Ilyen a hires bilsersoe 
IM. Női név 
182. A «I. vízszintes vége 
183. Hires erdélyi ál lamférfi mo-

nogramul ja 
187. Idegen prepozíció 
ISS. Azonos magánhangzók 
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(ACZÉL LÁSZLÓ. BKAILA 1 
Megfejtésül beküldendők: vízszintes 1. 30, 57 és függőleges 1. 9. 10. 

VÍZSZINTES) 
1. Erdélyi valláslelekezet. mely-

nek ESssI András T0| | «s 
egyik alapitól« 

11. Egyforma bellik 
14. Állat»» 
15. Francia regényíró, aki Párls-

ban született 
17. NŐI név becézve 
I I . Lulll 
1». Ó-Kománia 
I I . GürSf verspár (egy hexaméter 

és egy pentaméteres sor) 
n . Direktor a gimnazisták nyel-

vén 
» . Disznóság 
24. A Száva egyik mellékfolyó]. 
M. . . . deker (utazási kírtyv) 
18. A lyuk Igéje 
M. Fordí tva 
22. NŐI becenév 
14. összeeszkábál 
21. ö — németül 
17. Szerszám 
M. A dán nemiet l zászló neve 
42. A-val szülő 
4*. A betörő 
44. Időmérő anag rammája 
41. Szent — spanyolul 
47. Vetélytárs 
II. R a i 

52. Négyssás — római számmal 
54. Kuha 
55. Kómal pénz 
57. Bibliai t á rgyú epikus senemO 
M. Vonatkozó névmás 
11. Haló — klasszikus nyelven 
12. Fehérvértlség - közkeletű ide-

gen szóval 
IS. Leoperál 
17. Vágószerszám 
I I . Vissza: la 
I I on (opera) 

FÜGGŐLEGES: 
1, A nát r lumhydrokarbonát ma-

gyar neve 
2. Flunév 
2. Mlthológlai görög hős (Pene-

lope f é r j e ) 
4. Személynévmás 
5. Férfinév 
I . Sarok (névelővel) 
7. Tul megy a ha tá ron 
I . Krisztiánja régi neve 
I . Munkásmozgalmakban a köz-

vetlen cselekvést hivők for ra -
dalmi szervezele 

I I . Andesek 
11. Híres filmrendező (Apokalyp-

sls négy lovasa) 

12. 
12. 
II. 
21. 
25. 
27. 
21. 
21. 
32. 
25. 
28. 

41. 

41. 

48. 
41. 
51. 
52. 
51. 
58. 
51. 
11. 

12. 
14. 
M. 
II. 

Ideális magánhangsói 
Nem ott 
Híres német kBIIŐ 
Állóvíz (ékezethibával) 
Szűz — latinul 
Ez kell minden épUIethei 
lté gl magyar méltóság 
Enyémnek klasszikus nyel-
ven 
Mássalhangzó 
Rag 
II. Rákóczi Ferene végnapjai-
nak színhelye, névelővel 
Budapesti egyetemi magánta-
nár a kórbonctanon 
Király — Idegen nyelven 
Hegyfok Görögország nyugati 
par i j án . Akarnaniában 
V. A. 
Afrikul ragadosóál lat . 
Sémita nyelvek egyike 
Evőeszköz 
Ilyen a befagyott l á rda 
Avpa 
fdegen kettős magánhangzó 
. . . . er Sándor (Szt. Imre-
kollégium tervezője) 
Ilyen csiga is van 
Virág less belőle 
Ssurnak vele 
I I I» - Rómában 

1SS 



r 

McgicjicfcUl bckuldeiulû hét u i o é u , v.igy színésznő ncye 

VÍZSZINTES: 
. Kiváló r e n d e l i él kitűnő mll-

vé«z 
i . Mértani fogalom 
3. TSrftk 

14. N. U 
14. V Imim folyó t e u l 
17. Híre» pendliző 
I*. Falyó 
B . . . . atenye 
» . Az Andráuy-ut l Szlnhái mű-

v im* 
» . Könyvek címlapján szereplő 

n i 
17. V i sua l régi magyar » a l á d 
» . Ai Andráuy-u t l Színház te-

hetsége» Datai művésznője 
M. Sarkvidéki állat más ta lhang . 

IÓI 
» . Kereskedő teszi 
H . Hon anagrammája 
» . Állok — latinul 
» . Régi „ e z " 
17. Egyforma belük 
38. Könyörgök 
41. V i i u a i a kukorica má« nyel-

ven 
41. Egyforma betűk 
41. A » . vízszintez egyik a lakja 
43* Sz inmdvéu . kl Jelenleg egyik 

kabaréban vendégszerepel nagy 
•Ikerrel 

44. Idegen »»emélyea névmás 

4S. Vissza; Moszkvában van 
44. Visua l belsfi »zerv 
41. Vittzas angol prepozíció 
SI. Mássalhangzó (fordítva) 
t i . Parasz tkabarékban k lauz lku-

•ak az alakításai 
M. Helyhatározó 
» . Néptrlbun volt Rómában Clau-

d l u u a l , akit később megölt 
» . Neveletlen, otromba f r á t e r 
M. Mozi — más nyelven 
14. Misa Magyarország. Jelenleg 

színésznő 
•4. Szag, illat — latinul 
(7. Ismer 
» . Huru par tnere 
71. Zeneszerző. Az Andráuy-u t l 

•zlnház zenei vezetője 
71. Sok Ilyen szépségversenyt ren-

deznek 

FÜGGŐLEGES! 
I . Az Andráuy-u t l Színház dra-

maturg igazgatója. 
Z. Valentino keresztneve volt 
S. Beszédet mond 
4. Az omnibusz eleje 
J . . . poly 
I . Vissza: « u á j b a n Tan 
7. Egyik legnívósabb pe»tt szín-

ház 
•. . . r y 

I I . í r ó éa konferanszié 

U . Telek, Játéktér - la t inai 
12. Az Andrássy-utl Színház mű-

vésze, kt egyúttal Ismert ka-
barélró 

14. Az oaztályaorsjáték őt* 
18. Kégi magyar klráty 

» . A főid egyik legnagyobb fo-
lyója 

l t . Salte 
» . Vissza: kettősmássalhangzó 
» . Az Andrássy-utl Színház mű-

vésze. Beceneve: CsuU 
» . Kra jcá r rövidítése 
» . Idegen férfinév 
» . Vissza: zudlt 
34. Visszás f ranc ia költő 
» . As Andráuy-u t l Színház mű-

vésznője. Beugrásairól hires 
4«. A kutya 
43. Kérdezősködik 
47. Vissza: Tutsek Anna leány-

regényeinek hősnője 
4«. Felelet 
sa. Férfinév 
» . Üdlllőhely (névelő) 
» . Férfinév 
» . Becézett angol férfinév 
» . O. U. I 
í í és álarcok 
41. Vissza: Ma 
» . Kérek — latinul 
I t . Pr imadonna monogramja 
» . Csont — I - « — ' 



Betü- és képrejtvények 
(Ypsilon, Wisnyovszky, Adler) 

- i . 

z. 3. 

SAKKFELADVÁNY 

Matt 3 lépésben 

MEGFEJTÉSEK 
az 1932. évi 40-ik számból: 

Beta- ét képrejtvények: 1. Lókötó. 2. Kalászérés. 

». l'üleniüle. 4. Marcangol. S. Patagónia. ». Honieros. 
7. Húbele Balázs. 8. Pestis. ». Csomópont. 

KERESZTREJTVÉNY! 
B I R O B I R O H I V A T A 
E N C A R R A O L É V 

O E S A K A A T A R 
G A L A M B A K A L I T K A 
R A A A L R Z T O 
O L D A L A M A M A R A 
G I O V A N N I 8 E 3 A N T 

S A O D A R I R U 
A S A L A K M A I T I R 
M I K O R A Z I 3 T E N K A 
O E é V A I M I R 
H A R A G J E N E I E R 
A R Ê G I J O T A B L A B I 

A K I A 8 E O E L V 
A D R A S L E L A P E 
B I R Ô H O T E L I M P E R 
B A , O N * O E U R 
O R K A N K É N E S E V 
L E N N I V A Q Y N E M L E 

G I G O R T N L E R 
A I Y E N A P O K T O 
T A K A R O D J A T O K I N 
V Ö V S O P T A L 
E S Z T I N Y E S T L A 
T A L Á N I G E N T A L A N 

R I V L O D O N A G 
A K L E L E L F N E O 
K A C A G A G R O P N Y E R 
P L A T I N A N H A L A 

L O D 
L E 

A G 

G A D 
I N I 

U 
A D A 
C A G M 
R A K 
A L 

I O 
I A L 
2 D £ 
N N I 
T E 

L E 
N e N 
E R 
N K A 
N E M 
I Z 

D E 
T E M 
S T 6 
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KISKEHKSZTREJTVËNY: 
A M A D E U S M O ? A R T ~ 
B O L O G N A SU A R 
I N RR M E T Z T U 

B A L T I M O R E C I D 
L L O M O S A N S B E 
I l U E N DE O B 

A S N I T N E M E R E 
S A N D E A U D N R 
E O RN M T E R L 
M Ó R A A B A N I I 
B A R A A R 6 M LN 
E C H E 8 A R A Y E K E 
R I C H A R D T A U B E R 

KERESZTREJTVÉNY! 
N A P O L E O N B O N A P 
A N L U D E N D O R F F 
S O G N E L S O N R 
Y O M A N O I M A M 
M L O C S O S A N E 
A V E S É Z T A C S 
O Y W A R E E R I 
Y B L R I N R I G A 
A L S O S T O B O F 
R B Ö Z S I B A R O 
O M K É S E L Ó R 
R A D I T T E D G R 
S L A J A V A I A 

ÎE N O A F O E D 
R T G E N F C H A 

G O L O M E G O L I 
E N R E D O O O O 

E D A L S A L O M 
L I K I E V E l K 
T S A C V E R D U N I 
A O K E L V A G V O N 
N N N N O V E C 
A U O B M E S 
C M U S S O L I N I E 
S O T R A F A L G A R 
O H I N D E N B U R G 
L E O T N A U R U 

lEJTVENÏi , 
D A J B U K A ; T I L O N A 
I AR U R R R ÜB L 
S A DE K A N C S A L 
Z A L A S Z O M B A T f A 
K É P P E N I R U H 
O V R E N B E 8 U Z S 
S I M O N T O R N Y A Z 
Z I E M A K A I L A 
D I fclOM R U C A E K 
O U N I O N I I M A 
B R E T A G N E NE B L 
A T O K A R E I E L 
S Z T R A T O S Z F É R A 

A R T 

A M 
L A 
F 
O K 
N A 
Z S 

A 
K 

S 
S Z 
E L 
G O 
E T 
S H 

D É V A 
A D A R 
T R I 
O N N 
L A G 
Y G I 
A Y G A 

L O T 
A T A 
J A R 

S O T 
É S O 

A M 
K A 
N N 
A Y 

M 
I L 

I 
G U 

KISKERE8ZTIIEJTVÉNY: 
S Z E M E S É A V I L A G A S Z T A L I T E N N 
Z U Z I Z L O M R 
E R E T I N A R I S O 
MAE E M E J E L E S 
E S L A M É J A Z 
N P V T L U Ö O F L E 
S A C E R A O Â Z E M 
Z L O T Y T A R S T I 
E P R É SZ P E D A L 
D E N S S E M A F O R 
E B E E L L GA 
T R A C H O M A I R I S 
T A S P U P I L L A 

S Z Ó F O T O . I RO 
Z O N G O R A M Ű V É S Z 
I D A R D R E K A 
NIA R G I B A L E 
H E R Z A S P A S I A 
A R G U M E N T Á L O S 
Z U 6 B A N K A R O F 
I G E D I R E K T O R 

E L E A R T H E R E 
L E Í R E 8 E T LMU 
E N N E S Z S A L A M 
T A V A S Z I G A B O N A 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK: 
(Postán küldjült el.) 

Egy doboz GERBEAUD: 
PROCKL GÉZÁN f.. Budapest. Mártonhegyi-ut 50. 
Egy nagy doboz világhírű NIVEA crime: 
Dr. V0I.GYF.SI JANOSNÊ. Röszke. 
Egy nagy doboz VALERY ponder: 
SCHENKER ILA. Miskolc. Hunuadi-u. 30. 
KRISTÓF penzióban (Kristóf-tér 3.) egy nap: 
Dr. F RIN DT DEZSŐ, Jászapáti. 
VIRÁNYI kalapgyár (Ferenciek-tere 3.) egy 

női sapka: 
SZÁSZ SÁRI, Budapest. Hajó-u. 5.. / . 3. 
PRINCESSE arcvlz (100 gram): 
GOLDSCHEIN ERZSIKE. Szentendre. Főtér. 
1 üveg LISOFORM, 1 fodormenta szájvíz, 

1 LISOFORM pipereszappan 
BÁRDON FERENCNÉ. Székesfehérvár, Színházépület. 
ASTORIA folo (Muzeum-kttrnt 1.) portré: 
GBÜNBERGF.R TERI, Budapest, Kastai-ul 24. 

Egy NOR-COC svájci sapka: 
PÁRKÁNYI KLÁRA, Bp est, Korona-u. I. 
3 tubus ERAFIT elpőápoló különlegesség és 

3 ERADAIM antllop-clpőtisztító: 
GOTTLIEB MAGDI, Vasvár. 
1 doboz világhírű KLEIN Orient rózsa szap-

pan, AIDA szőkitő shampoon-szappan: 
KEI.LNER LILI. Bpest. Podmaniczky-u. »3.. I. 3. 
RADIUS-METRO filmszínházba 2—2 Jegy: 
VÁRADI KÁROLY. Budapest. Vitéz-u. 2.. 111. 2. 
SCHLESINGER BELLA, Bpest, Dohány-u. 54.. 1. 3. 
GE-VI la azsuros sel vem harisnya: 
Dr. CSILLAG BÉN INÉ, Bpest. Kádár-u. «., II. 2. 
UFA FILMSZÍNHÁZBA 2—2 jegy: 
REINER ILA. Budapest, Andrdssy-iit 94.. 111. 
ROSNER MAGDA. Bpest. Vörösmarty-u. 5S,'a. 
'/« kg világhírű HAG kávé: 
BABNIG BÉLÁNÉ, Budapest, Márvámi-u. 29., f . 
DREHER-MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
SOÓS TERÉZ, Budapest, Nefelejts-u. 42., JV. 2. 
BEER drogéria (Berlini-tér 3.) 100 gram 

Marvel-Cblpre, 1 Tuft-puder: 
DAÁN MIKLÓSNÉ, Somoyy-Kéthely. 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal: 
MF.DÁK NÁNDORNÉ, Sárosd (Fejér m.). 
BOON'S kakaókülönlegesség, fél kg: 
H EG EDV S ÉVA. Budaper Ctdlai-u. 37. 
Zwack: UNICUM, nagy üveg gyomorerősítő: 
AC HS MARGIT, Budapest. Soroksári-ut 92 (Sziaett 

bélgyár). 
MEISTER szappangyár mintakollekciója: 
MEZEI ILA. Cegléd, Gróf Károlyi-u. IS. 
12 darab PUSZTADÖRI sajt: 
M ATZ A JÓZSEFNÉ. Budapest. Németvölmi-ut 37. 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal: 
Ozv. MEZEI GYVLANÉ. Budapest, Andrássy-ut 66.. 

III. 24. 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
Dr. MIKLÓSSY KÁLMÁNNÉ, Cegléd. Gerjetclepi 

iskola. 
2 nagy tubus QUICK gyorsborotvakrém : 
ROSENBERG GÉZA. Miskolc. Széchenyi-u. 22. 
2 nagy doboz SULFAMYL kémpuder: 
Dr. G0BL ALB1NNÊ. Törökbálint. Szanatórium 
TURUL mentődoboz: 
BARTÓK GYÖRGY. Értekvadkert. 

KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: 
SAS IMRE. Sarajevo, Klemansovljev trg. 5. 
JAGAN TIBOR. Banska Stiavnica. I. 67. 
BISZTRICZK Y MACA, Kalocsa. 
HF.RTZKA LENKE, Presov. 
STAHUR ICA, Presov. 
KARAKAS ÖDÖN, Temesvár, Sir. Gloriel 29. 
STEINHARDT ETEL. Oradea. Str. Matei Corvin 2. 
SZÔBEI. TIBOR, Satu-Mare. Str. Decebel 1. 
WOLLNBR ELZA. Stara Dala. 
GOLDSTEIN ARANKA. Bustina. 

Megfejtési határidő 1932 október 17. A 
postán beküldött levelezőlapokra ráírandó 
„FEJTORNA". Személyesen is bevihetők a 
szerkesztőségbe (Aradi-utca 8.), vagy a 
Színházi Élet Boltba (Erzsébet-körut 7.). 
Heti ajándékot nyerhetnek a Színházi Élet 
olvasói vagy előfizetői, ha legalább egy he-
lyes megfejtést küldenek be. 

„Áltat a szavakban" eredmény kihirdetése 
a jövő héten. 
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K L I N I I C Ä J A 
neiiek ott u lérfiak, milyen kevés nil u ni es 
milyen boldogan házasodnának az olt tartózko-
dók;• 

VALASZ: Ex a i akció csak magánakéi« lehr t . 
A lapunk hasábjain nem loglalkoihalunk vei*. 

A. Dodi 
LEVÉL: Egy iró úrról van szó, at önök mun-

kataridról. Megígérte. hoau meg loa tátogatni 
minket. 

VÁLASZ: Megkérdettük munka tá rsunka t . Állta 
Is a szavát. Csak e t l kis türelmet kér . 

Ex-feleség 
LEVÉL- „Két érzés viaskodik bennem. Az 

egyik a szerelmem, másik meo a becsületérzi-
sem." 

VAI.ASZ: Ha Sn a rova tunkat Hgytlemmel kí-
séri, tudia , hogy mi mindig a< utóbb! ul mellett 
foglalunk állást. De kedves és őszinte leveléből 
kiviláglik, hogy: fia is. üdvözlet . 

.Szenvedő 
LEVÉL: „A régi nóta. . . megcsaltak, el-

hánylak. 
VÁLASZ: A régi nóta : Ilyenkor, amig „ a k u t " 

a baj . nem lehrt seinml u ja t , semmi vigasztalót 
Imi, Még esak türelmetlen se legyen a szenvedé-
seivel szemben, .Nem Su az első, akit „vá ra t l a -
nu l " lepett meg az: mekkora fá jda lmak Is rej-
tőzhetnek a lélekben? Idű, hit és erős akara t i 

Leander 
LEVÉL: Tanácsot kérünk emléksorok»! lile-

tálca. 
VAI.ASZ: Annyi szépet, nagyot, bölcsei mond- • 

lak már nagy irók és bölcselők! Válasozon ki 
egyet ts I r ja beié az emlékkSnytbe. fin mindig 
nagyon óvatos voltam és sohasem árul tam el ér-
zelmeimet az emléksorokat kérővel szemben, még 
akkor sem, ha voltak ilyen ér te lmek. Ősidők óta 
ezt Írom: „Semmi sem választ ja az embereket el 
ugy eg> mástól, mint az ész. — Et semmi sem 
kőit ugy íissze, mint a szív!" I r j a (in l> ezt. Ma-
gyarázzák ugy, ahogyan a k a r j á k . 

Keresztrejtvény 
LEVÉL- „Kilenc betű. Svédország fővárosa. 

Csak a nyolcadik betű hidnuzik. Ez mdr meg-
van, bogi/: Stockhom. Nem tudjuk kitalálni. 
Segítsen nekünk." 

VÁLASZ: „ L " képzelhetetlen!» szelleme». 

Higyjek neki? 
LEVÉL: Azt hiszem, a hőlgu hüteten, de 

mindig azt inomtja, liogg ö egg rendes. 
VALASZ: Rendesen ezt mondják minden hűt-

lenségnél. 

Monaco 
LEVÉL: Lehet a kdrtiidn nyerni? 
VÁLASZ: Régi megállapítás. Egy módont ha 

nem Játszik az ember. 

Egö szenvedély 
LEVÉL: i. Van a forrásban lévő mustban 

oh/an szesztartalom, hogu be lehet tőle csípni? * 
2. Helyesnek tartja őn ezt a megszólítást: 
„Kagiiságoi kisasszonyom?" 

VALASZ: 1. Nem érlek hozzá. 2. Helyesnek. 

SUrgAs választ kérek 
LEVÉL: Egy arckép lestés* körűt támadl 

anuuyi bonyodalom. 
VALASZ: Teljesen magántermészetű dolog. 

Nem szólhatunk bele. 
Jolán 

U Egy 
poklok minden kínját elszenvedem... 

VAI.ASZ: Hiába mondom, hogy: tulzottság ön-
nek ez a természete, a gyötrődés, • szenvedés, 
a fantáziája ez irányban működik, — Bn erről 
nem lehet . De mondok valami mást , ami talán 
erőt ad bizonyos i rányban. Az a legrosszabb (egy. 
ver, azzal kü ldhe t jük kl legkevésbé boldogsá-
gunkat. ha : szenvedünk és ezt a szenvedést meg 
Is muta t juk . Őrük ha re ez, kedves Julánka ét a 
másik léinek Igen nagy lőlényt ét biztosságot ad, 
ha lát ja a szenvedésünket. Ha a „poklok kín já t 
szenvedjük", ez azl Jelenti, hegyi alnl marad-
tunk. így nem Jutunk a mennyországba. Ugy-*. 
ért engem?-
Elvira 

LEVÍL: .Jiemrégen jött egy ismerősöm Szu-
matrából. beszélte, hogy miluen szívesen nősül-

A montevideói magyarok estélyén nagy sikert 
a ra t t ak magyar táncukkal Rugi Sándor éa 

Fischer Magda 

GAOG ERZSÉBET S Ä 
Legmodernebb szépségápolás, mindennemű szépséghibák végleges 

Telefon: eltávolítása. Párisi tanulmányutamról visszatérve a nálunh még 
843—70. nem Ismert legmodernebb eljárásokba! működésemet újból megkezdtem 
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