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= = = s = = a nagy Uueguduar = = = = = = = 

Aa Ország legelső és legrégibb európai tiívójü nagy áruháza. Képünkön látható az áru-
ház hatalmas fedett márványoszlopos hallja, mely körülfogja 4 emeletnyi magasságban 
az összes áruosztályokat. A régi hírességei az árüháznak : az üveges, tükrös liftek, 
melyeken felhaladva, áttekinthető az árucsarnok minden része, az elsőemeleti hatalmas 
diszterem a világhírű „Lötz"-freskókkal, a 25 filléres áruosztály. A fényesen berendezett 
üj hus-, vad-, szárnyas-, hal- és gyümölcs-csarnok az Y-ik emeleten, az újonnan átépí-
tett és megnagyobbított előcsarnok, ahol a népszerűvé vált 10 filléres legfinomabb fagy-
laltokat és habos corneteket a közönség ezrei fogyasztják naponta. — A nagy tető-
sétány 7 emelet magasságban, honnan gyönyörű kilátás nyílik Budapest és környékére. 
Saját villanyfejlesztő gépház- A buffet a lY-ik emeleten. — A fényképészeti műterem 
és a rádió-osztály saját leadóállomása, mely hatalmas hangszóróival szórakoztatja az 

áruház közönségét. 



PALACE PENSIO 

Hali-részlet 
• 

Szalón 

Az Igazán jó penzió megépítésénél kétléle cél-
szerűség dominál. Ai egyik, hogy központi fekvé-
sénél fogva egyformán könnyen megközelíthető 
legyen a város minden pontjáról. A másik, hogy 
építészetileg megfeleljen egy modern penzió kö-
vetelményeinek. A Palaee Penzió e tekintetben 
egyenesen Ideális, tekintve, hogy Budapest szi-
vében. a KAROLY K1RÁLY-UT S/a. számú gyö-
nyörű bérpalota egy teljes emeletét foglalja el. 
A speciálisan penzió céljaira épített ötven szoba 
a legkényelmesebb ízlést is kielégíti. Közös he-
lyiségeinek és szobáinak berendezése elegáneia és 
kényelem tekintetében felveszi a versenyt a leg-
jobb és legismertebb hotelek berendezésével. 
Konyhája elsőrangú, változatos és bőséges. 
Orvosi előírásra minden diétát elkészít. A Palaee 
Penzióban a főváros legjobb közönsége lakik. 
Igazi uri hangulatát kedélyes összejövetelek és 
művészi esték emelik. A penzió mérsékelt árak 
mellett már egy napra is Igénybe vehető, hosz-
szabb tartózkodás esetén Jelentős árengedményt 
ad. Részletes felvilágosítást nyújtó prospektust 
minden érdeklődőnek szívesen küld a vezetőség. 

(Seidner lelvételel) 
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lel a Seimigen 
Semmeriny újból magára öltötte téli 

pompáját. A csillogó fehérségben tün-
döklő hegyek ormain szikrázva játszado-
zik a nap tüze. A Hirschenkogel és 
Sonnwendstein fehér karcsúságban emel-
kedik az átlátszó felhőfoszlányok fölé. 
Semmering ünnepi díszben várja kedves, 
magyar téli vendégeit. 

Sohasem nyújtott még a Semmering 
innyi szépet és változatosat, mint most. 

Nemzetközi sportversenyek és sport-
ünnepségek egymást követik, amelyeken 
többek között a magyar jéghockey-csapat 
is résztvesz. December 22-től ' február vé-
géig ujabb és ujabb sport szenzációk szín-
helye lesz Semmering. Sí, korcsolya, 
jéghockey, sijöring, rókavadászat stb. 
teszik a sportéletet lüktetővé és változa-
tossá, a versenyek jelentőségét pedig a 
legkiválóbb nemzetközi nevek és részt-
vevők biztosítják. 

Külön megemlítésre érdemes a világ-
hírű Panhans tulajdonosa, Zimdin ur ál-
tal mostan épített síugrósánc, amelyhez 
fogható a szakemberek szerint nincs 
Európában. Egy század utászkatonaság 
dolgozott a sánc megépítésén, ezer és 
ezer robbantást végezve. 

A mozgalmas sportélet mögött nem 
marad el a társasélet sem. Semmering 

Sielâlt a Semmering« 
(Presse photo) 

Joseph Srhandl sfbajnok mester-
ugrása a Semmeringen 

mindent elkövet, hogy ven-
dégei jól érezzék magukat 
és a napi sport után a szó-
rakozások minden lehető-
sége nyitva áll a közönség 
előtt. Ötórai teák, bálok és 
táncünnepségek a Panhans 
és a Südbahnhotel elra-
gadó helyiségeiben min-
denkor élményt jelentenek. 
Nagy újdonságként most 
nyílt meg a Panhans-hotel-
ben az egész világon egye-
dülálló, villanyerőre be-
rendezett szerencsejáték-
kaszinó, amely érdekes-
ségével és izgalmasságával 
kétségtelenül szenzációja 
lesz az idei szezonnak. Ka-
rácsonyi meglepetésként 
nyílik meg a Südbahnhotel 
elragadó, fedett téli uszo-
dája is. w. M. 



A villaiiyerore berendezett „Quilette" játékkaszinó a Panhansban 

semmeringen a ranhans Hotel az idei szezon slagere ! 
A Panhans Hotel igazgatósága eddig még mindig megtalálta a módját annak, hogy 

vendégeit a legnagyobb meglepetésekben és még hozzá kellemes meglepetésekben 
részesítse. 

Ilyen meglepetés volt az elmúlt nyári szezonban, amikor a mit sem sejlő vendégek 
elé egyik napról a másikra varázsoltak elő egy sziklába vájt mesebeli strandfürdőt. 
Uj lüktető élet kezdődött a Semmeringen, a pizsamák és a strandkosztümök kápráza-
tos szinpompája a hegyek között. Ebben a strandéletben ugy a finom eleganciában, 
mint a tündöldő kedélyben hamarosan vezetőszerep jutott a magyar közönségnek. 

De télire sem maradt tétlenül a Panhans igazgatósága, sőt, mintha önmagát 
akarta volna túllicitálni, egyszerre kút szenzációval fogja meglepni vendégeit. Még 
titokban tartják, de én 
már elárulom a Színházi 
Élet olvasóinak, hogy az 
egyik egy ragyogóan szép, 
hatalmas pilléreken nyugvó 
fedett uszócsarn-ok, a má-
sik pedig a „Quilette", az 
újszerű, villanyerőre beren-
dezett játékkaszinó. Ez a 
maga nemében hallatlanul 
érdekes szerencse- és ügyes-
ségjáték, amelynél minden 
szabálytalanság teljesen ki-
zárt, bizonyos, hogy a téli 
szezon legkedveltebb szóra-
kozóhellyé lesz a napi 
sporttól fáradt közönség-
nek. Bizonyosra vesszük, 
hogy a mi szórakozást 
kedvelő magyar közönsé-
günk ebben a kaszinóban 
is vezető szerepet fog ját-
szani. 

W. M. 

A Panhans téli fedett unióesarnoka 



Használjuk kl a karácsonyi ünnepeket 
Soha nem volt még ilyen fontos a 

kérdés, hogy hol töltsük el a karácso-
nyi ünnepeket, mint az idén. A dolgozó 
embernek pihenésre és egyben üdü-
lésre van szüksége. Erre a célra a ba-
deni Lakatos-szanatórium a legalkal-
masabb, mert fekvése és berendezése 
valósággal predesztinálják a nyugalmat 
kereső ember otthonául. Az épület előtt 
a Helenental hóval borított fenyvese 
látszik, hol órákig sétálhatunk és él-
vezhetjük a tiszta szubalpin levegőt, 
anélkül, hogy elfáradnánk, mert az ut 
ezen a helyen egész nagy távolságban 
semmi emelkedést nem mutat. 

A sportrajongókat viszont kitűnő si-
és ródli-területek várják. A szánok szá-
zai viszik a közönséget a napsütéses 
utakon a gyönyörű Mayerlingbe és 
Heiligenkreuzba. 

Maga a szanatórium központi fűté-

ses, közhelyiségeivel a legtökéletesebb 
komfortot nyújt ja . Az összes diétás- és 
fürdőkurák mellett szórakozás is akad 
a házban. 

Egyszerűsíti az üdülést az, hogy a 
szanatórium állandó budapesti irodájá-
ban, Carlton-szálló (telefon: 88-9-70), 
pengőfizetés mellett lehet a szobát 
megrendelni, amelyet hivatalos kurzu-
son számol el Badenben a szanatórium. 

A szanatórium a magyar vendégek-
nek az ünnepeken át is felár nélkül, a 
mérsékelt áron adja ki a szobákat. 16 
pengőnél kezdődnek az árak, amelyben 
azonban már bentfoglaltatnak: a teljes 
ellátás, ötszöri étkezéssel (diétás is), 
közönséges fürdők, massage és orvosi 
felügyelet. 

Ugyanitt lehet az abbaziai Lakatos-
szanatóriumba is pengőfizetés ellené-
ben szobát rendelni. 

6 



Pontos elm 

MIT KELL TUDNI 

A FOTO AMATŐRNEK? 

Kodak Limited budapesti fiókja 
PropagandaOMztàlya BUDAPEST, Postafiók 746. 

Kérem legújabb Ismertetőfüzetük dijtalan megküldését: 

e k t l l d e n d ő 

megküldünk 

Egy kis könyvecske jelent meg a 
Kodak cég kiadásában, mely sok hasz-
nos felvilágosilást tartalmaz az ama/őr-
fényképezés köréből. 

Hogyan készítsünk erdei felvi-
telt ? Miért kell szinszürőt használni 1 
Milyen mesterséges világítást hasz-
náljunk szobafelvételekhez 1 Hogyan 
öriizük meg negativjainkat... 

Ilyen és sok más hasonló kér 
désre talál e könyvecskében u! 
mutatást, melyet minden foto-
amatőrnek, vagy az amatőrfény 
képezés iránt érdeklődőnek 

dijtalunul 

7 



ALAPÍTVA 1878 • TELEFON 893-14 

Családi öröm karácsonyra; 

FÉNYKÉPEZŐ-GÉP . . . . . (P 1 5 . - és feljebb) 

MOZI-FELVEVÖ-GÉP . . (P 1 8 0 . - és feljebb) 

MOZI-VETÍTŐ-GÉP (P 240.— és feljebb) 

PEJTSIK KÁROLY 
FOTO - KINO -SZAKÜZLET 

Budapest, IV., Városház-utca 4. sz. 
(Kossuth Lajos-utca saroknál) 



K Ä L L A Y T A M Á S 
K Ü L F Ö L D I D O H Á N Y K Ü L Ö N L E G E S S É G E K 

BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 2 « TELEFON : 8 1 - 6 - 5 8 SZÁM 

HAVANNA SZIVABOK. H. Upmann 
Petit Bouquet 25 darabos ládácska 46.20 

Bock y et Co. 
Hortensias 25 da rabos ládácska . 44.— 
H. de Cabanas. Non P lus Ultra 

50 darabos bádogszelence . . . 114.40 
Henry Clay. Coronas Chiquitas 25 

da rabos ládácska 48.40 
Flore de Tabacos de Partagas et Co. 

Bouquet Especial 25 dbos ládácska 40.— 
Petit Coronas 50 darabos bádog-

szelence 126.50 
Lil iputanos 50 darabos ládácska 40.— 
Brazillal szivar. Ideal Laminados 

25 darabos csomagolás . . . . 25.— 
Hollandi szivar 

Flor Prefer ida 10 dbos ládácska 11.— 
Olasz szivarok. Virginia 50 da rab 12.— 
Toscana 50 da rab 10.— 
Sella 50 da rab 10.— 

TÖRÖK SZIVARKÁK 
Monopole d'État des Tabacs de Turquie 

Constant inople 
Jockey Club 20 dbos bádogszel. 3.08 
Selam 20 dbos bádogszelence . 2.86 
Cazi 20 dbos bádogszeience . . . 2.64 
Cercle du Bosphore 20 darabos 

car tondoboz 2.42 
EGYPTOMI SZIVARKÁK 
Nestor Glanaclis, Cairo 

King 20 dbos bádogszeience . . 3.74 
Phénix 25 dbos bádogszelence . 3.58 

Kyrlazl Frères, Cairo 
Elite 25 darabos car tondoboz . . 3.25 
Impera tore 20 dbos cartondolboz . 2.86 
Iris 20 darabos car tondoboz . . 2.86 
Daphne 20 dbos car tondoboz . . 3.08 

Dimitrino et Co., Cairo 
I .uxor 25 da rabos bádogszelence 4.68 
P o u r les Pr inces 25 dbos bádogszel. 2.50 
Ariston 20 dbos bádogszelence 4.18 

Le Khédive (Ed. Laurens Ltd.) 
Alexandria—— Cairo 

Figaro 25 dbos bádogszelence 4.85 
A. Chelmis et Co., Cairo 

Ramses 25 darabos car tondoboz 4.40 
Hyksos 25 darabos car tondoboz . 4.40 

M. Melachrino et Co., Cairo 
Anubis 20 darabos car tondoboz . 2.40 

Gabriel Mantzaris et Co. 
Alexandria — Cairo 

Sultan*" 25 darabos car tondoboz . 4.13 
K Pacha 25 da rabos car tondoboz . 4.68 

Theodoro Vafladis 
Ma Joie 20 dbos car tondoboz . . 3.30 
Simon Arzt, Cairo. Royal Dra-

goons 10 darabos kar tondoboz 3.— 
First King 20 dbos car tondoboz . 5.— 
Extraflne P 20 dbos bádogszel. . 4.18 
Dames 20 dbos car tondoboz . . 2.42 

J. Ismalun et Co. 
Aida 20 darabos cartandofcoz . . 3.08 

Nicoles Soussa Frères 
Assuan 10 da rabos car tondoboz . 1.88 

A. G. Cousis et Co. 
Excelsior 20 dbos bádogszelence . 3.08 

ANGOL SZIVARKÁK 
Abdulla et Co. Ltd., London 

Abdulla Rose t ipped 20 dbos car-
tondoboz . 5.72 

Abdulla 11. sz. 25 dbos car tondob. 4.68 
Abdulla 16. sz. 25 dbos bádogszel. 4.13 

Alfred Dunhlll Ltd., London 
Duke Turk ish 25 dbos car tondob. 3.— 
Dunhills London 20 darbos carton-

doboz 2.86 
Teofaniet Co. Ltd., London 

Turk ish (Rose t ipped) K. O. 25 da-
rabos car tondoboz 5.— 

Petit (Gold t ipped) K. O. 25 dara-
bos car tondoboz 3.85 

Empire (Cork t ipped) K. O. 25 da-
rabos car tondoboz 3.85 

Russian Special 25 dbos cart.-dob. 4.95 
Teofani mintadoboz 100 dbos car-

tondoboz 23.— 
British American Tobacco Co. Ltd. London 
Gold Flake 20 dbos car tondoboz 2.64 
Lucky Stricke 20 dbos car tondob. 2.64 

SVÁJCI SZIVARKÁK 
„Turmac" 

Turkish-Macedonian Tobacco Co. 
Turmac-Edib 20 dbos car tondob. 2.86 
Turmac-Vert 25 dbos bádogszel. 3.85 

AMERIKAI SZIVARKÁK 
R. J. Reynolds Tobacco Comp. 

Camel 20 dbos car tondoboz . . 2.42 
Llgatt Co. Myers New-York 

Chesterfield 20 dbos car tondoboz 2.42 
Cohen Weenen et Co. 

Afr ikander 20 dbos car tondoboz . 2.42 
OLASZ SZIVARKA 

Eja 20 dbos cartomdoboz . . . 1.80 
Orientale 20 dbos car tondoboz . 2.20 
Eva 20 darabos car tondoboz . . 1.80 
Regina 20 elbos car tondoboz . . 1.80 
NÉMET SZIVARKA. Mens frankfurti gyár 
Üditő szivarka 20 dbos cartoindob. 3.30 

PIPADOHÁNYOK 
Three Years Matured Virginia Vi 

angol fontos bádogszelence . . 6.— 
Ugyanez '/s fontos bádogszelence 3.— 
Capstan N/C Mild 50 gr.-os bá-

dogszelemce 3.19 
Graven Tobacco 50 gr.-os bádogsze-

ience 3j52 
Dill's Best Rubbed 1K unciás cso-

magolása 1.87 
Ugyanez lA angol fontos csoma-

golása 10.— 
Trinciato Italia 50 gr.-os bádogsz. 1.90 

Vidéki hiegreindeléseket utánvét mel-
lett pos tafordul tával továbbí tunk. 

Por tó és csomagolás önköltségi á ron . 

A 



A legszebb 
karácsonyi 
ajándék! 

64 oldal — hat pengő 
Brodszky, Eisemann, Kom/átl, Lattal 
Szlatlnay, Márkus, Dr. Sándor 
Szántó legnagyobb Idei slágereivel. 

Gyönyörű, aranynyomásu 
borítékban 
Kir/en részletes Ingyen Ismertetést 

Bárd Ferenc és Fia 
zeneműk/adóhivatalától 

Budapest, 
IV., Kossuth Lajos-utca 4 

MegnpU 

Budapest, VI., Podmaniczky-utca 8. 
Távirati cim: Hotelist, Budapest. Tel.: 21-2-43, 

29-4-34. 
Elsőrangú családi szálló a város központ-
jában. Nyugati pályaudvar mellett. Szo-
bákban hideg, meleg folyóvíz, központi 
fUtés, telefon, lift. Étterem, kávéház. 

American bar. 
Hónapos szobák 60.—, 80.—> 100 P. 
Meghívjuk Márkus Dezső. Zábosnlkola elő-
fizetőnket h á r o m napra Budapestre és felkér 
jfik, hogy megérkezésének pontos idejét a szálld 

igazgatóságával közölni szíveskedjék. 

o Színházi Élet 
rádióosztályai 

Egyen- és váltóáramú készülékek 
raktáron. Mindennemű alkat-
rész a legolcsóbb áron kapható. 
Készülékek javítását és átala-
kítását garanciával vállaljuk. 

Díjtalan mxaktanác*l 

Standard-, Telefunken-, Elec-
trophon-, Maxwell-készûlékeket 
lakásán díjtalanul bemutatjuk. 

Színházi Élet Boltja: 
Erzsébet-körut 7, sz. 
Telefon: 421-72 és 362-84 



Alkalmazkodtunk a viszonyokhoz ! 
Árainkat mérsékeltük! 

Megszokott Liebner-minőség maradt I 

Már 5 pengős vásárlásnál is ily takarékpersellyel 
örvendeztetjük meg kis Barátainkat 

N a g y k é p e s Á r j e g y z é k ü n k m e g j e l e n t . 
Kívánatra megküldi 

Liebner Zsigmond 
B u d a p a a l , V . , S z < . I a « v * n > t « r 4 . 

Az ország legrégibb és legnagyobb gyermekjátékároháza. 



Nagy karácsonyi vásár 
SZÍNHÁZI ÉLET boltjában 

Ajándékul legalkalmasabb Könyvek, kották és lemezek jegyzéke. 

K Ö N Y V E K : 
Asch S.: Pétervár 5.60 vk 7.50 

Az Atheneaum uj 2 pengős regényei. Vk. 
Parrott: Szabad a csók 
Móricz Zs.: Rokonok 

Culbertson: A kontrakt bridge kék könvve 
Erdős R.: Örök papok (2 kötet.) . . . . 

3,60 
6,80 

Galsworthy: A Forsyte Saga. 3 kötet (propaganda-kiadás, finom papíron). Az Idei Nobel-díj 
nyertese 7.M 

Gárdonyi három legjobb könyve propaganda kiadásban 
Egri csillagok (2 kötet) , 5.— vk 7.80 bőr 11,— 
Isten rabja i , , , -2.90 vk 3.90 bőr 5,90 
Láthatatlan ember 2.80 vk 3.80 bőr 5.80 

GrStzer J.: Fejtorna 

Kalandos utazások fve 1.90 vk 2.90 képekkel. 
Shackleton: Déli sark hajótöröttéi Wassermann: Bula Matari 
Katz: Panamától a Tűzföldig Löhndorfl: Az óceán pokla 

Karinthy: \Hasmütét 2.40 
Kálmán J.: Ez a kutya eladó . . . 2.— vk 3.60 
Kästner: Fábián vk 2.— 
A ma szakácskönyve. 2000 konyharecept. 

630 1 vk 4.90 
Móra F.: Aranykoporsó (2 kötet) . . . . 5.60 

— Könnyes könyv. Versek . . . 3.60 vk 5.— 
Zweig St.: Maria Antonia 

KOTTÁK ÉS 
Karácsonyi albumok, 

Paleologue: Három diplomata 1.80 
Reymont: Az Ígéret földje (2 kötet) 6.50 íbőr 10.— 
Strachey: Erzsébet és Essex . . . 3.90 vk 5.50 
Szalacsy: A fekete ember (2 kötet) 7.80 vk 12.— 
Tolis B.: Szerelem és szaporodás . . . . 2.40 
Undset: Kristin Lavransdalter I. koszorú 

4.80 vk 6.80 
(2 kötet) 6.80 kve 8.40 

LEUEZEK: 
kötetenként P 6 . -

BARD-ALBUM 
Ich hab ' dich einmal geküsst 
János legyen . . . 
A babám budakeszi 
Warum? 
Utánad nem jöhet már . . . 
Hindu dal 
Es még 19 sláger 

NÁDOR-ALBUM 
Hyppolit 
Ne törődj semmivel 
Szalma vagyok 
Szeressük egymást 
Haway gitáron 
Ne tudja meg senki 
És még 38 sláger 

RÓZSA VÖLGYI-ALBUM 
Sevilla-rumba 
Minden ember egyszer bolond 

lesz . . . 
Ilow-do-you do . . . 
Cuban Love Song 
Én édes Katinkám . . . 
Amitől az ember . . . 
És még 31 sláger 

A legújabb táncsláger: 
Yo-Yo step (Barna P. verse és zenéje 

a Yo-Yo lánc leírásával) . . . . . . . ï> 2 . -

P 5.50 

P 5.50 

P 5.50 

P 5.50 

Szedő Miklós felvételei 
Diri-diri dongó 
Holnap, lalán majd holnap . 
Mondd méri? (Warum?) . . 
Valaminek történnie kell . . 

Vlg Miklós felvételei: 
Minden ember egyszer \ 
Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni ( 
My golden Baby  
Akár a kék csillagos ég I 
Szibill levele \ 
Illúzió a szerelem / 

Fekete Pál felvétele: 
Mondd azt, hogy táncoljunk bigint . \ 
Mért fá j az ugy I 
A kadettszerelem c. operett-újdonság remek felvételei Sebő Miklós énekével (2 lemez) 

Kalmár Pál felvételei 
Szeretnék egy u j szivet . . . 
Nekem egy mosolyod elég . 
Nekem egy rendes kis nő kell 
Engem a tavasz itt felejtett . 

P 6.50 

P 6.50 

P 6.50 

/ P 6.50 
•á P 5.50 

TiQ-ti, itid-ta . 
'E Iíampadine 

Két ritágsláger: 
\ P 6.50 L. Boyer: P a r i « moi d'amour - • • \ 
/ Dans la lumée / 

P 6.50 

Könyvekről, kottákról és lemezekről kívánatra részletes jegyzékeket küldünk. 
Szinházjegypénztárunk egész napon át, vasárnap délelőtt is nyitva vnn. 

Színházi Elet Boltja 
B u d a p e s t , V I I . , E r z s é b e t - k » r u t 7. s z á m . - T e l e i o n : 8 6 2 8 4 é s 4 2 - 1 — 7 2 . 

8 — pengőn leiüli uasariasnai - «meure is — portúmeniesen szalunk. 



Gyrnes lel y.) 

V i - , V i l m o s c s á s z á r - u t 4 

Bel- és külföldi italkülönlegességek, 
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filmezni 

Külső felvételekhez f J j t 
ftSfo i sochrom 23» Sch : 

Műfény 
és esti felvételekhez 

Agfa S u p e t p a n 26» Sch | 

A G F A I U P E X m m 

A G F A B R O Y I R A 
i sochrom és S o p e r n a n 
anyaggal minden alkalommal 

és minden időben lehet 
fényképezni. 



XXII. évfolyam Budapest, 1932 december 17—24-lg 62. szám 

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

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

hermellnbundát kap ajándékba _ « „|£tkl" cimU filmben. A film olvad tói sikerült h o ï ï felvételek 
»tán s filmgyár tényleg Anniénak a j á n d é k b a a Z e « r márkás bundát 

(Forum) 
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M ^ • ' I 

X X I L é v f o l y a m 
Budapest, 1932 december 18-24-1« 

n h A z i 
L E T 

S Z Í N H Á Z I , f i l m . i r o d a l m i 
ÉS M Ű V É S Z E T I S Z A K L A P 

S Z E R K E S Z T I : 

INCZE SÁNDOR 

MOSS UFA: SZILVÁSSY ILONA 

H h H H I ^ ^ ^ H Í 
(Foto Ao(rls) 



A leányzó nem halt meg, 

A színészet szerelmesei egyre keserűbben mondogatják, hogy a színészetnek 

vége. 

A közönség hűtlen a színházakhoz, aztán drámaírói válság van, maga a 

színészet pedig nem hoz elég utánpótlást. 

Ez először is nein igaz. 

A közönség sohase járt a színházba ugy, mintha az neki életszükséglete lett 

volna. A szinház mindig küzdelmek csatatere volt. Még csak száz éve, hogy ná-

lunk rá kezdtek kapni az ízére. Még a nagyapáink ugy beszélitek róla, hogy 

csepürágás. De később is állandóan hallani lehetett a lelkesítő szót, hogy a vilá-

got jelentő deszkák a nemzet szószéke. A kaszinó pártolását, a mélyen tisztelt 

közönség nagylelkű pártfogását kérte állandóan a szinház. Mikor én Budapestre 

jöttem, a század első évében, a Nemzeti Szinház mindig üres volt, a többi szinház 

is egészen a háború kitöréséig ezer bajjal küzdött. A szemünket az téveszti meg, 

hogy volt a háború alatt egy korszak, mikor akármit adtak, a színházak állan-

dóan zsúfolva voltak. Akkor hitettük el magunkkal, hogy nagy kultura van itt 

a Duna—Tisza táján. Pedig nem kultura volt, csak háborús mentalitás. 

A drámairodalommal is ugyanez a helyzet. Sose volt drámairodalmunk, 

ötven éven át Szigligeti és Csiky Gergely jelentették a magyar drámát és a szín-

müvet. 

Mellettük még a népszerű irók tudtak a közönséghez szólni. De ahogy a köl-

tészetnek Petőfije volt és Arany Jánosa, a regénynek Jókaija és Kemény Zsig-

mondja, — a drámairodalomnak nem volt hasonló jelentékeny költője. Nem 

akarok az élőkről szólani, de a színészet felvirágzásával esik össze a magyar 

drámairodalom felvirágzása. S most a színészet eflhanyatlásával együtt jár még 

a régi kedvenceknek elejtése is. A drámaírók ma egyáltalán nem tudják, mit 

akar a közönség. Ha problémával jönnek, akkor unalmasok, ha bohóságot irnak, 

akkor felületesek . . . Ha a régi stílusban maradnak, éppen ugy idegenek hozzá-

juk, mintha ujat hoznak. Soha annyi darabot és annyifélét nem próbáltak a 
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színházak, mint ma. Senki se bir a kor lelkére rátapintani, senki sem tudja az 

u j műfajt megalkotni. 

És a színészet. sem hoz u j neveket, u j csillagokat, uj, izgalmas hősöket 

és hősnőket? 

Hát mi van itt? — kérdi az ember. 

Csakugyan a vég kezdete? 

És akkor az utcán kétméteres plakátok ordítanak rá; embernagyságu képek-

ről mosolyog le a hirdető falakról a hősök és hősnők képe és a város tele van 

pompás termekkel, ahol ember ember hátán nyüzsög és valósággal lesi a szí-

nészet csodáit. 

No lám: hiszen ez is színészet; a mozi is színészekkel dolgozik. Csak nem 

helyi nagyságokkal, hanem világméretekben. Színészet ez: színészek játsszák az 

életet a vásznon, színészek vállalkoznak a nyaktörő és különös feladatra, hogy 

kint, a nagyvilágban kalandozzanak velünk és festett kulisszát, megépített váro-

sokat és a szabad természet minden pontját felhasználják, hogy maguk köré 

sodorva, mesét, kalandot és fantáziát hozzanak a nézők elé. 

A színművészet soha, a világ fennállása óta annyi színésznek nem adott 

munkát és kenyeret, mint mióta u j nevet vett fel s mozinak hivatja magát. És a 

színművészet soha annyira fel nem tudta forgatni az emberiség érdeklődését, 

mint mióta filmtekercseken repül a világon körül. 

Mi történik tehát itt? . . . Az, hogy a lúdtoll megszűnt s az író áttért az acél-

hegyü tollra, aztán az acélhegy is megrozsdásodott s áttért az írógépre; most 

akar ják feltalálni az u j szerszámot, hogy az író csak belediktálja a mesét a gépbe 

s az mindjárt leírva pereg ki. 

Azért a színészet mégsem lúdtoll, a színházat nem fogják becsukni, csak meg 

fog fogyni a számuk és a magasabb és nemesebb művészetnek lesz kisérleti 

helye. 

A színház fogja mindig vezetni a filmművészetet, mert primőrt nyújt. Első 

érzést, első és közvetlen részvétet a munkában, a gondolatban és a művészetben. 

A színészet nem halt meg, csak újjászületett. A mozi eddig elképzelhetetlen 

tömegszolgálatában oly magasra emelkedett népszerűségben, hogy az emberek 

észre sem veszik, hogy ugyanazzal a leányzóval vannak szemben, akit mint sze-

rény kis Hamupipőkét kezdtek már elfeledni. 

Most előttünk van egy rendkívüli grande dame; s ez szintén ugyanaz: 

Thalia istenasszony. 
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M I S S U F A * 
SZILVÁSSY ILONA 

Antal József, u Ufa Igazgatója, német nyelvbőt vizsgáztatja a jelülteket 
(László telv.) 

Eldőlt a Miss Ufa-pálvázat, amely 
három/ hónapon át 'boldog izgalomban 
tartotta Magyarország fiatal leányait. A 
győztes Szitvássy Ilona a dicsőségen fe-
lül két tündérszép hetet tölt ma jd Ber-
linben, ahol az európai film-metropolis 
fejedelmei és mágnásai hódolnak előtte. * 

Hónapok óla folyt a Miss Ufa-pályá-
zat a Színházi Élet haisáibjain. Ezer és 
ezer fénykép futott be hozzánk ez alatt 
az idő alatt. Ezek közül permanens elő-
zsüri mintegy kétszázat válogatott ki. 
Ezeknt-k hasonmálsai kaptak meghívót 
a december 8-án, csütörtökön megtar-
tott Miss Ufa-döntőre. 

• 
A verseny a Színházi Élet szerkesztő-

ségében zajlott le. A zsűriben az Ufa 
részéről Antal József vezérigazgató, 
Heinz Hille főrendező és Lándor Tiva-
dar, az Ufa budapesti dramaturgja fog-
laltak helyet. A Színházi Elet szintén 

három zsűritagot delegált és pedig Incze 
Sándort, Lukács Gyulát és Váró An-
dort. Rajtuk kivül Hatvany Ferenc báró 
vett részt a bírálóbizottság munkájában. 

A kétszáz pályázóból órákig tartó 
lelkiismeretes vizsga után 

tizenöten jutottak be a döntőbe. 
Hiszt-n, ha csak egyszerű szépségver-
senyről lett volna szó, akkor többen is 
maradtak volna, de 

az Ufa elsősorban a hangos film 
szempontjaitól tette függővé a 

döntést. 
Itt tehát a szépségen kivül döntő szere-
pet játszott az énekhang kelleme&sége, 
a nyelvtudás és azok az elemi színházi 
képességek, amelyek veleszületett tulaj-
donságai minden igazán tehetséges nő-
nek. (A jelölteket Szlávik Antal kisérte 
zongorán.) így aztán, mire németből és 
énekből levizsgáztak a hölgyek, már csak 
négyen maradtak a porondon: 



Heini Hille, ai 
Ufa főrendezője a 
Hunnia filmgyár-
ban a dőntőbe ju-
tott négy jelölttel 

.IZIIVUA»̂  llllllliU, 1IÏSÏ-
ka Mira, Miklós Lívia 
és Schlachter Györgyi. 

A zsűri egyelőre nem ál-
lapította meg közöttük a 
sorrendet, hanem a dön-
tést rábíz,ta a legpártatla-
nabb faktorra, a mozigépre. 

Heinz Hille, a Vén gaz-
ember rendezője, aut6ra ül-
tette a négy reménybeli Miss 
Ufát és a zsűritagokkal 
együtt kivitte ôke"t a 
Hunnia-filmgyár telepére, 
hol a fiatal leányok azon-
nal a felvevőgép elé 'kerül-
ted. Egy fél óra múlva meg-
volt a döntés: 

A Miss Ufa-Jelöltek a Hunnia 
filmgyárban 

(László felvételei) 



Szilvássy Ilona (Miss UI»), Trèszka Mira/Miklós Llvla. Schlachter GyBrgyl 
(Foto Angelo) 

a négy pályázó közül elsőnek Szil-
vássy Ilonkát kvalifikálták, mint aki 
arc, alak, mozgás és hang tekinteté-
ben egyaránt tökéletesen megfelelt. 

Má'sodik lett Treszka Mira, harmadik 
Miklós Livia, negyedik Schlachter 
Györgyi. 

• 
Miss Ufa: Szilvássy Ilonka, tizenkilenc 

éves leány, szőke és rózsaszín szépségé-

ben szinte felragyog, amint hazahaj ta-
tunk vele, hogy rriegvigyiik szüleinek az 
örömhírt. Útközben elmeséli az élettör-
ténetét. Az édesapja pénzügyi főtaná-
csos. A kislány a törökbálinti Notre 
Dame zárdában végezte el a polgárit, 
majd a tanitónőképzőbe iratkozott, de 
az utolsó félévet már nem végezte el. 
Ok: vőlegény a láthatáron. Re azért a 
tanulmányai nem maradtak abba, 
Svájcba ment egy internátusba. Időköz-



Miss Ufáiiak Krutulal Miklós UTia 

„Babák. tudjátokT Én gjözUml" 
•Szilvassy Ilona — otthon 

(Gjenes lelT.) 

ben az eljegyzés felbomloH 
és Ilonka ismét hazajött . 
Azóta itthon igyekszik régi 
áilmát megvalósítani. Álma: 
a filmkarrier, amelynek eis« 
lépcsőjére már fel is tet'le a 
lábát. 

A boldog hírre odahaza 
határtalan örömmel üdvö-
zölték a szülei. 

Most meg hadd mutas-
suk be a másik három 
sztárjelöltet. 

Treszka Mira magas, kar-
csú, szőke kislány. Még 
nincs tizenhét éves. Ezre-
des volt az édesapja. Bécs-
ben, a Reinhardt akadé-
mián tanult. Jelenleg Pes-
ten él az édesanyjával. 

Miklós Livia örökké mo-
solygó, tizenhét éves szőke 
szépség. Boldog, hogy ilyen 
előkelő helyezést ért el. 

Schlachter Györgyi tizen-
hat éves fekete kislány. Az 
Opera ösztöndíjas balet-
táncosnője. Édesapja Per-
zsiában expedíciót vezet és 
a Színházi Életből fogja 
megtudni leánya sikerét. 

A négy győztes pénte-
ken este az Urániában mu-
tatkozott be a nagyközön-
ségnek és szombaton a 
New-Yorkban, bankett ke-



— Bárónő. készüljünk — huszonkét perc múlva a palotába érkezik a király 
Ignácz Rózsi, Eőry Erzsi, Zala Karola, Pogány I rén 

(Kamara-Színház: Dinasztia, Vándor Kálmán komédiája László letvétélel) 

Doktor ur , (innék azonnal el kell hagynia 
a palotát 

Zala Karola, Fenyfi Emil 

— Nagyon köszönöm, felség. hogy Párizsban 
sem lelejtkezett el ró lam 

Eőry Erzsi és Mátray József 



Szeretnénk olvosónő'mknelk karácsonyra 
valami kis szerény ajándékot nyújtani. 
Nem tudunk okosabbat, mint ezt a kis 
kártyavető játékot, mely magunkat is 
gyakran szórakoztatott és megvigasztalt. 
(Nem mintha vigaszra szorulnánk, arra 
majd ráérünk 934-ben, amikor sóváran 
gondolunk vissza a 932-i gyönyörű, dus 
napokra) T e h á t . . . Vegyünk egy pakli 
kártyát (lehetőleg a vöröshátul), keressük 
ki a coeur királynét (ez vagyunk mi) és 
tegyük le az aszlalra. Keverjünk. Bal kéz-
zel, magunk felé háromszor emeljünk. 
És most kezdjük a kártyát kirakni. A 
kirakás igen egyszerű. Mindig azl a kár-
tyát rakjuk ki, ami a hetes után követ-
kezik. (Ha két hetes következik egymás-
után, akkor új ra keverünk.) 

Az első hetes után következő kártyát 
a királyné mögé rakjuk, a második után 
következőt a királyné lábaihoz, a harma-
dik utánit a királyné feje fölé, a negye-
dik utánit a királyné elébe. Ezt a müve-
lelet háromszor ismételjük, azzal a kü-
lönbséggel, hogy másodszor srégen rak-
juk a kártyát, harmadszor pedig az elő-
ször kirakott lapok mögé, alá, fölé és 
elé. Amennyiben magvarázalunk homá-
lyos volna, felrajzoljuk a kirakott lap 
képét. 

(Bocsánat ra j -
iunk kezdetle-
ges Toltáért, de 
már Iskolásko-

runkban ®/4-et 
kaptunk ral iból 
és a korral még 

tehetségtele-
nebbek l e t tünk) 

A királyné 
mögött fekvő 
lapok a mul-
tat, az alatta 
s felette levők 
a jelent, az 
előtte levők a jövőt jelentik. Minden kár-
tyának van külön pontos jelentősége, me-
lyet ide leírunk, — ugy, hogy a kirakott 
lanot ugy olvassa olvasónőnk, mint a nyi-
tott könyvet. Mindössze egy kis fantázia, 
kombináló-tehetség kell hozzá. No de 
azért nem megyünk a szomszédba ... 

Kezdjük a legjobbal, a 
coeurrel. Coeumek min-
den egyes lapjçi szerencse. 

I. Kétmtgltéréí 
Komoly, rendes házas-

sági ajánlat. ('Régóta imá-
Akar a feleségem lenni? Tisztei-

Tenyeremen fogom hordozni 
— Nem ismerjük pontosan a 

szöveget, mert, sajna, már évtizedek óta 
nem kérte meg senki a kezünket.) 

II, Szerelmi % olio g 3 ág 
Egy férfi, aki csupa tüz és tempera-

mentum, de undorodik minden más nő-

dom. — 
jen meg. 
stb.. st'b. 

7ü 

J 



tői, rajtunk kivül. Féltékeny, mint a tig-
ris, de azért enged tenni azt, amit aka-
runk. Bölcs és diszkrét, tökéletes gentle-
man, de azért a város összes pletykáit 
ismeri és elmondja. Anyagiakról nem is 
szólva... 

III. Házasság 
Ez nem olyan biztos, mint az l-es. Le-

het — Isten őrizz! — valami balkézfelöli 
dolog is. 

IV. Szerencse a játékban 
Bridgeben szlemm, — römiben royal 

flush, lóversenyben százötvenháromszoro-
sat fizető outsider, flirtben barátnő férje. 

V. Boldogság 
Egyszerű, nemes (vagy nem nélküli) 

boldogság. Magyarázza mindenki, ugy, 
ahogy akarja. 

VI. Nagy meglepetés 
Csoda. Mesebeli királyfi. Amerikai nagy-

bácsi. Főnyeremény megnyerése. Vagy 
legalább is ráállunk a mérlegre és ámulva 
látjuk, hogy egyheti föttésztaevés dacára 
öt kilót fogytunk. 

V I I I . Szerencse a hivatás körűi 
(Háziasszonynak piaci árak zuhanása. 

Dolgozó nőnek fizetésemelés. Művésznő-
nek jó szerep. Démonnak ) 

I X . Legtitkosabb vágyunk 
teljesülése 

(Hallottad már, szegény Mancikával mi 
történt? Valami fiatalító kenőcsöt hasz-
nált a ráncai ellen és olyan rettenetes ki-
ütést kapott, hogy nincs orvos, aki el-
mulassza. Egy életre el van csúfítva. Tu-
dod, én nem nagyon szeretem, rémes, 
hogy a férjemmel mit müveit... Na, de 
azért ezt mégse kívántam volna neki...) 

X . Nagy szenvedély 
(A Színházi Elet családi lap lévén, nem 

'gálhatunk közelebbi magyarázatokkal.) 

I Következik a caro. Ez 
is jó — ugyan felbukkan 
kőzte itt-ott egy kis bá-
rányfelhő. 

I. Levél 
Kellemes levél, azaz se 

• -, nem számla, se nem ké-
regető^ se nem olyan, amire felelni kell. 

II. Nagy üzleti szerencse 
Bankárunk nem sikkasztotta el vagyo-

nunkat — vagy csak a felét sikkasztotta 
— a többi megmaradt. 932-ben az üzleti 
szerencse csak ilyen negativ alapon nyug-
szik. 

III. Kisebb ajándék 
Fél kiló Gerbeaud (vegyes), karácsonyi 

csokor: három szál szekfü, hét fenyőág — 
ilyesmi. 

IV. Barátság 
(Semmi, de semmi sincs köztünk Es-

ténként eljön — hajnalig elbeszélgetünk. 
Egyetlen csók — még csak egy kézcsók 
sem. A legnemesebb a legtisztább barát-
ság. Azért nem értem, mit képzel az az 
ember.) 

V. Pénz 
Sok pénz. Nagy pénz. Valódi pénz. 

Dollár, font schweizi frank. Természetesen 
a Nemzeti Bank engedélyével. 

VI. Változás 
Fekete melléklappal személyzet válto-

zás, piros melléklappal férj változás. 

VIII. Ajándék 
Mégpedig a javából. Minimum, gyürü. 

I X . Be nem tartott igéret 
(Jó, hát megígértem, tudja, hogy én 

mindig állom a szavamat, de vannak ese-
tek az életben, amikor lehetetlen. Más nő 
ezt megérti. Maga persze... stb., stb.) 

X. Kis pénz 
Pengő vagy schilling. — Barátnőnk 

(vagy barátunk) megfizeti, a múltkor 
kölcsönadott két pengő ötvennek felét.) 

Térjünk át a treffre. 
Itt már kis baj van. De 
csak kis baj. Itt-ott elő-
tör felhők mögül a nap-
sugár (lásd V. és X.) 

I. Házban 
Otthon, nálunk, össze-

függ a szomszéd lappal. 

II. Pech 
Kis pech. Gombleszakadás. Ruhaleöntés. 

Gyomorégés. Körömtörés. Nyelvmegége-
tés és hasonlók. 

atfi 



III. Kellemetlen levél 
(Ismételt felszólításunkra... Kérjük 

azonnali elintézését... Ellenkező esetben 
kénytelenek lennénk... Nem olyan idő-
ket élünk stb., stb. . ^ 

IV. Pletyit a 
Kellemes. Mi rágalmazunk. 

V. Pletyka 
Kellemetlen. Bennünket rágalmaznak. 

VI. Ügyvéd 
Per. Isten őrizz, hogy az IV. mellé ke-

rüljön, mert akkor elvesztjük a pert. 

V I I I . Pafiiroí 
Vörös vagy fekete, szomszédság szerint, 

értékpapír vagy karácsonyi gyüjtőiv. 

/ X . Harag 
Kis harag. (Hányszor mondjam, hogy 

vigyázzon. Ezen a héten már a harmadik 
pohár... jövőre a fizetéséből vonom le.) 

X . Utazás 
Kellemes. (Nem. — Ne huzza be a füg-

gönyt. Jaj, mit fog a kalauz gondolni... 
Oh ... igen ... igy a karjaidban ... Pá-
rizsig ...) 

, Végül a piJck. Sötét szín. 
Itt egyetlen kis reménysu-

^ ^ ^ ^ ^ ^ garat se nyújthatok. Aki 
^^^^^^^^ ijedős természet, az kár-

tyavetés 
^ W K P el a pikkeket a pakliból. 

^ I. Halál 
No ez nem olyan rémes. Ha piros a 

szomszédja, akkor örökséggel jár. (Sze-
gény Matild néni 95 éves volt. Igen.. . 
Áldott jó asszony ... Igen. Koldusnak 
nem adott, de nagyon szerette a töltött-
káposztát. Igen. Egészen csinosan maradt 
utána. Igen. Mi vagyunk az egyetlen ro-
konai.) 

II. fájdalom 
Boldogtalanság. Ez meg a IX. a legrosz-

szabb lapok az egész pakliban. Viccelni 
se merünk róluk, mert bosszút állnak és 
kijönnek. 

III. Távollét 
Eltávolodás. (Nem ... Ezen a héten 

semmi esetre .. . Jövő héten se nagyon 
érek rá. Rettenetesen sok a dolgom. Nem 

-- ne hívjon fel . . . majd valamikor te-, 
lefonálok.) 

IV. Betegség 
Erről egy szót sem. " 

V. Veszekedés • 
Civódás. (Én nem veszekszem. Te ve. 

szekszel. .. mért kontrázol, ha nincs la-
pod? És ne csapkodd az asztalt. Még egy 
szó és felkelek és itthagylak.) 

VI. Sokk 
Hirtelen ijedtség. Rémület. 
(— De doktor ur az Istenért... 
— Igen. Nagyságos asszonyom, örven-

detes családi eseménynek néz elébe... 
Gratulálok.) 

V I I I . Féltékenység 
(Csak ne hidd, hogy féltékeny vagyok. 

Én csak sajnállak, hogy nevetségessé te-
szed magad egy nővel, akit eddig minden 
szeretője két hét után megunt és kidobott. 
Csak te vagy olyan naiv, hogy felülsz neki 
stb., stb.) 

I X . Nagy laj 
(Nagyságos asszony kérem, két ur keresi 

a nagyságos urat. Én nem tudom, . .. azt 
mondják, hogy ők detektívek...) 

X . Utazás 
Kellemetlen. Legkellemetlenebb. (Ducika 

ne rakd a szalámit az idegen bácsi ölébe, 
Pistuka, ne kotord ki a köpőcsészét. Hu-
g&ka, már megmondtam, hogy az utolsó 
ajtó a folyosó sarkában. Nem jövök veled 
harmadszor. Szégyeld magad, ilyen nagy 
fiu nem tud egyedül menni...?/ Mit szól 
majd Erna néni Sátoraipau jhelyen j.. 
stb., stb.) 

• 
A figurák j/lermészetesen személyeket 

jelentenek. Fekete királyok apát, fivért, 
rokont, öreg urat. — Coeur király szerel-
met, caro király kisebb szerelmet. A bú-
bok fiatalembert, parkettáncost, gigerlit, 
jampecet. A dámák más nőt — caro sző-
két, pik és tref feketét — mindenképpen 
jobb, ha távol maradnak. 

Még csak annyit, hogy ezt a játékot ten-
gerentúlról kaptuk. Komoly játék. Nem 
hazudik — vagy csak ritkán. Mi egészen 
rendkívüli és figyelemreméltó eredménye-
kel értünk el vele és hogy ennek dacára 
ott tartunk, ahol sajna tartunk, arról 
nem a kártya tehet. 
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INTIM PISTA, hogy miért vándorolnak 
egyre sűrűbb rajokban külföldre a ma-
gyar művészek? 

— Ne szépítsük a dolgot, a többség 
csak azért megy ki, mert odakünn szé-
lesebb az érvényesülés országútja, köny-
ni/ebben lehet nagy gázsit kapni és mert 
legtöbb esetben megáll a klasszikus köz-
mondás: senkisem lehet próféta a saját 
hazájában. 

Tőkés Anna a karácsonyfa 
alatt 

(László lel».) 

— De hiszen olyanok is kivándorol-
nak, akik itthon is sztár-próféták! 

— Igen, de nálunk ma már a prófétá-
kat is rosszul fizetik. Ezért vesztettük el 
annakidején Németh Máriát, — a bécsi 
operával nem tudtunk anyagiakban ver-
senyezni — Anday Piroskát, Pataky Kál-
mánt, Alpár Gittát és később Bársony 
Hózsit. 

— Gaál Franciskát? 
— Bizony, őt is a valuta csábította! 

Megharagudott az itthoni sztárgázsira, ő 
különben már évekkel ezelőtt kimehetett 
volna Hollywoodba. Lukács Pállal együtt 
akarták kivinni. 

— Miért nem ment? 
— Nem akarta itthagyni Pestet. Lukács 

Palit egy Somlyó nevü vállalkozó ültette 
hajóra, ő viselte a kockázatot és huszon-
öt percentet kötött ki a szinész későbbi 
jövedelméből. Hogy ezek a tantiémek 
mekkora összegre rúgtak, arra a legjobb 

bizonyíték, hogy nemrégen 
Lukács Pál egy összegben 
fizetett felfedezőjének tíz-
ezer dollár jutalékmegvál-
tást. 

— Mondja el szépen sor-
jában, hogy ki miért ván-
dorolt külföldre1 

— Szívesen. Sokan meg 
akarták mutatni, hogy ők 
mit tudnak. Nemzetek sze-
rint meg lehet állapítani, 
hogy ki miért dolgozik. Az 
amerikai pénzért, az an-
gol a gyerekekért, a fran-
cia a biztos évjáradékért, 
a német magáért a mun-
káért. A magyar és első-
sorban a budapesti, azért 
küszködik és dolgozik, 
hogy megmutassa valaki-
nek ... 

— No és megmutatják? 
— Az egyiknek sikerül, 

a másiknak nem • . . 
— Dénes Oszkár miért 

ment ki? 
— Semmi különösebb 

oka nem volt. Präger meg-
látta a Király Színházban 
és szerződtette. Sokan 
mentek ugy ki, hogy vala-
melyik külföldi direktor 
itthon felfedezte őket. így 
jutott ki annakidején Be-
regi, akit maga Reinhardt 
hívott meg és tömött sze-
repekkel. Másodszor újra 



1 

kiment, amikor megvált a Nemzeti Szín-
háztól és most harmadszor hagyta el a 
fővárost „hitvány anyagiak" miatt: egy 
berlini filmgyár előnyös ajánlattal hódí-
totta el. 

— Jaj, az a film! A hollywoodi legenda! 
— Amelyet most már Berlinben költe-

nci-, made in Germany. A német hangos-
film csábította el tőlünk Ábrahám Pált, 
aki tudvalevően rendkívül yyors karriert 
csinált. Nagy Kató mint fiatal leány ke-
lült Berlinbe, sokat kínlódott, statisztált, 
éhezett, míg végre szerephez és dicsőség-
hez jutott. Az írók közül Vajda Ernő egy 
bécsi szerződésen keresztül jutott Holly-
woodba. Újhelyi Nándort pedig elitélték 
egy pornografikus közlemény miatt és 
azért vett bucsut Budapesttől. Mai napig 
sem tanult meg németül. 

— Korda? Kertész Miska? 
— Kordát feljelentették a zűrzavaros 

időkben és dühében utazott el, igy csi-
nált karriert; Kertész Miskát pedig 
Bécsbe szerződtették és onnan emelkedett 
tovább a pályafutása. Bolváryt a felesége, 
Mattyasovszky Ilona bírta rá, hogy pró-
báljon szerencsét a német nyelvterületen. 
Általában sok férfinél asszonyi befolyás 
vívta ki a sikert. 

— Cherchez la femme! 
— Ezt igy is lehet fordítani: keress 

az asszonynak! Menjünk tovább. Fodor 
László szűknek találta a kis országot. 
Bécsben Marton György menedzselésével 
jobban tudta útnak indítani színdarab-
jait, amelyek közül jónéhány nem is az 
ő neve alatt került forgalomba. Termé-
keny tehetsége sokkal jobban érvénye-
sül Ausztriában és Németországban, ahol 
kétszáz szinpad fogadja szeretettel a mű-
veit. 

— Szóval, ő nem „blíndre" ment ki? 
— Dehogy is! Ellenben teljesen vak-

tában vágott neki Nóti Károly. Egyfel-
vonásos darabjait akarta elhelyezni és 
mire észrevette, hogy ezek nem igen 
kellenek az ottani közönségnek, már ré-
gen hires filmíró lett, akinek a szcená-
riumáért vetélkednek a filmgyárak. A 
berlini magyarok között, filmesek kö-
zött, elsőrangú szaktekintély Zsoldos 
Andor, aki nemcsak író, hanem pro-
ducer is. Ö egy érzelmi konfliktus miatt 
hagyta el Budapestet. Elbúcsúzott a 
szerkesztőségi íróasztaltól, Párizsban har-
colt a léttel egy félévig és ma már nem-
csak tekintélyes vállalkozó, hanem amire 
sokkal büszkébb: aranyos feleségének 
és két angyali gyereknek a tulajdonosa. 

— „Szerencsés órában ment el", — 
ahogy mondani szokták. 

— A megjegyzés helyes. Bányai Sán-
dor, aki ma Párizsban a legelső színpadi Nem kiinyvmoly — csak könyvpille 
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Turay Ida és Tabódy Klári a „Kaduttszerelem" clmii Szilágyi—Gyöngy operettben két slstert lógnak 
játszani. A szerzők most az utolsó simításokat végzik a slstereken. hogy egylormák legyenek a szín-
padon, ami annál könnyebben megy majd, mert Turay és Tabódy az életben is testvérek és kivételesen 

hasonlítanak egymáshoz 
(Gyenes felv.) 

gyalt, közben le is rajzolta és a mű 
olyan pompásan sikerült, hogy a kori-
feus valamennyi munkatársát behívta a 
kép csodájára. Major egy-kettőre papírra 
vetette az álmélkodó arcokat. Tiz perc 
alatt beérkezett. Innen már könnyen 
megtalálta az Amerikába vezető utat. 

— A nagy külföldi magyar festők? 
— László Fülöp tanulmányokat foly-

tatott Angliában és ott tartották, Halmi 
Artúrt családi kötelékek szólították 
Amerikába. Nem engedték vissza. 

— Árulja el, hogy hogyan lett Darvas 
Lili nagy német színésznő1 

— Egy szigorú kritika miatt hagyta 
el a magyar fővárost. Bánky Vilmát 
Goldwyn meglátta Budapesten és szer-
ződtette. Sokan azért mentek ki, mert 
senki sem láthatta őket... 

— Például1 ' 
— Fóthy Erzsi, aki ma ismert német 

színésznő, nem kapott szerepet idehaza. 
Ugyanez ált Harmath Hildára, Hollandia 
ismert primadonnájára. Szőmörkényi 
Franciska is csak ugy felkerekedett, tar-
solyában hamubasült pogácsával, reti-
küljében egyetlen ajánlólevéllel. Ennél 

kiadó azért ment el, mert az Unió össze-
omlásánál elúszott a pénze és ami szín-
házon veszett el, azt színházon akarta 
visszahozni. Belekóstolt a kulisszák vilá-
gába és azóta nem tud ettől a légkör-
től szabadulni. Most spanyol darabokat 
árul Dániának és nagy fölényben van 
a színigazgatókkal szemben: ő a bruttó-be-
vételből kapja a részesedést. 

— Párizsban még él néhány beérke-
zett magyar? 

— Hogyne! Dezső Alajos, a népszö-
vetség népszerű Derso-ja, a hires kari-
katurista, 18 esztendős korában ment 
ki először Párizsba és ott ragadt. Elfor 
gyott ugyanis^ a pénze és nem tudott 
hazautazni. Mire édesanyja elküldte az 
útiköltséget már annyi adósságot csinált, 
hogy kezdhette újra a pénzkérést. így 
szép lassacskán megragadt Párizsban és 
ma már csak látogatóba jön haza egyre 
ritkábban. Hires kollégája Major Sicu, 
egy holland laptól kapott először meg-
bízást. 

— Mit bíztak rá? 
— Sablonos munkát, de azt el sem 

végezhette, máris fixre szerződtették. 
Ugyanis, amikor a főszerkesztővel tár-



többel vitt mayával a torkúban: szép, 
csengő hangot. 

— Jól érvényesül künn•? 
— Nagyszerűen. Kondor Ibolya be-

ugrott Lipcsében az ura darabjában. 
Nem akarják visszaengedni. 

— Zilahi/ Irénke1 
— Ambícióból ment ki. Még alig is-

merték Budapesten, amikor már a régi 
Városi Színházban, a kulisszák mögött 
böngészte a német nyelvet. Emlékeznek 
a kis Mecséryref 

— Hogyne! Szép szőke, a Királyban 
volt görl! 

— Szép sikerei voltak filmen. Azért 
ment ki, mert Maurice Dekobra egyszer 
azt mondta neki a Király Színházban, 
hogy hagyja abba a statisztálást, mert 
nemcsak hogy hasonlít Greta Garbóra, 
hanem méy érdekesebb is a svéd tüne-
ménynél. 

— Szóval, görl is csinálhat karriert, 
csak buzdítani kell. 

— Hajós Mici példája igazolja. Az ün-
nepelt amerikai primadonna mint kis 
kóristalány Bécsbe került és onnan ha-
józott ki. 

— És Gyenge Anna? 
— Az ő karrierje —külön regény. Mint 

úgynevezett tehetséges növendék került 
el Pestről, aki már Iluskát is játszotta a 
János vitézben. Férjhezment és az urár 
val együtt eleinte formálisan nyomor-
gott az Újvilágban. Ö maga büszkén me-
sélte, hogy amikor kezdett fellépni, az 
urával együtt ők maguk ragasztották ki 
a plakátokat. 

— Ugy látszik, jó eredménnyel! 
— Azt meghiszem, ö nagy énekesnő 

és az ura nagy bankár lett New Yorkban. 
— Kiről tudja még elutazásának tit-

kait1 
— Szőke Szakállt itthon nem akarták 

elismerni. Budapesten sok az eszkimó 
és még több a móka. Most aztán neve-
tünk, ha a vásznon megjelenik. 

— Halmay miért hagyott itt bennün-
ket? 

— Vállalkozásba fogott, tönkrement, 
pár hónap alatt elvesztette azt a pénzt, 
amit sok éves nehéz munkával takarított 
meg. 

— Nem mesélte el, hogy Kálmán 
Imre, aki egyike lehetett a legelső ki-
vándorlóknak miért hagyta el az orszá-
got? 

— Abban az időben nem rendezték 
még a szerzőjogi kérdéseket, ugy, hogy 
a Bécsben élő szerző nagy előnyben volt 
a pesti szerző felett. Nagyjában ezért 
vándorolt ki Lehár is. 

Karácsonyi S Z Í T 

— Most még azt súgja meg, hogy Fe-
dákot miért nem tudta kicsalni a kül-
föld? 

— Előbb leleplezem Fehér Pált, a ber-
lini magyar tenoristát. Azért vándorolt 
ki, mert Budapesten egy igazgató szer-
ződtetni akarta és a tárgyalások folya-
mán pénzt kért tőle kölcsön. Gondolta, 
inkább megpróbálom odakünn . . . Szó-
val Fedák... 

— Ne értsen félre, mi örülünk a leg-
jobban, ha itthon van. 

— Azt meghiszem, ö minden ország-
ban a legelső lenne, ha az illető ország 
nyelvén beszélne. Zsazsa minden nyelvet 
jól tud, de a nyelvtudása mégsem lehet 
arányban művészi zsenijével. Méltán 
bosszanthatja, hogy azok a külföldi szí-
nészek, akik vele egy nívón mozognak, 
ma kétezer dolláros heti gázsit kapnak. 
Különben, mint tudják, már nagy sike-
reket aratott külföldön. 

— Valami jó viccet nem tud ebből a 
témakörből? 

— Dehogynem. Két kis színésznő ta-
lálkozik. Azt mondja az egyik: „Rein-
hardt hiv Berlinbe, a Burgszinház is akar 
és Hollywoodból is kaptam sürgönyt. 
Te hogy vagy?" Mire azt feleli a másik 
rezignáltán: „Ugyanígy. Én is szerződés 
nélkül lógok ..." Kezüket csókolom! 



c s f L s z e r z ő a d a r a b j á r ó l , k é t uj 
s z í n i g a z g a t ó r ó l és e g y r é g i r ól 
i Király Színház ragyogó u j külsőben Ma: Âfarkas Unnre A 

várja a régi 'közönséget. A sok sikert 
látott falak kissé kopottas pat ináját föl-
cserélte a friss ragyogás, a 'hatalmas 
boltív, amely a kies előcsarnok fölött 
ível, hófehéren, izzó villamfényekben 
tündököl. 

A Király Színház u j igazgatója meg-
nyitó darabjául . az én darabomat tűzte 
műsorára. De sietve kijelentem, ez a kö-
rülmény engem nem befolyásol sem pro, 
sem kontra ennek a cikknek a megírá-
sában. Újságíró tollam éppen olyan lel-
kesedéssel ünnepelné ezt az eseményt, 
ha bárki darabjáról volna szó. Mert sze-
retem a színházat, szeretem a magyar 
operettet, büszke vagyok a múlt jára , 
miely egy kevés, nagyon kevés relációban 
az én multam is és immáron lelkes 
örömmel tekintek a jövőjére is. 

A színházra áll leginkább a Monte-
cuccolli hires háxmias mondása: Pénz! 
Pénz! Pénz! Az is régi megállapítás: 
„A színháznál amit kidobnak az abla-
kon, visszajön az ajtón." A színház csak 
egy kicsit üzlet, — inkább lelkesedés és 
tehetség és szerelom. 

Kik azok, akik a mai időkben, a mai 
nehéz időkben lelkesedésüket és pénzü-
ket áldozzák a magyar operett ügyének? 
Ki az a három lelkes ember, aki ú j ra 
fölgyújt ja a rivalda lámpásait, ú j r a mu-
zsikás, hangos, vidám kedvvel tölti meg 
az elnémult színpadot? Föld Aurél, 
Gyöngy Lajos és Bauer Aladár urak. Ez 
a két utóbbi ur c-ddig nem élt a művész-
világban. Talán ezekről a hasábokról 
fogják először megtudni, hogy rokon-
szenvünket máris megnyerték komoly 
munkájukkal , ügyszeretetükkel, lelke-

sedésükkel. Mert itt — értsük meg 
nagy dologról van szó! Arról, amit mi 
írók, Iszerzők, újságírók régóta hirde-
tünk: nincs operettválság, csak hiány-
zik a szakértelem, hiányzik a szeretel 
és — főleg a pénz! Az operett nem le-
het kétes üzleti vállalkozás, a magyar 
operett múlt ja itt mosolyog ebben a 
kedves városban, amely szerette, spe-
ciális műfa já ra formálta és nagyra nö-
velte a színpadi műfaj t . 

Utoljára hagytam Föld Aurélt. Ö nem 
ismeretlen, itt élt köztünk, ujságiró 
volt, air/.viel a legnagyobb dicsénetet 
mondtam, mert a régi vágású, nemes 
tollú ujságiró a legpompásabb típus, ö 
ugy jött be a színházba, mintha hazaér-
kezne, jó ismerősei a szuffiták, ha el is 
távolodott egyidőre tőlük, de ú j ra csak 
hazajött , mert az, aki egyszer belekós-
tolt ebbe az édes, mérges, furcsa, bóditó 
levegőibe, nem tud nélküle élni! Föld 
Aurélt régi barátként köszöntö.ttü!k, ő is 
ugy robbant közénk, mérgesen és kedve-
sen, máris osztja az előlegeket, máris 
segít, máris ugy dolgozik, kiabál izgul 
és lelkesedik . . . mlintha mindig itt lett 
volnál 

Most veszem észre: a darabomról kel-
lett volna irnom és az u j direkcióról Ír-
tam. Mindegy! A darab beszél maga he-
lyett, a muzsika zeng, a szavak röppen-
nek, az i f jú színésznők mosolyognak és 
táncolnak . . . egy színdarab csak egy 
színdarab. IM él fölötte az ezerfejü Cézár. 
Én azokról írok, azokat emlitem, akik 
lehetővé tették, hogy u j darabom új ra 
daloljon, táncoljon, szóra keljen a régi 
kedves színpadon! 

.Yí? 
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Egy nagy hitvas falura emlékszem szép gyermekkoromból és a téli este szikrázó 

fehérségében néhány ide-oda mozgó piros pontocskára. Valami lehelet álom-zengés jött 

a Kiskosút-ucca felől, apró csizmák nyikorogtak a hóban, ballagott a szűr alatt a 
csillag, megállt a ház előtt a betlehem és előtűnt a kivilágított szinházikó. (Szép Ernő 
találta ki ezt az aranyos szót.) 
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Csak tarkapapiir volt az egész, életem első színházi misztérium*, pici gyertya 
rivalcjával, de szebb vígszínházát azóta se láttam. Ahogy ott döngicséllek: 

„Ilyen szegény pásztoroktól elég lesz, 
Talán még az aranynál is többet teszi" 

Aztán az öregjuhász, — lehetett tiz-tizenkét éves, — rákezdte: „Sokat jár tam e 
világon, sokat háltam szalmazsákon, repültem tarka szamáron, nyargaltam fias 
gunáron, én ezeket mind próbáltam, Sámsonban, abban a hires királyi városban is azt 
dudál tam: Kankon üres a korsó, nékem nem kell az a fekete fene zsuzsokos lencse, 
borsó." Aztán . . . az úgy volt, hogy előbb a két pásztor meg a kéményseprő táncolt 
a Jézuskának, de a kéményseprő a beosonkodott ördöggel összeverekedett és az ördög 
legyőzte, hátára kapta, elszaladt vele. Akkor begyött a dékán, perselyét csörgette, 
fogait forgatta, szemét csikorgatta. Az egyik Maksus meg énekelt: „Ipsilon, minden 
ember ugorjon, sánta varnyú marad jon!" — A legszebb szivtangókat hallottam azóta, 
igy egy se tetszett, mint ez a sánta-varnyűs magánszám. 

Élet színessége, kedvessége, aki abban az üres-havas faluban először tárultál éléin, 
soha úgy meg nem renditeltél, mint akkor. Soha úgy rád nem ámultam többé, olyan 
mindenthivő tisztelettel. 

Néha uccán ér a karácsonyeste. Elvonul előttem a pesti betlehem, befordul a nagy 

Karácsonyi mese a kandallónál 
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Angyalok é* pásztorok kfisiSntlk Gumbasiiigi Fridit 
(t.ásiló tel».) 

bérházak kapui alá. Nézek utána: ez is az, bejött a falum a fővárosba, hozza szűre 
alatt a csillagot. Olyankor érzem, hogy ami premiert megéltem életemben, mind oda-
adnám azért az első falusi premierért. Ahol nem volt más sztár, csak a gyermek a 
bölcsőben. 

Látom ezeket a képeket: a kis Lakner-ggcrekek felöltöztek betlehemeseknek és 
elmentek Gombaszögi Fridához, hogy énekeljenek, meséljenek neki. És ő leült, hogy 
gyermekszájról hallgassa az angyalok meg a bojtárok glóriáit. Hiszem is, hogy min-
den egyebet elfelejtett közben. Angol Erzsébet szép, de a betlehem szebb. 

Bizony és j a j : ri tkán lehet ezeket a privát mélázásokat eldadogni. Ma másra való 
a penna. Másról kell a költő nevű csordapásztornak énekelnie, azzal a mindenthivő 
tisztelettel, amely belé adatott. Kétféle kóta közt kell választania, vagy a hit vagy a 
kenyér kótá já ra kell hogy zsoltározza dicséretét. Vagy Betlehem vagy „szivtangó". 
Harmadik nincs. A szivtangó viszont szoros összefüggésben van a házbérrel. 

Azért nincs baj . Az élet szines, kedves és tűrhetően mulatságos. Annak dacára, 
hogy politika is van benne. Ezt is meg lehet oldani: a politikát nem engedi be az 
ember az a j tón, a betlehemet beengedi. Nagyobb luxusokra úgyse igen telik ma, — 
minek is? A tapasztalat mutat ja , hogy ez a papir szinházikó jobban tart, mint a 
legjobb angol szövet és a legkeményebb cári gyémánt. Húsz évvel ezelőtt talán igé-
nyesebbek voltunk, — emlékszem az időre, amikor Pár is volt a honi költőpolgár 
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fárosza, — hol van ma Paris? Rég lemaradt. Túlhaladtuk. Hidegen hagynak bennün-
ket a nagy csillogások. Mi már a pásztorember szerénységénél és szemléleténél tartunk. 
Kara j kenyér, falat szalonna, egy korty ivóviz. Egy tarisznya filozófia. Egy kis papír 
b e t l e h e m . . . 

Ebben az aranytalan világban: 
„Ilyen szegény pásztoroknak elég lesz, 
Talán még az aranynál it többet teszi" 



Ir<& Lakaíc« László 

Találtain egy retikült, puruiicsoljaivak tudni, egy olyan igazi, női retikült, egy 
retikülbői való retikült, ami arra való, hogy valaki valakinek megvegye, vBlakl valaki-
nek odaajándékozza, valaki viselje, valaki elfelejtse, mondjuk egy autó lilében, karos-
szék sarkában, vacsora fűlött az asztalon, de páholy pereme sem rossz, szóval ezt ls 
elfelejtették, ottfelejtették a sarokban, mint egy férfit tavalyról, mint egy pár tavalyi 
jó szót, amit az a tavalyi férfi mondott a hölgynek, a k i . . , szépen i d e i . . . aki jövő évi, 
szóval ottfelejtették a retikült, de engem is ottfelejtettek és a retikül nyitva volt és én 
szemtelen voltam és kíváncsi, mint egy nő, tehát kézbe vettem a retikült, mit tagad-
jam, ölbe vettem és ő hagyta magát és akkor találtam benne egy noteszt és a notesz-
ben három elmet, de egy nevet sem, amiről rögtön tudtam, hogy az a három cim 
három hímnemű cim, de ez éppen elég volt nekem, kérem a mai rossz viszonyok közt 
három vetélytárs, ki engedhet meg magának többet a mai időkben és aztán volt benne 
egy emailirozott poudrier és egy rougestlft és eszembe jutott, hogy valahányszor csó-
koltam tulajdonképpen a rúzst csókoltam, félévig heves és intenzív szere-
lemben éltem egy stifttel, azután egy zsebkendőt találtam, raj ta egy 
monogrammot, ami olyan pici volt, mint egy könnycsepp és valahol egy 
kulcsot is találtam, amivel én valamikor tegeződtem, igen, kérem, pertu viszony-
ban éltem egy kulccsal és egy autobusz-átszállójegyet is találtam a retikülben és egy 
egészen pici kis parfümös flacont, a zsebkendő ugy látszik iszákos lehetett, mert mind 
kiitta az egész parfümös üveget és nekem eszembe jutott a Duchesse de Guermontes 
Marcel Proust világhírű remekéből, mert üres óráimban, fájdalom, müvelem magamat, 
de az üveg, be kell vallanom, kicsit bele volt csúszva a bélésbe, amely valahol lyukas 
volt és egy kicsit fá j t nekem, mert van bennem artisztikus érzék és egy nő legyen rossz, 
de sosem rendetlen, egy francia divatlapból egy kivágást ls találtam és egy köröm-
ráspolyt, amely a szélén ugyan fényes volt, de sehol már az én arcképemet és ez Így ls 
volt rendben, azután sok ürességet ls találtam a retikül ölében, de egy kis aranytükröt 
is, ami valahol meg volt karcolva, egy fésücskét és benne az ő hajából két szálat, de 
otthagytam, becsületszavamra otthagytam, bár nem könnyen, de hát mit tegyen az 
ember, azután a t ü k ö r . . . ja, erről már megmondtam, hogy belekarcoltak és akkor 
eszembe jutott Velence, tükörről mindig Velence jut eszembe, ez a betegségem, hogy 
tükörről mindig Velence jut eszembe és Velencében halt meg Richard Wagner, gon-
dolom a Palazzo Vendramino-ban és február tizenharmadikán, de mért mondom, 
hogy gondolom, amikor tudom, mert müveit ember vagyok, kicsit agyonolvasott, kicsit 
tudákos, kicsit snob és azonfelül van egy kis gyomorsavam is, de Velencében mégsem 
voltunk együtt, ott sosem voltunk együtt, sosem is leszünk, egy töltőceruza is volt a 
retikülben, részemről határtalan előnyben részesítem a töltőtollat és valahol egy el-
száradt rózsalevél, fölösleges szentimentalizmus, gondoltam és akkor jött Ö, paran-
csoljon, Asszonyom, mondtam és átadtam neki a retikült és ime mégis élek, mit szól-
nak hozzá, mégis élek, hihetetlen, miket tud az ember túlélni, az egész csak akarat 
kérdése, vannak, akik élni nem tudnak, de túlélni annál Inkább remekül, brilliánsan 
túlélni, parancsoljon, Asszonyom, Itt a retikülje, mondtam és aztán nem volt tovább, 
sokáig nem volt tovább és sosem volt tovább. 



HAI Mennek, ma «Hg ran postat 

Jt^ eljelentéit teszünk magunk ellen 
Folyó év december 8-án déli tizenkét 
órakor betörtünk Gáspár Antalnak, a zse-
niális karikaturistának Margit-körut l. 
számú házban levő lakására. Ezt az erősza-
kos eljárást menti az a körülmény, hogy 
velünk együtt az egész magyar közönség 
kíváncsi arra u boszorkánykonyhára, 
amelyben Gáspár Antal évtizedek óta 
mindennap kifőzi a maga politikai cseme-
géjét. 

.4í itt következő három felvétel pon-
tos magyarázatot ad Gáspár An'al szisz-
hmájáról, Heggeli fürdés és borotválko-
zás előtt átböngészi a lapokat is az olva-
sás közben támadt ötleteket apró cédu-
lákra jegyzi fel, amelyekkel teletűzdeli az 
ajtók és ablakok kilincsei!. Ezekre 
mondja Teréz, a művész szobalánya, 
amikor a reggeli postával belép; 

— Ahá, már megint fel van lobogózva 
a ház! 

A rajzoló munkásságának második fá-
zisú azzal kezdődik, hogy átolvassa az 
üdvözlő, gratuláló, autograntmkérő leve-
lek százait. Aztán leül és lelkiismeretesen 
válaszol mindegyikre. Ez napi két órát 
vesz el Idejéből. 

Amikor ezzel is készen van, kezdődik 
az igazi munka. Gáspár Antul nem író-
asztalnál dolgozik, hanem térdére fekte-
lett rajztáblán. Ez az egyetlen konzerva• 
tio jellemvonása. 

Ha már betörtünk Gáspár Antal laká-
sába, nem akartunk üres kézzel vissza-
térni. Dus zsákmányt hoztunk magunk-
kal, a karikaturista sajátketü jegyzetei-
vel ellátott rajzos politikai naplóját, 

„Már megint fel van lobogóivá > kái" 

(»ú*pár Antal munkában 
JÖ (Grenes felvitelei) 



MUéé n+l*éom»r«t«> 

Pállott József: A z írók ime q fyü t t vannak, moi t 

már ciak a nagy költők hiányzanak. 

Bánó DeziS : É« pedig? 

Paiots József (ujjaival félreérthetetlenül m u -
tatja) t Ä költők, kikből az irók megélhetnek. 

atfi 



M * r c t « < 1M-iUi i l m a m 

Bethlen ú j ra ta lpra <xá-
litja híveit, akik, minthogy 
minden talpalatnyi hely l e -
kopott , u j talp irányában 
orientálódnak. 

I M I g l i t t e 

A tányérajku négerek 
éppen 

a válaaztáai harcok 
idején távoztak Budapea t -
ről. À politika asonnal 
gondolkodott pőtláaról. 

Legpraktikuaahh t á n y é r -
ajkúak a kormánypárt iak 
voltak, kiknek t ányé r i j ká -
han - á la I V . H e n r i k ! 
—• mindjár t jóillatu hor ju -
pörköl t for tyogot t . 
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U f k 3 i Ü « n l M Í t f i r M > a « l « < i « l « U 

I lyenne l képzelem az utca u j képét • k ö z t i o t a e i f i rendelet alkalmazási után. 
ÍGitpér Antal ra j i a ) 
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N * 0 V E m i l *o l< 
• t f a M & t f a t f y n » a » i * * d « z r 
gyakori bad a] sétál során néha 
néha megtisztel látogatásával. 
Ilyenkor kedvesen diskurálunk 
politikáról, művészetről, ml 
egyébról. Egyik látogatása al 
kalmával éppen dolgoztam. Mel-
lém állt, ugy nézte, hogy sza-
lad a ceruzám a rajzpaplron. 

Közben észrevette, hogy meg-
rSgzfitt szokásom szerint rajz-
táblámat a térdemen tartottam. 

— Ahá, le vagy leplezve. Mösl 
már látom, hogyan kényszerí-
ted térdre a politikusokat. 
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1*S1 m t f w t t a « 
A Károlyi-kormány elsó tény-

kedése a miniszteri autók leállí-
tása volt. A Pesti Hírlapban 
ekkor egy rajzom lelent meg, 
melyen a kormány tagjai ele-
gáns zsakettben, de mezítláb 
vonulnak be az ülésterembe. A 
rajz címe ez volti ,,A miniszte-
rek ezentúl az apostolok lován 
fognak lárnl." 

A bemutatkozó beszéd után 
GUmbAs, honvédelmi miniszter 
kiJOtt a folyosóra. Valaki meg-
említette, hogy milyen rózsát * 
színe. 

— Egy kis hfiemelkedésem 
van, aminek Gáspár az oka — 
mondta mosolyogva és felém 
mutatott. 

— Miért, kegyelmes uram? — 
kérdeztem némi ijedelemmel. 

— Mert Ilyen locsakos Időben 
mezítláb Járatja az embert — 
válaszolta a kürülállók nagy 
derültségére a miniszter. 

B a i U * » j«ri>M««« n i 
v a c a c r á j a 

Fráter len«, a pesO l-es hon-
védhuszárok volt parancsnoka 
kedves vitába vonta be Patacsy 
Dénes kisgazda-képviselőt, aki a 
háborúban tiszthelyettes roit. 
Persze, bakasorban. Az egysé-
ge spárt vacsoráján, hivatalos 
beszédek után a hangulat fesz-
telenné vált s az asztalnál fc!-
rsattant Fráter Jenő kedves 
ktttekedései 

— Kicsit hátrább az agarak-
kal a bakézereknél! Előbb Jön-
nek a huszárok! 

— Hohó, Ezcellenz —. vála-
szolt Patacsy Dénes —, a bakák 
mindenben elfti voltak, hát a 
kancsó mellett is Bvék az el-
sőség. 
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Simon Bösíce tanácsai . . . 
Simon Böske, Miss Európa 1929 mo-

solygós, jókedvű, boldog asszony. Az 
1932-es Miss Hungária választás előtt 
otthonáharn fogadja a Színházi Élet 
munkatársát, hogy az u j választás 
előtt néhány szóit intézzen azokhoz a 
fiatal lányokhoz, akik ugyan titok-
ban szeretnének, de mégsem mernek 
pályázni a Miss Magyarország cám el-
nyeréséért. 

— Sajnos — mondja Simon Böske 
Brammer Pálné —, Magyarországon 
még mindig bizonyos előítélettel küz-
denek az úgynevezett jócsaládbál való 
urilányok. Nem mennek nyilvános vá-
lasztáson a zsűri elé menmii, mert azt 
hiszik, .hogy ez a választás talán de-

honesztáló, magy nyilvánossága miatt. 
— Súlyos tévedés rejlik ebben a feli-

fogásban. Mint az eddigi választások 
is igazolták, a Miss-választásokon ed-
dig mindig uri, polgári családok 
leányai vitték el a pálmát. Igaz, ihogy 
ők äs mint jómagam, csak pillanatnyi 
szeszély döntő befolyása alatt mertek 
a zsűri elé ímeninii, de viszont ez a pil-
lanatnyi szeszély legtöbbünknek egész 
életre 'szerencsét, .boldogságot jelentett. 

— Én magam keszthelyi otthonom-
ból talán solhasem jutottam vcftna el a 
nyugodt boldogságihoz, amelyet igen 
nagy részben annak köszönlhettem, 
hogy szépségkirálynővé választottak. 
Nagyon nagyon boldog vagyok és eb-

Brammer Páloé Simon Böske otlbonúbnn 
(Seidner lel».) 



bem a boldogságomban 
is végtelenül jólesik visz-
szagotndolnoin azokra a 
szép napokra, amikor 
Miss Hungáriává válasz-
tottak. Sohiaisem fogom 
elfelejteni «al a rajongó 
ünneplést, ameffllyol a 
közönség « választásról 
vaOó vlsszaérkiezéseirvkor 
fogadott, vagy azt a ik-ed-
ves kis történetet, amit 
Csók István festőművész 
mesélt el .nekem. 

Brammer Pálné el-
mondotta ezután, hogy 
Csók István festőművész 
a nyarat egy elő-
kelő olasz fürdőhelyen 
töltötte, ahol legna-
gyobbrészt angolok tar-
tózkodtak. Magyar für-
dővendég alig volt, vi-
szont >az ottóevő angodok 
inerm lis igen vettek tudo-
mást róiiuk. .Egy alika-
llonwnal a művész angol 
társaságba került és ott 
beszélni kezdetit Magyar-
országról!. Az mngflűok bi-
zony édeskeveset ismer-
tek ihazánkibál s csak ak-
kor 'kezdtek el lelkesülni 
és dicséreteket zengeni 
Magyarországról, mikor 
egy véletlenül éppen ott-
iheverő irégi ililusztráiHt 
lapban Csók István meg-
mutatta Simon Böske 
arcképét. 

Ezután igy folytatta Simon Böske: 
— Üzenem minden magyar leány-

nak, hogy pályázzanak a Miss Magyar-
ország cimre — hiszen ezzel a pályá-
zattal, ha szerencséjük van, csak nyer-
hetnek. Olyan lehetőséget kapnak a 
kezükbe, amely egy egész életre nagy-

Slmun HiUltr Ml»« Kurópu Hill 
(Sehlner lelv.) 

gyá és igazán boldoggá teheti őket. 
— Vegyenek példát a külföldi vá 

lasztásokról, ahol gyakran a Jegmaga-
sabbrangu áJlami túsztviselő leánya 
sonakoziiik a zsűri előtt az egyszerű 
miidinettel. Xem a rang a fontos, ha-
nem a szépség. Rangot a szépség ad. 
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Irta: ZÁGON ISTVÁN 
Erről a témáról már sokat olvastam, de az a szerény véleményem, hogy eddig 

még senki se fogta meg a dolgot ügyes kézzel. Mindenki, aki — különösen amerikai 
lapok karácsonyi körkérdéseiben — erről a tárgyról nyilatkozott, ugy fogta fel a 
házasélet boldogságát, mint egy önálló, elméleti és a házasság cselekvő részeseitől tel-
jesen független, abszolút valamit. Pedig a házasság boldog volta teljesen relativ dolog. 
Pontosan olyan viszonylagos valami, mint annak a boldogsága, amidőn valaki fácán-
pecsenyét eszik. Ez a müvelet az evőnek boldogság. De a fácánnak nem boldogság. 

Minthogy pedig a házasság épugy társasjáték, mint a fácánpecsenye-evés, ennél-
fogva a boldog házasság tízparancsolatát csak ugy lehet megszövegezni, hogy magát 
a boldogságot részeire bont juk. 

Férfi-boldogságra és női boldogságra. 

Külön, de egymás mellett í r juk le: mi boldogság egy nőnek és mi jelenti ugyanezt 
egy férfinak. Akik azután boldog házasságban óha j t j ák leélni életüket, azok kíséreljék 
meg ezt a két boldogsági formulát összeegyeztetni. 

Tehát a boldogság tízparancsolata szerintem a következő: 

Fér f iaknak : 
f f 

^ ^ le vagy a feleségednek Ura és 
Parancsolója és neki ne legyen egyéb 
dolga, mint Téged imádni és Neked 
szolgálni. 

Ne vedd a te feleséged nevét aj-
kaidra. Mondd neki a neve helyett azt, 
hogy Muntyurkám. Azonban ezt sohase 
tedd olyankor, amikor uj kalapszámlát 
hoznak haza, mert ezt a Te feleséged 
buzdításnak fogja venni és a jövő héten 
ujabb kalapot vásároland. 

Nőknek: 

csolója és neki ne legyen egyéb dolga, 
mint Téged egész nap a tenyerén hor-
dozni. 

Œ) 
X / Ne vedd a te férjed nevét ajkaidra. 

Mondd neki a neve helyett azt, hogy 

Kuntyurkám. Azonban ezt sohase tedd 

olyankor, amidőn egy ezredvacsoráról 
későn érkezik haza, mert ezt a te férjed 
buzdításnak fogja venni és a jövő héten 
még egy órával később érkezend haza. 

Megemlékezzél arról, hogy felesé-
ged névnapját és születésnapját megszen-
teljed. Ilyenkor — más ajándék hiján — 
szó nélkül edd meg azt, amit ő neked 
főzött. 

^ ^ ^ K l s z t e l d a feleséged apját és any-

ját. Különösen az anyját, kit Is a nép 

ajka rövidesen anyósnak nevez. 

Megemlékezzél arról, hagy a te 
férjed névnapját és születésnapját meg-
szenteljed. Ilyenkor — más ajándék hí-
ján — ne te főzz neki, hanem menjetek 
el egy vendéglőbe. 

QP X / t i Tiszteld apádat és anyádat, de a 
férjed részéről elégedj meg annyival, ha 
azt mondja, hogy a mamádat tisztelteti. 
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ölj. Ne Old meg a feleségedet, 
ha soká öltözik «s emlaft elkéstek a 
színházból és ne öld meg őt, ha bridzs 
közben nem a káró királyt hívja neked 
» Issza, hanem a pikk kilencest. 

y 

Hamis tanúságot ne tégy a te fe-
leséged barátnőjének ura mellett, ugyanis 
csak te kerülsz csávába, mert a nők a 
végén mindent ki szoktak deríteni. 

f i * Felebarátod feleségére ne vesd a 
szemedet, de ne cselekedd ezt olyan ese-
tekben se, ha az Illető nemcsak a fele-
barátod, hanem egészen az. 

Ne kívánd a felebarátod házát, me-
zejét, se másféle jószágát, vagyis kizáró-
lag olyan lányt vegyél el, akinek nines 
hozománya, hanem te tartod el. És há-
zasodj mennél később, mert nines oko-
sabb dolog, mint a nősülést halasztani 
addig, amíg csak lehet. 

Ne MJ. Ne Bid meg a férjedet, ha 
azt mondja, hogy siess öltözni, mert el-
késtek a színházból és ne öld meg őt, ha 
be akarja bizonyítani, hogy tényleg a 
káró királyt kellett volna hlvnL 

Ne garázdálkodj. Lásd be, hogy a 
szőnyegnek nem használ az, ha te a ha-
mut rászórod és megbocsáthatatlan Illet-
lenség ebéd közben újságot olvasni. 

Ne garázdálkodj. Lásd be, hogy az 
az újság néha olyan érdekes, hogy el 
kell olvasni ebéd közben és egy jó sső-
nyegnek a hamu nagyon hasznos. 

Ne lopj. Ha a feleséged fogyókurát 
ajánl neked, ne járj kl titokban a spejzba 
egy kis maradék libamájra és töpörtyüs-
pogácsára cserkészni. 

Ne lopj. Ha a férjed éjjeliszekré-
nyén ott bever egy csomó olvasatlan ére-
pénz, ne tekinted azt a saját tulajdonod-
nak, mert ugyls észreveszi. 

QP 
X / H 

Hamis tanúságot ne tégy a te fér-
jed barátjának felesége mellett, habár 
nyugodtan megteheted, mert a férfiak a 
végén úgyse derítenek kl soha semmit. 

Felebarátnőd férjére ne vesd a 
szemedet. Olyan esetről, amikor valaki 
nem a felebarátnőd, hanem egészen az, 
nem beszélek, mert Ilyesmi nincs. 

m 
\ y Ne kívánd a felebarátod házát, 
mezejét, s másféle jószágát, vagyis kizá-
rólag akkor menj férjhez, ha akkora ho-
zományod van, hogy abból a férjedet el-
tarthatod. És menj férjhez mennél előbb, 
mert nine» okosabb dolog, mint az eskü-
vőt siettetni, ahogy csak lehet 

Ahogy ezt a férfi- és nöi tízparancsolatot végignézem, ugy találom, hogy nincs 
könnyebb dolog, mint a kettőt összeegyeztetni. Kivéve az első és a tizedik pontot. 
De ha én, aki leírtam, össze tudok egyeztetni nyolcat, hát akkor az olvasó csak vehet 
magának annyi fáradságot, hogy azt a rongyos másik kettőt is összeegyezteti. 

És ha nem? 

Hát a k k o r . . . tessék mondani, kedves Szinházi Élet: muszáj annak a házasságnak 
amire vonatkozólag nekem meg kell Írni a tizparancsolatot, feltétlenül boldognak lenni 





M é r t f e k s z e l j á s z o l b a n , é g k i r á l y a ? 
V i s s z a s í r s z a z é h e s b a r i k á r a . 
Z e n g h e t n é l , l e n g h e t n é l a n g y a l o k k ö z t : 
m é g i s i t t r í d o g á l s z , á l l a t o k k ö z t . 

B ö l c s b o c i k s z á j á n a k l a n g y f u v a l m a 
j o b b t á n m i n t c s í l l a g - ü r s z e l e v o l n a ; 
j o b b t á n a p u h a s z é n a - a l o m , 
m i n t a m a g a s é g i b i r o d a l o m . 
I s t á l l ó p á r á j a , j o b b a z n e k e d , 
m i n t g a z d a g n á r d u s o k é s k e n e t e k . 
L á b a d h o z t ö m j é n h u l l t é s a r a n y h u l l t : 
k e z e d c s a k b u s a n y á d m e l l é é r t n y ú l t . 

B e c s e s n e k l á t t a d t e e f ö l d i t e s t 
k o l d u s r u h á j á t , h o g y f ö l v e t t e d e z t 
s n e m v é l t e d r o s s z n a k a z o r d é l e t e t : 
t e k i r ő l z e n g j ü k h o g y „ m e g s z ü l e t e t t " . 

S z e r e s s h á t m i n k e t i s , k o l d u s o k a t ! 
L e l k ü n k b e n g y ú j t s p i c i g y e r t y á t s o k a t . 
C s e n g e s s é j ü n k ö n á t , s c s i l l a n t s d e l é n k 
t ö r é k e n y j á t é k u n k a t , a r e m é n y t . 

BABITS MIHÁLY 
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Angyal jár előttem. 

Angyal vár mögöttem. 

Angyallánc köröttem 

Angyaltánc fölöttem. 

Cseng vidám angyalzaj. 

Leng kényes angyalra). 

Lobog dús angyalhaj. 

Zeng édes angyaldal. 

Isteni ajándék 

Angyali parádék. 

Zengő égi játék 

És karácsonyfánk ég. 

Ha szép iánk ellobban, 

S a sziv búcsút dobban. 

Nyugodjunk meg abban 

Ügy van az a legjobban... 

Kemény Símen 

Iványi Grünwald Béla vázlata 
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c s o M j f ó i e í i 

L 
De jó a fiatal anyának, 
Ma, szent karácsonyéjjel, 
Testében gyermekével 
Magába néz és lát csodákat. 

Szent lesz a gyermek és szavából 
Az Isten szól a korhoz: 
Békít, bilincset oldoz, . 
Minden világon átvilágol. 

Gyermek lesz s mégis isteni, 
Oltárra fogják festeni: 
Mint csüng az anyja mellén. 

Köréje seregelvén, 
Vének dicsérik dallal, 
Szegény halászok hallal. 

IL 
De jó az ámult kisgyereknek, 
Aki az angyalt várja, 
Mert meglegyinti szárnya, 
Haján csillagok sisteregnek. 

Szédül a boldog rémületben, 
A szája meg se pisszen: 
Megérzi, hogy van Isten, 
Megérti, ami érthetetlen. 

Megértek csillagot, csigát, 
És értem az alchemiát, 
S mindent, mit elhihettem. 

De jó, mig az ember kicsi 
Ës kis szivével elhiszi 
Mindazt, mi hihetetlen. 

IIL 
De jó az egyszerű parasztnak, 
Aki a Krisztust várja, 
A zöld karácsonyfára 
Ma lángoló hitet akaszthat 

Asztalánál ül a malasztnak, 
Az ur a vacsorája, 
Az Isten őt megáldja, 
És nyáron gazdag lesz az asztag! 

Az én hitem nem lánggal ég, ^ 
Szivem a szivnek Uszke rég, 
De most csonkját kigyújtom. 
S mint katona, ki elmaradt, 
Lóbálom, hogy megváltsanak, 
Vagy megfagyok az utont 

ZSOLT BÉLA 







Pólya Tibor rajza 

Gyűjtsd alá a Népek 

Apraját és nagyját, 

Aztán Uram Isten 

Rázd meg azt a nagy fát... 

EMÓD TAMÁS 

Szánd meg Uram Isten 

A sirót, a kérőt, 

Adj egy karácsonyfát, 

Egy egekig érőt. 

Minden tülevelét 

Rakd meg ezer jóval: 

Mazsolával, fánkkal, 

Mannával, dióval. 

Minden ágabogát 
Tetejesen rakd meg, 
A kalácsot, kolbászt, 
Sonkát se tagadd meg. 

Aggass pár millió 

Öltönykét is rája, 

Meg vagy száz magazin 

Kis topánt alája. 

Aggass valamit rá 
Kicsinek és nagynak: 
Subát a szegénynek, 
Szivet a gazdagnak 
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Sző Ii vi Is tván ra jza 

... Karácsonyfa ... karácsonyfa .. 
De soi minden elfér rajta!.:. 

Letört álmok hús özönje, 
vágyak jéggé fagyott könnye ... 

S olyan széfen illik raja 
a szegénység léke-lángja ... 

S fehér hava a jelennek, 
meJyhen oly sokan remegnek ... 

És a Kisded arcamása 
s a Szeretet kézfogása ... 

SOMLYÓ ZOLTÁN 

Karácsonyfa... Karácsonyfa ... 
Tvlennyi minden elfér rajta... 

Ezüstdió... cukorkörte ... 
S mennyi kis láng körle-körie... 

S ott a szép zöld ágak alatt 
a szép szines papírszalag ... 

És a szelid, églezengő, 
szivbecsengő üvegcsengd... 





A meztelen márványszobrokat télire rendszerint jő meleg 
zaupszalmába ágyazzák. A tüllszoknyás, lenge ballett-hölgyek 
téli megóvásáról azonban nem gondoskodik senki. Ezt a h iány t 
akartuk pótolni, amikor megrendeztük a téli ballettet k o r -
csolyával, sível, muffal, prémmel. Ét ez arra lesz jó, bogy a 
férfiak, akik rendszerint fáznak a szücakirakatok csodáitól 
(csak meg kell figyelni őket, milyen érdekfeszítő témákat 
találnak ki a belvárosi korzón, ka hölgytársaságban elmennek 
egy-egy szücsüzlet előtt), most kénytelenek lesznek kedvtelve 
szemlélni a prémekbe öltözött ballett-hölgyek vidám felvonulását. 

A t i t e l e 
m a g a z i n j a 

T é l i Italie** 

atfi 



Akik u világot jelentő deszkát ielcserélik a sideszkával 
(Foto Angelo) 
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Kiüsl- és kékróka-tánc 



Egészen bizonyos, Hogy te l i - sSt 
té l i ta l i la t volna egy rendezd 
részéről, ka ezt a téli bale t te t a 
színpadon is bemuta tná . Elvégre 
a ballet t az úgynevezett s ikam-
1 ósabb műfa jhoz tar tozik , a m e l y -
ben könnyen elcsúszik némi 
pikantér ia . A téli baletthez 
szükséges p r é m e t megtalálhatók 
a nagy Préhmben , akar juk m o n -

dani a nagy Bréhmben. 

Ne Iázzanak 
megnézni 

bennünket 

(Dayetma-balett 

A muIf-gVrUife 

— Foto Angelo) 



Sl-tánc 

Korcsolja-balell 

(Foto Anfelo) 



Bemutatjuk Greta Garbo öccsét 
és mamáját, a Fairbanks-bébit 
s Tom Mix őrmestert 

Sven Garbo festőművész 
a világhírű Greta öccsének fényképét 
most látja először Gretával együtt a ma-
gyar közönség. Sven Garbo két évvel 
fiatalabb, mint nővére s kitüntetéssel vé-
gezte a svéd királyi festőakadémiát. A 
Garbo-név nem rossz ajánlólevél s nem 

csoda, ha Sven keresett és jólkereső 
portréfestő. Portréit gyakran látni a 
stockholmi kiállításokon s karikatúráit a 
svéd lapokban. 

Érdekes, hogy Sven míg sohasem fes-
tette le világhírű nővérét, csak néhány 
rajzot készített róla. Az egyik Garbo-

Sven karikatúrája Garbóról 
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Sven és Greta 
Ex ax egyetlen kSzSs kép, amely Greta Garbóról és Bel-

eséről, Sven Garbóról készült 
(Foto Mágnáson és Svensson, Stockholm) 



Greta Garbo édesanyja pezsgőt 

rajzot megszerezte a Színházi Elet: a 
rajzból láthat juk, hogy Sven tehetségesen 
bánik a ceruzával. 

Greta Garbo öccse sokáig Párizsban 
élt. Párizsi tanulmányútját Greta finan-
szírozta. A film sex appeal-királynője 
ra jongóan szereti öccsét, aki két évvel 
ezelőtt hosszabb ideig tartózkodott nála 
Hollywoodban. Mr. Garbo-t ekkor a me-
nedzserek tömege rohanta meg: filmre 
akarták szerződtetni. Az élelmes üzlet-
emberek nem törődtek azzal, hogy te-
hetséges szinész-e Sven, vagy nem — a 
Garbo név már magában véve is a leg-
nagyobb üzleti sikert jelentette volna. 
Garbo akkor nam engedte meg, hogy 
öccse filmszínész legyen, s azóta Sven is 
lemondott a filmszereplés gondolatáról, 
annál is inkább, mert most már nem 
játszhat filmen. Greta Garbo legújabb 
amerikai szerződése szerint ugyanis 
gyára nem engedi, hogy Garbo néven 
másvalaki filmen játszhasson. 

Svennél is kevesebbet szerepelt a nyil-
vánosság előtt Gustaffson mama, Greta 

mama} a 
iszik leánya egészségére 

(Foto Dagens Nyheter) 

Garbo édesanyja. Most, Garbo stock-
holmi látogatásakor fényképezték le elő-
ször — abban a pillanatban, amikor 
leánya egészségére üriti pezsgőspoharát. 

Fairbankset, mint Mary 
Pickford férjét 

ismeri a közönség s eddig legfeljebb a 
felnőtt Douglas Fairbanks /r.-ral együtt 
látta Fairbanks-papát. Érdekes fényképet 
mutatunk most Fairbanks seniorról: a 
kép huszonhat évvel ezelőtt készült, rö-
viddel a Fairbanks-trónörökös meg-
születése után. Fairbanks-bébi azóta 
megnőtt, hires filmszínész lett, sőt meg 
is nősült. Amint tudják, Joan Crawfordot, 
a legszebb alakú amerikai filmszinésznőt 
vette feleségül A .nagy szerelmi házas-
ságot Joan Crawford filmgyára csak 
abban az esetben „engedélyezte", ha a 
fiatal asszony kötelezi magát, hogy ad-
dig, amíg szerződése tart, nem ajándé-
kozza meg bébivel férjét. (Ilyen gondos 
szeretettel vigyáz a fi lmgyár kedvenc 
pr imadonnájának karcsúságára!) 
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Fairbanks-pa pa nemré-
gen békült ki fiával: éve-
kig nem is beszéltek egy-
mással. Fairbanks junior 
ugyanis, mielőtt megnősült 
volna, gyakran szerepelt 
különböző hangos holly-
woodi botrányokban s ami 
még ennél is súlyosabb, 
verseskötetet irt olyan 
csipős sorokkal, hogy a 
legedzettebb cowboy is 
elpirult, ha a Fairbanks-
költeményeket olvasta. (A 
verseskötetet annakidején 
elkobozták s a californiai 
hatóságok eljárást indítot-
tak a Fairbanks-fiu ellen.) 

Tom Mix 
őrmestert 
sem látta még a magyar 

Fairbanks ftafta 
Huszonhat évvel ezelőtt készült ez a fénykép Douglas Fair-

1>önkiről és fUrót D. F. juniorról 

közönség. Tom Mixet, mint 
cowboy-királyt ismerjük, 
bőrnadrágban, fején szé-
les kalappal, kezében lasz-
szóval. Most bemutat juk 
mint — katonát. A cowboy-
király, mielőtt karriert csi-
nált volna, az U. S. A. 4S-ik 
lovasezredében szolgált. 
Mint őrmester fejezte be 
katonai pályafutását s ren-
geteg kitüntetéssel mellén 
érkezett rokonai látogatá-
sára Californiába, ahol egy 
filmvállalkozó éppen akkor 
keresett u j f i lmje számára 
kitűnően lovagló hőst. 

Tom Mix rokonai bizta-
tására jelentkezett a sze-
repre, el is játszotta azt s 
olyan sikert aratott, hogy 
még abban az évben há-
rom más cowboyfilm ké-
szült főszereplésével. 

Váró Andor 

1 om JYlix, a katona 
Ez a (elvétel Tom Mtxrfil, a 48-Ik ezred őrmesteréről készült, 

bajtársai körében — tizennyolc évvel ezelőtt 



— Mit állítják, hogy ha-
zudom? A napfény 'hazu-
dik, mert múló csillámmal 
vonja be a romlandó életet. 
Én igazat szólok, mert 
hirrel hirdetem, hogy min-
den hiúság, mulandóság. 
Régi, elhagyott temető va-
gyok az égbolton. 

J^EêMw 
— Ókori éjszakákon1 rab-

szolgák .tartottak kezűikben. 
Néró tivornyáihoz ontot-
tam fényeimet. Amikor nem 
volt nelki elég, a lkéjelgő 
császár keresztényeket rtiár-
tatott szurokba, azok lettek 
az ő eleven fáklyái. Aztán 
odáig -züllöttem, hogy vi-

(Fol* Anfals) 
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S M a i j p 
— Világ lálinpása, min-

denség kohója, világítok 
és fűtők, pazarlóm fényem 
ós parazsam immár solk-
mlllió esztendeje s észre 
se veszek», hogy fogyasz-
tom az örökikévaló tűz-
vészt, mely a lényegem. A 
lángelme kiapadhatatlan. 
Van miből tékozolnom. 
De a kisebb égitestek — 
a másod- és harmadrendű 
csillagok — azt suttogják 
hátam mögött, hogy már 
nem vagyok a régi, hogy 
lassan, fokozatosan hűlök, 
hogy évmillióim úgyszól-
ván ,,meg vannak szám-
lálva." Ezek a talknyosok 
elfelejtik, hogy haldokolva, 
göthösen, ikiégve is több 
őserő, több tüiz lesz 'ben-
nem, mint az ő minden-
kori i f júságukban. Fényt 
adtalml nekik, kölcsön, ka-
mat nélküli Ebben a fény-
ben láttáik meg a magúik 
jelenitéflütelenségét. Ezért 
gyűlölnek és irigykednek 
rám. Ez olyan világos; 
mint a nap. 



Hold 
(Foto Angelo) 

déken, képviselőválasztások 
alkalmával szerepeltem a 
menetiben, füstös-lkormos 
lángommal üdvözöltem a 
jelöltet, aki később elárulta 
lelkesülő, éljenző hiveit. 
Nemsokára végleg sutba-
dobtak. Egy darabig még 
szólamokban emlegettek, 
mint a „haladás fáklyáját*;. 
De kinek van ima ilyesmire 
szüksége? Lefelé fordítot-
tak, mint sirszöbrokon látni 
és eloltottak. A világ elsö-
tétedett. 

— tíabyloniban, Egyip-
tomban volt a fénykorom. 
Rómaialk csecses korsóin 
libegtem. Besugároztam az 
emberiség első gyermekko-
rát. Majd a gyermekszobák-
ba kerültem. Virrasztottam 
az újszülöttek álmát, ő r -
ködtem a szülőasszonyok ás 
betegek szenvedésén. Most 
árván úszkálok a kis olaj-

tóban, a vizréteg rőlött, hű-
ségesen várok, de senkise 
tekint felém. Belem egyre 
könnyezik, pityereg, sir. 
Bühüliü. eltörött a mécses. 

•— A középkorban ra-
gyogtam igazán. Szent Je-
romos azt tanácsolta a pa-
poknak, hogy fényes nap-
pal is gyújtsanak meg, mi-
vel az én kis lángnyelvem 



Fáklyu 

mindig vidámságot beszél. 
Azóta meglehetősen divato-
mat multam. Az emberek 
elfordultak tőlemi GsaJk a 
koporsójuknál pislákolok, 
hogy bucsut vegyek töltik 
és a sötétség küszöbén az 
örök világosságot jelképez-
zem. Különben lenéznek. 
Azt mondják, hogy fényem 
csak egy gyertyafényü. így 
is van. De azért hány szel-
lemóriás papírjára szórtam 

Méei 
(Foto Anfelo) 

«erény , de meghitt derű-
met, amikor éjszaka egye-
dül ült és irt szobájában. 
Feleljelek, micsoda tündök-
lőbb: Dante gyertyája, vagy 
Dekobra villanylámpája? 

űátsajp© 
— Emlékszel miig iáin, 

lángtartó hüvelyemre, bél-
süvegemre, üveghengerem-
re, porcellánernyőmre, 
bronzzal befuttatott lámpa-
vázamra, mely szelíden rin-
gott fölötted, mikor még 
alig eszmélkedtél s megara-
nyoztam a téli alkonyatok 
homályát? Ha nagyon fél-
tél a farkasmeséktől, csak 
rád kellett mosolyognom, az 
a rany mosolyommal s te 
megenyhültél. Hogy szeret-
tél hajdanában! Még füs-
tömben is gyönyörködtél, 
még fekete koromesőmben 
is kedved találtad. Az a pet-
róleumszag, mely másoknak 
orrfacsaró büz, ugy kisért 
vissza a messze időiből, mint 
gyermekkorod furcsa, sajgó 
illatszere. 

— Ilt-otl, nagyvárosok 
kietlen sóraktáraiban lobo-
gok még, mint lepkeláng, 
halálos szomorúságot áraszt-
va. A tizenkilencedik szá-



«.adót idézem, Musset ver-
seit, Zola regényeit s a de-
tektívregényeket is, a gyil-
kost, aki vörös nyakba vető 
kendőjével szeles sikátorok-
ban menekül a re-ndőrkopók 
elől. Manapság főkép az a 
hivatásom, hogy az öngyil-
kosokat átsegítsem egyik 
életből a másikba. Beleöm-
lők az életuntak, a nyomo-
rultak szájába, azok elhal-
ványodnak és valami isme-

Petróleumlámpa 
(Foto Angelo) 

Gyért/« 



Gázlámpa 

retlen parton ébrednek föl. 
Mçl^esleg főznek is velem. 

I f M f c ü g z 
— Edison volt az apám. 

íme a tüz, mely már nem 
éget, a rabul ejtett, jámbor, 
megszelídített villám, üveg-
börtönbe zárva, házi hasz-
nálatra. Prometheüsz ősi 
szikralopó, akit a goinosa: 
Jupiter sziklához láncolta-
tott merészségedért és éhes 
saskeselyükkel kínoztatott, 
lásd, utódaid mégis létre-
hozták a földre a fényt, ö k 
már csak a villanyszáimlák-
lól félnek. 

— Mozik, üzleteik előtt 
lélekzem üvegrudak légüres 
testélben, vörösen, sárgán, 
kéken és lilán, folyton ci-
kázva és knkigyulladva, 
merőben idegenszerüen, 
mint valami futurista vegyi 
fény. Amint nevem is jelzi, 
én vagyok a „legújabb". A 
huszadik századból a hu-
szonegyedik századba vilá-
gitok . . . 

Neon 
(Foto Anfelo) 



John Galsworthy, a Nobtl-
dij nyertese ext az írását 
küldte a Színházi Életnek 
karácsonyra 

Barátom egyik délután színházba vitt. Amikor a függöny szétnyílt, a színpad 
teljesen üres volt. Pillanatok multak el, mlg az óriási redőkben leomló, szürke bár-
sonyfüggöny-háttér mögül gyerekek jöttek a színpadra. Táncoltak. Egyenként, párosan, 
majd nagy csoportokban. Ttz- és tizenkétéves gyerekek, valamennyien lányok. Egyik 
sem idősebb tizennégyévesnél, de néhány közülök biztosan nem több, mint nyolc. 
Pici táncruha volt rajtuk; lábszáruk, karjuk és lábuk teljesen meztelen. Hajuk szaba-
don; az arcuk szomorú és mégis mosolygó. Bájos kis arcok, gyönyör a vonásokban és 
gyönyör a mozdulatokban. A legtisztább éterben, a Hesperldák kertjében érezte magát 
az ember, ha nézte őket. 

Volt köztük szőke és gömbölyű; sötéthajú, elefántcsontbőrü és karcsú. Mind bol-
dognak látszott, egyformán boldognak, ösztönösen táneoltak, mintha sohasem tannlták 
volna a táncot. Pedig biztosan gondos és nehéz gyakorlat előzte meg fellépésüket 
Látszott, hogy szívesen mozognak, boldogan, önfeledten hajlítják kis testüket s moz-
gatják formás lábacskáikat. Azt hiszem, soha nem érezték munkának a táncot, sem a 
próbákon, sem az előadáson. Nem volt ez balett, vagy reménytelen izomgyakorlat, — 
csupa ritmus, muzsika, világosság, levegő és mindenekfelett boldogság minden moz-
dulatuk. 

Mindegyik bájos volt és gyönyörű, de én különösen kettőt néztem a táncoló gye-
rekek csoportjából. Az egyik — ez volt a legmagasabb valamennyi között — sötét, 
sovány lány, gyerek még, de mintha arcának minden rándulásából, ajkának minden 
mosolyából, kis testének minden mozdulatából szomorú, szenvedélyes szerelem 
áradt volna. 

Ez a sötét lány az egyik táncjelenetben szőke lányt kergetett. Ez a kergetés, az 
üldözés, a szitakötő játékos repüléséhez hasonlított; a repüléshez, amellyel körüludva-
rolja a vízililiomot Vagy talán inkább olyan volt ez a tánc, mint amikor a junlusi 
éjszakán az ezüst holdsugár ugrándoz jókedvében. Édes szenvedély tükröződött a 
táncban. A sötéthajú, gyengéd kis üldöző — tele tűzzel és vágyódással — a sziv min-
den szenvedélyét és fellángolását jelképezte mozdulataival. Ahogy követte fehér sze-
relmét, fáradhatatlan akarással, anélkül, hogy elérte volna, — hasonlított ahhoz a 
nagy, titkos erőhöz, amely az egész világon keresztülhajszolja az embereket, az elér-
hetetlen után, mindig tovább és tovább, szinte tragikusan és megállás nélkül. 

Félköralakban, fehér virágkoszoru díszítette a legkisebb táncoló gyermek barna 
haját. Ez volt a másik, aki nagyon tetszett nekem. Ilyenek a tündérek a mesésköny-
vekben. Tánc közben rózsaszirmokhoz hasonló kis szoknyája könnyedén repült utána 
a levegőben. Ugy táncolt, ahogyan még nem láttam gyereket tácolni. A kis testet szent 
tüz és szenvedély fűtötte. Maga a mozgás megelevenedett szelleme volt. Ugy éreztem: 
földreszállt a gyönyör, hogy életrekeljen ebben a gyermektestben. Tánca közben 
szinte hallottam a gyönyörűség fel-feltörö kacaját. A közönség egyre lelkesebben 
figyelte; eleinte csak suttogtak, félhalk „Nézd! Nézdt"-ek hallatszottak, majd mintha 
az egész színház mosolygó, boldog arccá változott volna. 

Barátom arcát figyeltem. Küszködött magával: vigyázott, hogy feltörő könnyei el 
ne árulják, mennyire élvez, milyen meghatott. Misztikus csoda volt ebben a pillanat-
ban a színpad; és szép a világ, szép minden. Mindenki jó és mindenki boldog — gon-
doltam. Mintha csak a kis táncoló tündér gyöngéd ujjai érintettek volna meg bennün-
ket. Tánca és mosolya bearanyozta érzéseinket 

Isten tudja, honnét vette ez a gyerek a hatalmat, hogy megfogja elfásult szivünket 
Isten tudja, meddig őrzi meg csodálatos hatalmát, elbűvölő varázsát. Repülő, való-
színűtlenül édes tünemény, élő szerelem, nyolcéves csoda, aki olyan varázslatos erővel 
hódit, amilyen földöntúli varázs csak a legklasszikusabb zenében, a fényben, a nap-
sugárban és néhány egészen kiváltságos művészi munkában található. Felszabadította 
a sziveket és gyönyörrel töltötte meg a lelkeket. 
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A gyerek-kultusz talán sokaséin volt olyan nagy és bensőséges, mint ebben 

a ridegnek rágalmazott világban. Köztereken, sétatereken, parkokban egész külön 

kis játékbirodalmakat hasítanak ki a gyerekek számára, ahova a felügyelőkön kivül 

felnőttnek nincs joga belépni. N e m rideg ez a kor, csak nincs módjában megmu-

tatni a szivét. H a lebetne, bizonyára minden kisgyerek számára külön tündérvilágot 

teremtene, olyant, mint amit most fogunk bemutatni, ebben a kedves és bűbájos 

sorozatban. 

A Szinbázi Élet munkatársa ugyanis sorravette a legszebb pesti gyerekszo-

bákat. Ä sorozat fotoriportnak készült, de amint méltóztatik látni, valóságos 

fotokoltemény lett belőle. 

Szűcs Zsúliku 
(Seidner (elvitelei) 
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Ball* Györgyi Mária 

Szirtes Imogene-
Noémi éa Herlinger 

Katink« 

(SelUner 
felvételei) 





(Seidner felvételei) 



(Seidner felvételei) 



T é u e f h y Marianne 

Dános Irénke 
é« PUla 

(Seldner felvételei) 



Castor és Pollux, — valószínűleg ők 
voltak az első elválaszthatatlanok, bár 
bizonyos, hogy ő előttük is éltek olyan 
emberpárok, akik nem tudtak volna 
élni egymás nélkül. Amióta áll a világ, 
tehát napjainkban is, vannak emberek, 
akiknek a nevét is nehéz elválasztani 
egymástól, nemhogy saját becses szemé-
lyüket. Ilyen esetben, ha az egyik fél 
íérfl, a másik nő, ugy segítenek magu-
kon, hogy összeházasodnak, ha pedig 
egyneműek, akkor elválaszthatatlan bará-
tok, vagy barátnők lesznek belőlük, akik 
közül Budapesten is közlekedik néhány 
ritkaszép példány. Ha az egyiket látjuk: 
a másik jut eszünkbe róla, de alig is 
nyílik alkalom külön látni őket, hiszen 
mindig együtt vannak. Ezért érdekesek. 
Lessing és Mendelsohn is ilyen elvá-
laszthatatlanok voltak annakidején, sőt a 
krónika azt is feljegyezte róluk, hogy 
volt idő, mikor kettejüknek volt egy 
nadrágjuk. A pesti elválaszthatallanok-
nak már nem megy ilyen rosszul, de 
mindenesetre róluk is feljegyezhet egv s 
más kedves és derűs dolgot a krónikás. 

Hölgyeké az elsőség, ikiezdjük hát a 

kél szinházi elválaszlhalallannal. Aczél 
Ilonát és Bajor Gizit évek óla lartó ba-
rátság avatta elválaszthatatlanokká. Ba-
rátságuk ugy kezdődött, hogy egy napon 
egyiill játszottak valamelyik darabban és 
miután mindketten az első felvonás első 
jelenetében már színpadra kerültek, na-
gyon siettek az öltözködéssel. Szeren-
csétlenségükre azonban a Bajor Gizi öl-
töztelőnője ezen az eslén beteg volt s 
igy az Aczél Ilonáé segített neki is. A 
szegény szabónő hol az egyik, hol a 
másik öltözőbe rohant, mert hol ide, hol 
oda hívták s mégis a legtöbb idejét a 
folyosón töltötte, a két öltöző közt sza-
ladgálva. A művésznők végre maguk is 
rájöttek, hogy igy nem lesznek készen. 
Bajor Gizi hát átment Aczél Ilonához és 
felöltöztette, aztán Aczél Dona segített 
felöltözni Bajor Gizinek, az öKöztetőnőt 
pedi" szépen leültették s az kényelmes 
karosszékből dirigálta őket. Ettől kezdve 
azonban elválaszthatatlan lett a két mű-
vésznő. 

Ugvanilyen elválaszthatatlanok Fedák 
Sári és Kiirthy Sári is. Életüknek min-
den fontosabb élményét megbeszélik egy-

e. 

Fedák Sári «9 Kürthy Sári 
Bajor Gizi és Aczél Ilona Harsány! Zsollaé és Gaál Franciska 



Góth Sándor és G. Kertész Ella 
(Foto Angelo) 

mással s bár szakadatla-
nul együtt vannak, soha 
nem fogynak ki a mon-
danivalóból. A két Sári 
mindig együtt ül s ha te-
lefonhoz hívják valamelyi-
küket, mindig ketten men-
nek, mert nem tudják, 
hogy a „kérem a Sári 
nagyságos asszonyt" hivás 
melyikükre vonatkozik. 

Gaál Franciska és Har-
sányi Zsoltné nyári elvá-
laszthatatlanok. Év közben 
a primadonnát rengeteg 
munká ja elválasztja a ba-
rátnőjétől, de a nyarat 
minden évben együtt töl-
tik valahol külföldön. Két 
évvel ezelőtt a francia ten-
gerparton voltak együtt, 
ahol egy angol ura t mu-
tattak be nekik. A jókedvű 
Gaál Franciska tréfából, 
mint Harsányiné mutatko-
zott be és Harsányinéi 
mint Gaál Franciskát mu-
tatta be. Ezt a szerep-
cserét az angol ur társa-
ságában végig megtartot-
ták, aminek az lett az 
eredménye, hogy tavaly, 
mikor az angol ur vélet-
lenül Pesten járt, levelet 
irt Gaál Franciskának és 
gratulált neki fér jhezme-

Nádas Sándor és Jób Dániel 
(Bienenleld fotó) 

Gál Jenő dr. 
és Vázaonrl János dr. 

Heteiéhez. Gaál Franciska eilőbb nem ér-
tette a dolgot. S csak azután jutott az 
eszébe, hogy az angol valószínűleg Har-
sányi Zsoltnét látta valahol férje társa-
ságában. 

Nézzük most a férfi elválaszthatatla-
nok galériáját. 

Itt van például Job Dániel és Nádas 
Sándor barátsága. Fiatal korukban szer-
kesztő-társak voltak, innen kezdődik eil-
válaszlhatatlanságuk. Mikor Jób Dániel 
színigazgató lett, egyre biztatta Nádast, 
hogy ir jon darabot a Vígszínháznak. 
Nádas nagysokára be is küldött egy da-
rabot a színháznak, de álnév alatt. Jób 

viszont mint bizalmas ba-
rátját, éppen őt .kérte ineg 
az isme rollen 'szerző da-
rabjának az elolvasására, 
Nádas á l is vette a darabot, 
de soha többé nem adta 
vissza. Csak évek múlva 
derült ki, hogy miért nem 
mondott Nádas véleményt 
Jóbnak az eltűnt színdarab-
ról. 

Gál Jenő és Vázsonyi 
János barátsága politikai 
eredetű. Gál Jenő volt az 
akkor még diák Vázsonyi 
Jánosnak első védője, aki 
valamilyen politikai kér-
désben egy családi ebé-
den ellenvéleményt mert 
hangoztatni édesapjával, 
Vázsonyi Vilmossal szem-
ben. Ebben a barátságos 
hangiu politikád vitában 
Gál Jenő a fiatal Vá-
zsonyinak adott igazat, aJtii 
azóta a legőszintébb nyílt-
sággal beszéli meg minden 
iigyét-baját Gál Jenővel. 

Karinthy Frigyes és Kosz-
tolányi Dezső is szigorúan 
beletartoznak az elválasztha-
tatlanok galériájába. Ma 
már nincsenek annyit 
együtt, mint például Hege-
dűs Tibor és Vörös Pál, a 
Vígszínház rendezője és 
díszlettervezője, akik szin-



házon és házon kivül egy lépést sem tesz-
nek egymás nélkül. Ugyanígy esti ki-
rándulásaikon elmaradhatatlanok egy-
mástól Harsányi Zsolt és Hatvany 
Bertalan báró s az elválaszthatalaniok 
közé keill soroznunk Erényi Nándort és 
Feiks Jenőt is. A társasági fronton viszont 
Esterházy Tamás gróf és Fáy László, 
továbbá Ángyán Béla és Horuay János el-
v;V! a sz t h a taiHanok. 

Dr. Simon Béla és Zerkovitz Béla ősi 
barátsága különösebb epizódok nélkül, a 
nyugodt emberek csöndes egyszerűségével 
halad a végtelenség felé. Talán csak arra 
H7 egyetlen eseményre gondolnak moso-
lyogva vissza1, amikor egy Zerkovlitz-
operett premierjén, a második felvonás 
után Simon Béla levelet küldött fel Zer-
kovitznak a színpadra a következő cím-
zéssel: Zerkovitz Béla mérnök urnák. A 
levelet átadta egy jegyszedőnek, aki mi-
után megnézte a címzést, a!zt mondta: 
tessék megmagyarázni, hol találom meg 
a címzettet, mert nem ismerek a színház-
nál ilyen nevü urat. 

Relie Pált és Zsolt Bélát még Ady 
Endre boronálta össze elválaszthatatla-
nokká. Száz százalékos jóbarátok. Min-
dig együtt járnak és legfőbb törekvésük 
az, hogy egyszer valami tréfába ugras-
sák be egymást. Ez eddig nem sikerült. 
Legalább is az ugratási arányszám pilla-
natnyilag egyforma. Legnagyobb élmé-
nyük valószínűleg az lenne, ht» egyszer, 
egy heti távollét után találkozva, meg-
állapíthatnák, hogy a hetet kibírták — 
egymás nélkül. 

Pet hex Sándor é s Dénes 
Gyurka a két legismertebb 
pesti ,,együttjáró", bár a,z 
utóbbi időben elfoglaltságuk 
el is szólította őket 
más mellől. A mesterségük 
hozta össze őket kezdetben, 
páros jeleneteket adtaik ellő 
nagy siíkerrel, igy rövidesen 
a iPetihes—Dénes név telje-
sen egybeforrt. Egyszer 
Szolnokon vendégszerepel-
tek. Természetesen együtt 
érkeztek meg. Bevonultak a 

Márk Lajos, Somlyó 
Arnold, Betikól Bír«, 
Kernstock Károly, 
Csorba Géza, Bellányi 
Győző és Halmi Arthur 

Zsolt Béla és Rellc Pál 

Karinthy Frigye» és Kosztolányi Den« 

Ernőd Tamás és T5r«k RezsS 
(Seidner k h . ) 
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Simon Béla dr. ét Zerkorlti 
Béla 

szokásaik, gondolkodás-
módjuk egyforma. Aranyira 
ismerik egymást, hogy tár-
saságban, egyszer egy fél-
óráig diskurállak egyetlen 
hang és gesztus nélkül, ki-
zárólag a szemükkel. A dis-
kurzus befejeztével külön-

Uénes (iyiirny. Vethet Sán.lur k ü , l ö n elmondták, hogy mit 

beszéltek egymással s a két 
barátnő előadása mindén 
tekintetben megegyezett 
egymással. A barátság, meg-
értés és szeretet erőpróbája 
volt ez a félórás hangtalan 
szembeszélgelfe. 

Végül még meg keld ma-
gyarázni, hogy a lege 
laszthalallanabb házaspár-
ról, akik azmiikivül, jó-
barátok, pajtások, roko-

Korányl, Berkes»y és Táncos n o k é s v i t a l à r s a k Í S ) v a g y i s 

Góth Sándorról és Góthné 
Kertész Elláról iniért nieim 
jegyeztünk fel ide egyetlen 

jellemző történetet sem. Száz és ezer ked-
vesnél kedvesebb történet él országszerte 
tökéletes barátságukról, nehéz volna olyan 
epizódot találni elválaszthatatlanságukat 
méltatván, ami ne lenne hiteles forrás-
ból közismert. 

Mikor megkértük Góth Sándort, hogy 
mégis mondjon valami jellemzőt, azt 
felelte: 

— í r j a csak oda kérem, hogy Góth 
Sándor és Góth Sándorné és akkor már 
mindenki tudni fogja azt, amit éppen 
akar. SZINETAh G Y Ö H G Y 

szállodába, ahol a bejelentőlap kiállitá-
sánál a portás a következőiket irta be: 
Pethes Dénes színművész, Budapestről. 

— És szabad az ön nevét tudnom, — 
fordult Dénes Gyurkához. 

— Már beírta, — vála-
szolt Dénies. 

— Csak a Petihe*s Dénes 
úrét ir tam be, — mondta 
a portás. 

— Akkor nekem i r ja be, 
hogy Peches Dénes — 
mondta Dénes György — 
és a szolnoki szálló ven-
dégkönyvében most is így 
szerepel a két jóbarái: 
Pethes Dénes és Peches 
Dénes. 

Befejezésül, hogy ú j ra 
hölgyekhez térjünk vissza, 
meg kell emlékezni Nemes 
Margit és Krúdy Ilona le-
gendás barátságáról. Krúdy 
Ilona és Nemes Margit kis-
gyerméki-koruk óta elvá-
laszthatatlanok és soha 
nem Volt közöttük nézet-
eltérés. Krúdy Ilona min-
dig azt akarta, amit Nemes 
Margit és megfordítva. 
Egymás nélkül sehova nem 
járnak, nyáron együtt 
utaznak el és ősszel együtt 
érkeznek haza. Ialésíik, 

Krudj Ilona Jr. 
és Nemes Margit 



látsszunk valamit! 
Irta : Stella Adorján 

(Történik a családi tűzhely mellett. Idő: 
ebéd után. Szereplők: Férj és Feleség.) 

FÉRJ (újságot olvas). 
FELESÉG (nem hagyja): Edei Ked-

vem volna valamit játszanil 
FÉRJ: Akarsz bújócskát? Buj j el vala-

hova, én majd megkereslek. Ha fél óráig 
nem talállak meg, nyertél. És én is, mert 
legalább nyugodtan olvashatom az újsá-
gomat. 

FELESÉG: Igazán, ne viccelj. Tudod, 
hogy mennyi érzékem van a legkülömbö-

Kártya 
(Toto Angelo 



Lóverseny 
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zőbb játékok iránt. Már 
kicsikoromban nagyszerűen 
tudtam malmozni és. szimul-
tánt sakkoztam. 

FÉRJ: Hogy-hogy szi-
multánt? 

FELESÉG: Egyszerre 
sakkoztam és dominóztam. 
Persze, te gyerek-korod-
ban sem szeretted a játé-
kokat! Jellemzői 

FÉRJ: De igen, egyetlen 
hazárdjátékot kedveltem. 
Sokat gomboztam. Sajnos 
ezt is pechesen. Képzeld, 
egyetlen fivérem volt és az 
is hamisan gombozott. 

FELESÉG: Szegénykém. 
Te erre az összes gombjai-
dat elvesztetted! 

FÉRJ: Sőt! Még a pa-
pám nadrágjáról is levág-

WÊÈÊÈÊm 



Kugli 
(F»to Ani«l») 

tam a felesleges gombo-
kat. 

FELESÉG: Milyen gom-
bokat nevezel te felesleges-
nek? 

FÉRJ: Azokat, amelye-
ket nem lehet lótni, csak 
tar t ják a nadrágot. 

FELESÉG: Tudod te azt, 
hogy ilata'l lány korom-
ban, amikor Emma né-
niéknél nyaraltam, meny-
nyire szeretlem kuglizni? 
(Legyint.) Persze, te mint 
városi ember, azt sem tu-
dod, hogy mi az a kugli! 

FÉRJ: Dehogyis nem. A 
sóletbe szokták tenni. 

FELESÉG: A legnagyobb 
élvezet a faillatu golyókkal 
dobni. Pláné, ha az em 
ber kilencet üt. Vidéken ki 

Domino 



is írták a kuglizó fatára. 
X. Y. ikilencet ütölt. 

FÉRJ: Nem vicc. A 
bakkasztal mellett üssön 
kilenceit 

FELESÉG: Kártyázni is-
imádok. A kártyánál csak 
egy nagyobb öröm és bol-
dogság lehet egy tisztes-
séges polgári asszony szá-
mára. 

Sabb 

FÉRJ: A gyerek! 
FELESÉG: Dehogy! A 

rulett! Milyen káT, hogy 
az idén nem mehetünk 
Montecarlóba. Nines an* 
nál nagyobb élvezet, mint 
amikor az ember fefteaZ 
száz frankot, lesz belőle 
kétszáz, otthagyja, lesz be-
lőle négyszáz, egy kicsit 
dru,klko:l, otthagyja, lesz be-

Malom 
(Foto Angel») 



Rulett 
(Foto Angelo) 

löle nrgyszáz, egy kicsit drukkal, ott-
hagyja, lesz belőle nyolcszáz, ezerhat-
száz . . . 

I É R J : És ekkor jön a krupié azzal az 
ellenszenves lapáttal és besöpri a bankba. 

FELESÉG: És aztán? Manapság más 
banknál is elvész az embernek a pénze, 
miért éppen a montecarlói legyen kivé-
tel? 

FÉRJ: Azt látom, hogy minden játékot 
kedvelsz. Még csak azt áruld el, hogy 
melyiket szereted a legjobban? 

FELESÉG: A tombolát! Imádom, ami-
kor tánc közben tombolajáték is folyik 
és az ember nem figyel a lépésre, hanem 
folyton arra gondol, hogy kihúzzák a 
számát. 

FÉRJ: Ez mind szép. Én azonban aján-
lok neked egy u j játékot. Igaz, hogy nők 
nem igen szokták játszani. 

FELESÉG: Izgalmas? 
FÉRJ: Nagyon. Ered j a konyhába, vedd 

a kezedbe a főzőkanalat és próbálj meg 



Tombola 
SZEREPLŐK: 2 LATABÁR ÉS GALINA SAZARINA 

főzni valamit. Meglátod, milyen szórakoz-
tató. 

FELESÉG: Ha nem megy pénzbe, már 
nem is izgatl 

FÉRJ: Dehogyis nem megy pénzbe! 
Megspóroljuk a szakácsné bérét. 
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(Toto Angelo) 

FELESÉG: És te fogod megenni, amit 
főzök? 

FÉRJ: Hogynel Hadd vegyek részt én 
is egy hires játékban. 

FELESÉG: Milyen játékban? 
FÉRJ: Sorsjátékban. Kihúzom a lutrit. 



Molnár Ferenc, mini Az Est-lapok haditudósítója járta be » 
frontokat. Ez a ielrétel 1815-ben készült 

* 

Zilahy Lajos háborús élményeit rengeteg elbeszélésben és 
több regényben irta meg 

(Foto Révész—BiróJ 

Valamikor, a boldog béke napjaiban alig volt családi otthon, amelynek falán 
ott ne lógott volna egy bekeretezett, litografált, primitiv szinezésű rajz. Rend-
szerint vágtató huszárt ábrázolt a csákó alá ragasztott fénykép-arccaL A z 
egész figura profilban volt, maga az arc en face fordult a néző felé és a 
kép tetejére rá volt irva szép rondirásu betűkkel: 

» S z o l t f á l a l t i d o m e m l é k é r e « 

A mai élet kiradirozta a békeidők kedves humorát. A szolgálati 
idő, a legújabb nemzedéket kivéve, egybeesett a háborúval és ez minden 
volt, csak nem a tréfák és jókedvű emlékezések forrása. És mégis a humor 
ugy csillanik át ezeken a komor élményeken, mint a napfény a felhők résein. 
Ezekből a kis, kedves katonakori és háborús emlékekből szedtük össze ezt 
a sorozatot. ' 



Gótk Sándor : 
A Neugebäude épületében 

voltam tüzérönkéntes. Az 
esztendőm már végefelé 
járt: mint szakaszvezető a 
tiszti vizsga előtt álltam. 
Egy átmulatott éjszaka után 
„Stallinspekciós" lettem. Ne-
hezen mult a szolgálati idő, 
olyan álmos voltam, alig 
álltam a lébamon. Nem tud-
tam ellenállni a kísértésnek, 
hogy a parancsnok istálló-
jában egy üresen álló ló-
standba be ne feküdjek. 
Egv pillanat és az igazak 
álmát aludtam. Egyszer csak 
rémes zajra ébredek. A hri-
gadérosom toppan be az is-
tállóba, hangos kardcsörtetéssel. Megáll a 
lóstand előtt, rámnéz, kihúzza a kardját a 
hüvelyéből és avval kezdi piszkálni a 
mundéromat. 

Az álom hamar kiment a szememből. 
Feszes haptákba ugrottam hosszú fehér-
szakállas brigadűrosom, Freiherr von 

lül.l-biiii kt's/iilt ez u fi-lvétel Ernőd Tamásról, mikor szabad-
iágát baráti kllrben ünnepli. Pap Janrsi, Lorántb Mihály, Boross 

Géza, Gózon Gyula és Mály Gerfi társaságában 

Röblitz előtt. Pillanatokig tartó kinos 
csönd következett. Végre a brigadéros 
megszólalt: 

—- Jómódúak a szülei? 
Agyamban a legrémesebb gondolatök 

cikáztak: lefokoznak, bezárnak, megbu-
kom a tiszti vizsgán, három évvel tovább 
fogok szolgálni. 

De eközben már feleltem: 
— Nem nagyon. 
Pillanatnyi szünet következett, végre a 

tábornok lassú, megfontolt, nyugodt sza-
vakkal ezt mondta: 

— Hát akkor miért ilyen esztelen, hogy 
drága ruhájában a szalma közé fekszik? 

Ezzel tovább ment. 
Valódi békebeli hatemeletes kő esett le 

a szivemről — újra visszafeküdtem a 
szalmába, mert mint fentebb emiitettem, 
nagyon álmos voltam. 

Zágon István: 
Katonai szolgálatom emlékei: 

4 darab főhadnagyi csillag, 
3 „ kitüntetés, 
2 „ sebesülés, 
1 „ feleség. 

Ernőd Tamás: 

Zágon István tüzérhadnagy 

1913 telén, mint a budapesti 1. hon-
védgyalogezred öntkéntese, sajtóperben 
idézést kaptam: „Emőd Tamás iró itt és 
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Iniig Ottó: 
Mellékelt ábra abban a pillanatban áb-

rázol, amikor Gáspár Károly és Brunner 
Sándor barátaim társaságában Nagydisz-
nód községben Lemberg visszafoglalását 
ünnepeltük. Ahogy vissza tudok emlé-
kezni, rettentő boldog voltam és azt hit-
tem, ennél boldogabb már alig lehetek. 
Közben Lemberget végleg elvették tőlem 
s rájöttem, hogy a boldogságomat máshol 
kell keresnem. 

Lázár Millós: 
(Harctéri noteszemből.) Stary Sacz, 

191* december 20. Éjjel óra. Sebesült-
transzport érkezett. Vagy háromezren le-
hettek, alsóausztriaiak, bosnyákok, ma-
gyarok. Uri hölgyek husievest osztogat-
tak közöttünk és szegény, lázbeteg kato-
nák a könyökükkel lökdösődtek a párolgó 
fazekakig. A kerítésnél egy árva honvéd-
baka állott, pólyába göngyölt fejéből 
csak két dióbarna, kedves szemét láttam. 
Reszkető kezében almacsutka, azt harap-
dálta keservesen. 

— Levest mérnek, földi, miért nein 
megy a közelébe? 

Rámnéz, erőlködik, hogy mondjon va-
lamit, nem értem a szavát. Az arcára mu-
tat és roppant kinnal nyögi: a golyó a 
száját zúzta szét. 

— Jólesik majd a forró leves, nc rágja 

lndlg Ott« Lemberg bevétele napján 

itt, ekkor és ekkor jelenjék meg, hogy 
tanuképen kihallgattassék." Akkor még 
nem volt elintézve á névmagyarosításom, 
családi nevemen per Fleischer Ernő szol-
gáltam. Századparancsnokom rapport ra 
stimmelt hamis név használata miatt. Baj-
társam Gáspár Antal, a kitűnő festőmű-
vész, — századparancsnokom jóbarál ja 
lévén, — utolsó pillanatban, mentett meg 
a rám kiosztott két heti „egves"- tő l . . . 

* 

1914 augusztusában, mint a debreceni 
3. honvédgyalogezred önkéntes káplár ja , 
a Péterfia hetipiacán csavarogtam. Egyik 
ponyvasátor pul t ján megláttam egy ir-
galmatlan, gyönyörű mézeskalács-szivet. 
Akkora volt, mint a kemencekenyér. És 
az volt ráírva: „iSziv küldi szívnek." 
Utolsó ezüst kétkoronásomon megvettem. 
Hazavittem a Görbe-utca kis istállójába, 
ahova mint ra jparancsnok voltam be 
kvártélyozva. Utóbb szépen becsomagolva 
postára tettem és elküldtem egy illető Er-
zsinek. A háború alatt ez volt a legneve-
zetesebb haditényem. 

Nagy Endre a harctéren 

Nagy Endre önként Jelentkezett katonának és 
végigküzdötte a háborút. Ezek a (elvételek a 
harctéren készültek 8 az Érdekes Újságban Je-

lentek meg 

A 



Lázár Miklós harctéri élményeiről tübb érdeke» 
riportban és könyvben számolt be. Ez a lény-

képe 1915-ben készüli 
(Radí Olga ielr.) 

A fenséges ur, kinek a kifogástalan szá-
zadfelvonulás nagyon tetszett, magához 
intett: 

— Mikor végezte a Ludovikát, hadnagy 
ur? 

— Tartalékos hadnagy vagyok, aláza-
tosan jelentemi 

— Ajánlanám önnek, hogy ténylegesitse 
magát. Mi a neve? 

Megmondtam a nevemet és azt is, hogy 
a Nemzeti Színházban római és magyar 
hősöket játszom. 

— Nos akkor maga úgyis tényleges szol-
gája az államnak és megfelelő helyen 
van — mondta a fenséges ur. 

Erre az elisimerésre ma is nagyon büszke 
vagyok. 

Incze Sánclor : 
Idő: 1815. Színhely: Kispest. Már beosz-

tottak a menetszázadba és éjjel tilos volt 
Pestre bemenni. A tilalom ellenére be~ 
szttktem egy éjszaka. Rajtakaptak. A szá-
zados rapportra rendelt. 

— Hadapród ur] — pattogott a kapi-
tány, — hogy merészelt ön a tilalom elle-
nére Pestre menni? 

ezt a savanyu vackort, jöj jön hát — 
mondtam neki. 

Nem mozdul: zsebre teszi a csutkát, ha 
már kifogásom van ellene. Hogy miért 
nem megy? 

— Mer' nincs pénzem. 
Éreztem, hogy a vér az arcomba szö-

kik. Ugy dadogtam, mintha az én arco-
mat zúzta volna szét a muszka golyó: 

— Nektek, édes egy testvérem, nem kell 
fizetni semmiért. A levest is ingyen kapod, 
majd odavezetlek. És hogy nincsen pén-
zed? Te vagy a leggazdagabb ur Magyar-
országon, nem ismerek hozzád hasonló 
n a g y u r a t . . . 

Beregi Oszltár : 
Még a boldog békeidőben történt. Fiatal 

hadnagy voltam, a Nemzeti Szinház tagja. 
Rómeó, Ferdinand, Hamlet volt mögöt-
tem. Nagy gyakorlatra készültünk, a nagy 
gyakorlat Pécs körül zajlott le. A harcok 
után az öreg fenséges ur, József főherceg 
tartott szemlét a csapatok felett. Éppen 
az én századomnak kellett eldefilirozni a 
főherceg előtt. Jó hangnál voltam és a 
fenséges ur már fél kilométerről tisztán 
meghallotta vezényszavaimat. A századom 
kifogástalan diszmenetben defllirozott el. 

Incze Sándor, mint a 30-ik honvéd gyalogezred 
hadnagya 
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Stella Adorján : 
Nagy vita volt az állásban 

a bakák között, hogy minek 
nevezik azt az építményt, 
amelyben az ellenség elől 
meghnzódunk. Gefreiter Ni-
kolaj igy vélekedett: 

— Fukslokl 
Brágya őrvezető ur más 

véleményen volt: 
— UnterstandI 
Egy baka is megszólalt 

szerényen: Stella Adorján önkéntes kápli 
és Mattkovits Sándor 

• a fronton, Ganz fiúd Ernü dr. 
kadett-aspiránsokkcl 

— Bombenziker! 
Erre aztán Zugsführer ur lavórján 

letorkolta a társaságot: 
— Marhák, ez mindegy! Németül fuchs-

loch, románul unterstand, magyarul bom-
bensicher ... 

Barahás Lóránd: 
Katonakoromra visszagondolva a ,Ieg-

deriisebb epizódként mindig a szomorú, 
szikárarcu, beesettszemü, szakállas, paje-
szos Galitzenstein története jut eszembe. 
A harctérről visszaérkezve jelentkezni 
mentem a parancsnoksághoz. A folyosón 
Galitzenstein álldogált, vállán kopott, 
rongyos kenyérzsákjával, amelyben ima-
könyvét és az imádkozáshoz szükséges 
kegyszereit őrizte. Orvosi vizsgálatra je-
lentkezett, mielőtt a menetszázadba osz-
tották volna. A főorvos megvizsgálta, azt 
mondta, hogy Galitzenstein makkegész-
séges, a menetszázadba beosztható. Ga-
litzenstein remegő lábakkal, de dühösen 
fordult a főorvos felé és odakiáltotta: 

— Ugy éljen a főorvos ur, hogy én 
egészséges vagyok! 

Természetesen a kifakadás vége rapport 
lett. A százados előtt Galitzenstein beval-
lotta: 

— Igenis, mondtam: ugy éljen a fő-
orvos ur, hogy én egészséges vagyok. 
Mert ha én egészséges vagyok, akkor ő 

Kmöd Tamás a 3-ik honvéd gyalogezred tizedese, 
1914-hen legjobb bajtársával, Grósz mészáros-

segéddel 

— Százados urnák alázatosan jelentein, 
a menyasszonyomnál voltam! 

A századparancsnok arcát elfutotta a 
vér. 

— Hogy vehet el feleségül egy jövendő-
beli honvédtiszt olyan nőt, akit éjszaka 
meg lehet látogatni?! 

— Százados urnák alássan jelentem, 
még nem vettem el! 

A zord felsőbbség elmo-
solyodott és én bilntetés 
nélktll úsztam meg a ka-
landot. 
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lényleg soká fog élni. IIa pedig beleg va-
gyok és ő mégis azt mondta, hogy én 
egészséges vagyok, akkor dögöljön meg 
a főorvos ur, nem érdemli meg, hogy 
orvos legyen. 

A századosnak annyira megtetszett Ga-
litzenstein érvelése, hogy egész háború 
alatt maga mellett tartotta a szomorú, 
rongyos külsejű „brótzakkos" zsidó em-
I ort. A főorvost, aki mindenkit a menet-
századba oszlott be, természetesen utálták 
és igy Oá lit zen stein története rövidesen 
nagyon népszerű lett ugy a legénység, 
mint a lisztek körében, Gatilzenslein ezt 
kihasználta, tőkéi kovácsolt belőle, gyak-
ran lehetett látni a kaszárnya folyosóján, 
amint tiszteknek adta elő a történetet — 
nem ingyen. A történet elmondása után 
kopott sapkájával tányéro-
zolt és a tisztektől tiz, 
busz fillért kapott a regé-
nyesen kiszínezett «Ibeszé-
lésért. 

Kálmán Jenő : 

Katonaképem nincs. Sok 
minden hasznosabb dolog-
gal együtt elvette tőlem egg  
kozák 191(i július 16-án. 
Különben sem voltam va-
lami fölemelő látvány har-
ci jelmezemben. 

KatQnakorom legmulat-
ságosabb esetét azonban 
szívesen elmondom. Ami-

Radó Sándor inlanteríszt Emid 
Tamás káplár urnák tisztelat 
teljes szeretettel ajándékozta ezl 

n képet 

Beregi Oszkár mint hadnagy 

kor berukkoltam a 2A-es 
vadászokhoz, egy napon, 
gyakorlatozás közben, a 
századparancsnok megbíz-
ta Tóth fövadászt, hogy a 
század legalkalmasabb em-
bereiből alakítson hírszerző 
járőrt. Ezeket aztán kü-
lönleges kiképzésben fogják 
részesíteni. 

En is jelentkeztem. Tóth 
fövadász ur kritikus szem-
mel mustrált végig. 

_ Mi a maga foglalko-
zása civilben? 

— Újságíró vagyok! 
-r- Újságíró ... újságíró... 

lépjen csak vissza. Maga 
nem alkalmas hírszerző jár-
őrbe. 

Radó Sándor : 
Hogy ma nem hősi halott vagyok, azt 

a számolásnak köszönhetem. Pedig ná-
lamnál rosszabbul számolni aligha tud 
valaki. Iskoláskoromban ez a tantárgy 
volt az, amiből mindig megbuktam. 

Közönséges munkás voltam egy Arbeiter 
Abteilungban Galíciában. Fegyver helyett 
csak ásó és kapa járt nekem. A babona 
szerint pedig ez a két szerszám halált 
jelentett a háborúban. Véletlen szerencse 
folytán számvlvőaltiszti kurzusra kerül-
tem. Eleinte a számoktól még jobban 
féltem, mint az ásó és kapától. De mégis 
sikerült; egy trén-oszlop számvivőal-
tisztje lettem és mint Ilyen lövészárok 
helyett az Irodából élveztem a háborút. 

Természetes a trén-oszlop elszámo-
lásaiért utólag sem vállalnék felelősséget. 

Bársony István l»15-bfrt 



Cóth Sándor Tolt ünkéntes társaival. A kép jobboldalán a harmadik Góth Sándor, a kSzépen Ripkll 
Ferenc v. főpolgármester, Kapp tábornok, az önkéntesek volt tanára, mellette Pápay István, Ferenc 
Jóuef volt udvari titkára. Balról áll Szendey Béla dr k o r m á n y t a n á c s o s és Littke József pécsi 

pezsgógyáros 
(Pobuda feiv.) 
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Bársony István : 
Azt, hogy ma is színész 

vagyok, tulajdonképpen 
harctéri szereplésemnek 
köszönhetem. Lemberg be-
vétele után az orosz fron-
ton nagy ünnepséget ren-
dezett a mi hadosztálypa-
rancsnokságunk is. Reggel 
érkezett az üteghez a pa-
rancs, hogy az esti műsor 
második részének főszáma 
az én szereplésem lesz. 

Igen nagy bajban voltam, 
mert soha élelemben még 
addig szóló számoial nem 
léptem fel. De parancsa pa-
rancs, nem mondhattam 
elíent. Egyéb műsorszám 
hí ján leutánoztam a diví-
zió összes tisziljeit. Tom-
bol la'k a jelenlévők, •— de 
tombolt a brigadéros is. 
Másnapra rapporton kel-
lett jeleirtkezroein az üteg-
parancsnoknál a brigadéros 
ulánzása miatt. Szörnyen 
haragudott. A rapportról 
tudomást szerzett a Divi-
sionskomimandáns is és jót 
mulatott a brigadéros fel-
háborodásán. Nem enged 
te, hogy megbüntessenek 

és a hadosztályhoz rendeli j 
be szolgálatra. 

GUTHY BÖSKE 
(Folytatása a U M k oldalon) 

Gózon Gyula a fronton, 1117-ben 
• 

Barabás Lóránd zászló* 



A mult év végén fedeztem fel. 
Karácsony napján. 
De nem huszonnegyedikén, a tulajdon-

képpeni karácsonykor, amikor meggyújt-
juk a fenyőfákat. 

Másnap, huszonötödikén, amikor min-
denki pihen, a kapott ajándéknak örül, a 
gyerekek már kezdik elrontani az előző 
este átvett játékokat, a f é r j már rájött , 
hogy az ő számlájára lepték meg, őnagy-
sága már elhatározta, hogy kicseréli a 
retikült, mihelyt kinyitják a boltokat. 

Ëzen a lusta bágyadt napon jutott 
eszembe Szakalits, akit a következőkben 
röviden Szokratesznek fogok nevezni. 
Eszembejutott és elszégyeltem magam, 
Szegény barátom, persze, mindenki 
eszembe jutott, csak ő nem, aki legin-
kább rászorul a karácsonyi jóságra: fű-
tetlen szobájában bizonyára dideregve 
töltötte az estét, mindenki megfeledkezett 
róla. 

összepakoltam néhány ajándékot, a 
magaméi közül és felsiettem hozzá, albér-
leti szobácskájába. 

Este nyolc óra volt. 
K főbérlők nem voltak otthon, szín-

házba mentek, ö maga nyitott ajtót, igen 
lelkes és ünnepélyes arccal. 

— Ö, nagyon örülök, hogy jösszl Éppen 
jókor! Gyertyagyújtásra! Gyere csakl 

\ 

Kézenfogott és beVitt a szobájába, ahol 
vigan pattogott a tüz. Csodálkozva álltam 
meg. Az asztalon szerény, de ízléses kis 
karácsonyfa büszkélkedett: néhány gyer-
tya már meg volt gyújtva, a többi még 
érintetlen. 

— Nem szép? — dicsekedett barátom. 
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nem 

— De igen, — mondtam óvatosan — 
nagyon szép, csak . . . 

— Csak? 
— Csakhát izé . . . te talán izé 

nézted meg a n a p i á r t . . . 
kedves barátom, ugyanis... 
ugyanis ma huszonötödike 
v a n . . . és a karácsonyi 
gyertyákat tegnap gyújtot-
ták az emberek, általában.. 

Bólintott. 
— Általában igen, n; 

gyón helyes. Csa'khát a do 
iog ugy áM, — hogy teg 
nap még nein lebt volna 
módomban. Viszont én ma 
éppen ügy örülök neki. 

— Nem lett volna mó-
dodban? 

Derülten, keserűség nélkül mosolygott. 
— Tegnap még négy pengőbe került egy 

ilyen fácska. A diszek külön három-négy 
pengőbe. Tudod, mennyiért kaptam meg 
ma hajnalban az egészet, a dunapart i pia-
con, ahol már kezdték vizbedobálni a 
nyakukonmaradt árut? Ugy, ahogy meg-
nézed, az egész fát egy pengő és ötvenért 
állítottam ki. 

* 
És nagy körvonalakban ezen az estén 

megismerkedtem Szókratész életbölcsele-
tével, ezzel a gyakorlati gazdaságpolitiká-
val, amivel sikerült elérnie, hogy utált és 
ellenszenves, nem neki való munka nél-
kül szerényen, de nyugodtan és szépen 
megél, mindenből kiveszi a részét, amit a 
kor nyúj t a mai embernek s közben szem-
lélődhet és hü lehet önmagához. 

Szókratész az élet albérlője. Mindenhez 
hozzájut, amihez bárki más, de potom 

pénzért, fáradtság és megerőltetés nélkül. 
Felfedezésének lényege, hogy nem kell 

sietni. Az emberek életét kétszáz- és há-
romszázszázalékkal drágít ja meg az a 
rögeszme, hogy elsőkézből kap ják a ja-
vakat. Pedig a javak nagyrészénél s kü-
lönösen az élvezeti cikkek világában sem-
mit nem változtat az értéken az elsőség 
fikciója. 

A kereskedelmi versengés korában, jól 
tudjuk, minden árat az áru divatja hatá-
roz meg. Divat és érték nem fedik egy-
mást. A leggyönyörűbb és legnemesebb 
anyagú ruhát eredeti á rának tizedrészéért 
vesztegetik, ha kiment a divatból. 

Ebből a felfedezésből él Szókratész. 
Persze, elvhez bizonyos 

belső harmónia szükséges: 
hogy ne törődjék előítéle-
tekkel, tudjon örülni a dol-
goknak, magukért a dol-

g o k é r t , függetlenül attóí, 
\hogy mások, az egymást 
(majmoló embereknek mit 
/ér a szóbanfofrgó él-
vezet. 

Szókratész nagyon szereti 
albérleti szobácslkáját. Csak 
öröme van belőle, gondja 
és bosszúsága semmi. Agy, 
asztal és szekrény nem az 

övé, de boldogan alszik benne és ebé-
del ra j ta és tar togat ja benne hol-
mijá t : nem a magáét koptat ja , semmi 
köze hozzá. A főbérlőt folyton nyaggat-
ják, lefoglalják, végrehaj t ják, magán-
tulajdona lévén — Szókratész legfeljebb 
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más szobát bérel, ha a főbérlő bútorait 
elviszik. 

Reggelizni olcsó kávémérésbe jár, ahol 
multheti képesujságokat olvas, mint meg-
rögzött al-előfizető. Ugyanaz van bennük, 
mint mikor megjelentek: nagynevű irók 
remekmüvei, mit jelent a Művészet hal-
hatat lanságában az az egy hét? Semmit. 
Szókratész nem kritikus és esztéta, akinek 
ajour kell lenni: ö egyszerű olvasó és 
élvező. 

De azért vannak a művészek közt sze-
mélyes ismerősei is. Lecsúszott, valami-
kor világhírű irók, bukott szerzők, kiko-
pott, divatjamúlt nagyságok, akik már 
szívesen elbeszélgetnek vele. Szellemük 
ragyogása éppoly friss, vagy még fris-
sebb, a beszélgetésekben mint a siker 
napjaiban, uraim, mért nem ölik bele 
müveikbe. 

Úszónadrágot csak télen, télikabátot 
csak nyáron vásárol Szókratész. Idén, 
harmincötfokos melegben három pengő-
ért jutott hozzá egy huszpengős Jackson-
korcsolyához, kéz alatt. 

„Uraságoktól levetett" ruhái mindig 
elegánsabbak és ujabbak, mint másé — 
az illető uraságok régen börtönben ülnek, 
fel se vehették a ruhát, nem volt rá idő, 
a „legfrissebb, sohanemlétezett" üzletbe 
belebukván. 

Hangversenyjegyekhez ingyen szokott 

jutni, néhány órával azután, hogy a 
hangverseny lezajlott. Ha aztán szóbake-
rül, hogy milyen remek volt a műsor, 
bölcsen bólogat és muta t ja a jegyét, hogy 
ő is olt volt. Ha megbukott az előadó, 
eldobja a jegyet. 

Politikai nézetek dolgáfian a megbíz-
ható, kipróbált, két év előtti jelszavak 
irányítják. Egyszer egy bukott miniszter-
rel lát tam: a levitézlett kegyelmes kézzel-
lábbal magyarázta Szokratesznek az ál-
lamalkotás örök törvényeit, Szókratész 
kényelmesen, hátradőlve tanult és hall-
gatta, ahogy a másik erőlködik. 

* 
Egyébként ugy jött a világra, hogy elő-

zően két testvére meghalt: koraszülöttek 
voltak, nagyon siettek. 

özvegyasszonyt vett feleségül, két 
komplett gyerekkel. Két év múlva meg-
érkezett a halottnak hitt f é r j és vissza-
vette tőle, saját árban. 

Egyszer volt szerelmes — egy halott 
moziszinésznöbe, akit csak képeken lá-
tott. Zavartalan, boldog szerelem volt. 

Halálát igy képzelem. 
Gazdag embert temetnek, elsőosz-

tályu gyászszertartással. Mielőtt a beszé-
dek megkezdődnek, a halott hirtelen fel-
ül: tetszhalál történt. Éppen akkor hoz-
zák Szókratész holttestét. A temetésren-
dező, hogy egészen kárba ne vesszen 
befektetése, gyorsan ráfekteti a ravatalra 
és tizedére leszállított áron befejezik a 
szertartást. 
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KIS DÁMÁK 
Ha ebben a riportban elfelejtenők 

megmondani , hogy az itt bemutatott 

kis leányok nem a mai legfrissebb ge-

neráció tagjaival fogyasztják a tízórait, 

az olvasó a fotográfiák mikéntjéből és 

a divatból megál lapíthatni , hogy egy 

koráfbbi, bár nem távoli kor gyerme-
keiről lesz szó. A képek a mai pesti 
társaság ismert hölgyeit ábrázolják ab-
ból az időből, amikor a társasági élet 
művészetét bonneok és nörszök felügye-
lete alatt tanulták a gyermekzsurokon. 
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A hat kis dáma azóta 
már, Hatvany Lili bárónő 
kivételével, más néven 
szerepel. Gróf Khuen-Hé-
derváry Sándornét akkor 
Farkas Ancinak hivták 
és éppen olyan nevezetes 
volt szépségéről a maga 
kis világában, akárcsak 
ma. Báró Thum Taxisnét 
Groedl Dóra baronessz-
nek tisztelték a hatalmas 
kovásznai telepen, ahol 
boldog gyermekkorát töl-
tötte. A kis szász lány, 

Gróf Bethlen jUdrásné 
édesanyjával 

(Márk Lajos festménye) 

Perriel Miklósné St-hwarr 
Juliska 

(Strellsky felv.) 

Huszár Aladárnt Szílassy Mária 
(Balló Ede Iratmrnrr) 



fel. P erezel Miklósné 
Schwarc Magda szintén 
közeli rokonságban volt 
a betűvel. Édesatyja az 
Athenaeum vezérigazga-
tója volt, bátyja pedig 
Szászy Schwarc Gusztáv, 
a hires budapesti egye-
temi tanár. 

Most a Színházi Élet ké-
résére előszedték a csa-
ládi relikviák közül a leg-
régibb gyerekkori fény-
képeiket. Ilyenek voltak 
a mai előkelő pesti tár-
saság dámái kis dáma 
korukban. 

(iról Khucn Héderváry Sándorué 
Farkas Anci 

(Wittmann (elv.) 

amikor fölcseperedett, ki-
rályi engedéllyel meni 
férjhez önkéntesi évét 
szolgáló férjéhez, Thum-
Taxis Egon báróhoz. 

Huszár Aladárnét, Bu-
dapest főpolgármesteré-
nek feleségét, Szilassy Má-
riának hivták. A közigaz-
gatási biróság másodelnö-
kének leánya Pesten élt 
és nevelkedett. Gróf Beth-
len Andrásné leánykori 
neve Viola Magda. Mint 
a Pester Lloyd főszer-
kesztőjének leánya, igazi 
kulturkörnyezetben nőtt Báró Thurn-Taxls Kguiiué Oruf(Jl Uóra bárónő 
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Régi karácsoni 
a szigeten -

IRTA: E G Y E D Z J O L I Ú N 
Azon a karácsonyon történt, amikor a Duna ugy be volt fagyva, hogy Krúdy 

Gyula a jégen keresztül küldte át Óbudára borért a Iondinert a Szigetről. Persze, dupla 
annyi ideig tartott az expedíció, mintha a rendes uton ment volna az Ipse, mert a 
Duna jege olyan arktikus össze-vis,szaságban fagyott össze, hogy a Iondiner hol 
hasra, hol az ellenkező oldalára vágódott. Nehogy bárki is azt higyje, hogy a külö-
nös marsrutát Gyula bácsi holmi szlndbádl regénycsségből jelölte kl neki, dehogyis. 
Egyszerűen azért kellett a szerencsétlen flótásnak a jégen keresztül- átclblkelnie, 
mert a Szigetet ugy beeste aznap reggelre a hó, hogy emlékszem például, íreggel már 
minden közlekedés megszűnt s a kis hotel kapuajtaját ls csak ugy lehetett egyálta-
lán kinyitni, hogy szegény jó öreg Gyuri bácsinak, a portásnak, segítendő, néhányan 
ifjú őslakók jó másfélórán keresztül lapátoltuk a havat, amig nagykeservesen sza-
baddá tettük az ajtót. 

Na már most Itt állottunk karácsony este, behavazva, formálisan eltemetve a hó 
alatt, mintha csak az Alpcsekben ért volna utol egy lavina-katasztrófa bennünket s 
ráadásul még csak telefonálni sem tudtunk be a városba, mert azt talán felesleges 
is Itt megemlítenem, hogy a telefondrótok a hó súlya alatt foszlányokban tekergőz- " 
tek le a póznákról. Akkor még a nagy hotel volt zárva télen s a kis hotelt tartották 
nyitva néhányunkért, Hunyadiért, Kárpáti Aurélért, Tlpary nevü festőbarátunk lakott 
még ott, Lestyán Sándor, aki akkoriban volt G'aál Franciska vőlegénye, Lukács Pali, 
— hogy Szép Ernő akkoriban pont ott lakott-e, nem tudom, azt hiszem, Igen — és 
B. G. színész, akinek a teljes nevét azért nem Írom kl, mert ő ennek a históriának 
hősi főszereplője, azóta sem játszott ilyen főszerepet, e s k ü s z ö m . . . 

Nem volt természetesen egy megveszekedett krajcárunk sem s rémülten vettük 
észre például, hogy a fánk is a végét járja a farkasorditó hidegben, amelyben a 
mérges, éhes kis vaskályhát ugy kellett tömni, mint a bélpoklost. Láttuk, hogy dél-
utánra biztosan elfogy a fa: mit csináljunk aztán este, Szenteste, fűtetlen szobában, 
cigaretta nélkül s ml tűrés-tagadás — bizony még éhesen is. Karácsonyfáról nem ls 
beszélve, olyan nagyzásl mániában nem szenvedtünk, hogy egy kis tündérfára ls 
gondoltunk volna. Azt hiszem, nem követek el indiszkréciót, ha elárulom, hogy 
bizony valamennyien ilyesformán álltunk anyagiakban az Urnák abban a jeges esz-
tendejében. Kárpáti Aurélra gyanakodtunk, hogy rendes ember lévén, pénze van, kl 
is akartuk rabolni, emlékszem, de aztán meggondoltuk a dolgot: karácsony szent 
estéjén olyan pernahajderségre mégsem vetemedünk, hogy tőle kérjünk kölcsön. 

Ültünk, ültünk és tanakodtunk. Közben telt az idő, már esteledett is. Mikor már 
a hangulat a kiinti hőmérsékletnél is lejjebb szállott, előállott B. G. barátunk, aki 
Lukács Palival lakott együtt, hogy ő, ha törik, ha szakad, bemegy a városba, hogyan, 
azt bízzuk reá, áll a rendelkezésünkre. Mint egy hőst, ugy ünnepeltük. Elláttuk taná-
csokkal, magunk ügyeltünk rá, hogy jó melegen öltözködjék fel, négy oxfordlnget 
kellett felvennie, hogy ha elakadna a hóban és nem tudna visszajönni, legalább 
addig meg ne fagyjon, amig segítségére s i e t ü n k . . . S rögtönzött kupaktanácsot 
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tartottunk, kihez lehetne segítségért fordulni S. O. S. alapon egy kis Auguszta gyors-
segélyért, — ahogy háborús elnevezéssel a "baráti pumpot akkoriban neveztük. . , 

A tanácskozás drámai volt és lövid. Megállapítottuk mindenekelőtt, hogy a 
kurír, amint a hidra ér, ha ugyan egyáltalán odaér valaha, annyira ki lesz merülve, 
hogy hosszú utat a villamosközlekedéstől is nyilván megfosztott városban nemigen 
tehet. Mi van tehát a hid közelében? A Vígszínház. És kl van a Vígszínházban? Jób 
Dániel. Aki a mi gazdag és mindig szolgálatkész kedves barátunk, mecénásunk, való-
ságos amerikai nagybácsink volt 

Nosza megszületett a levél, amelynél tragikusabb hangon iró nyomort még nem 
ecsetelt. Aláirtuk, leragasztottuk, átadtuk B. vitéznek, akit utoljára ellátva nemcsak 
jókívánságainkkal, de áldásainkkal is, szorongó szívvel útnak eresztettünk. Volt dél-
után négy óra f e l é . . . 

Vártunk, vártunk. Közben végleg kialudt a tüz a kályhában és elfogyott az 
utolsó hölgy cigarettánk is, amelyet ugy szívtunk végig, mint az indiánok a békepipát, 
egyikünk a másikának adta át, árgus szemekkel vigyázván, hogy a másik erííscbb 
cugot ne merjen belőle húzni. (A kifujt füstöt külön beszívtuk, mint a „Capstan"-
cigaretta amerikai reklámján a „please blowc some In my way"-girl. . . Lett este hat 
óra, hét óra, semmi hir. Sötét volt a Szigeten, fújni kezdett a szél s ml télikabátban 
vagy tizenöt esztendővel fiatalabbak voltunk, s igazán nem volt semmi tehetségünk 
hozzá, hogy ilyen bagatellumokat komolyan vegyünk. 

Végre, negyedkilenc felé, valaki felkiált alulról a szobába. Odarohanunk as 
ablakhoz s mit látunk: lent áll az ablak alatt egy ló, a lovon ül két alak: B. és a kis 
lórasut egyik kalauza. B. ugy festett fekete télikabátban, feltűrt gallérral, pantallóban 
és félcipőben a lovon, m i n t . . . de hagyjuk különben a hasonlatokat, B. igazán nem 
érdemelné meg még utólag sem, hogy nevetségessé tegyem. Négykézláb és lépésről-
lépésre eljutott valahogy a szigeti lóvasúti istállókig, ott támadt az az ötlete, hogy 
majd lóháton viteti be magát a városba. Busás borravaló Ígéretével rávette a kalauzt, 
hogy hajtson ki egy lovat, arra ketten felültek, a hidig kigázoltak, ott a kalauz 
beállott a'fedett sétány alá, hogy majd várni fog B.-re, B. pedig bement a hidon 
keresztül Jóbhoz a Vígszínházba. 

Jób percekig nevetett, mikor a levelet elolvasta, majd átadott B.-nek ezer 
koronát. Azon B. bevásárolt sertéskarajt, szalonnát, diósbeiglit, cigarettát, bort, 
fát, újságokat, csnpa álombeli dolgot, sőt még egy kis feldíszített karácsonylát is 
vett az egyik füszerüzletben, a cókmókot 
aztán felkötötték a lóra s Így baktatott 
be nagy diadalmasan a klshotelhez, mint 
a csatából győztesen hazatérő hadvezér. 

Hát, azt a ramazurit, azt mai fantá-
ziával el sem lehet képzelni, amit mi 
akkor rendeztünk. Folyt a bor, slstergctt 
a kályha tetején a lábasban a sertés-
karaj, égett a tüz, füstölgött a cigaretta, 
meleg volt, jóllaktunk, ittunk, ettünk, 
kutyabajunk se v o l t . . . Tőlünk sziszeg-
hetett az a speciális, kutya margitszigeti 
szél, észre se vettük. 

Nagy, boldog, fényes karácsonyeste 
volt. Reggelre aztán kezdett olvadni a 
hó, el is olvadt másnapra végleg. 

Mint a boldogságunk is a z ó t a . . . 
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M i i 
mctid? 

Révész•—Bíró magazinja 

Az ajak az emberi arc leg-
kifejezőbb része és mégis 
nyelv nélkül csak annyi, 
mint a némafilm a hangos-
film mellett. Ezúttal annál ta-
lálóbb a hasonlat, mert az 
alábbi sorozattal éppen egy 
ilyen néma kísérletet próbá-
lunk megoldani. A sorozaton 
látható hölgy egy mondatot 
próbál megjátszani a szájá-
val ugy, hogy minden kép 
egy betűnek ftelel meg 



A mondatot meg hell fej-
tenie 32 olváíónak, Ezen a 
téren természetesen a süket-
némák előnyben lesznek, 
mert hiszen ők ezt a metó-
dust a praktikus életben 
állandóan gyakorolják. A 
probléma helyes megoldása 
kétségkívül jó megfigyelő 
tehetségre fog vallani. Ezt 
pedig jutalmazni illik. Azok 
közül tehát, akik a monda-
tot helyesen fejtik meg, hár-
man jutalomban részesülnek. 
Egy-egy nagy színes és hat 
darab levelezőlap nagyságú 
portréfelvételt készít róluk 
e magazin szerzője: Révésx— 
Bíró. 



Furcsa, hogy amit a: emberi 
mekkorában néha felelőtlenül, játékos 
kedvvel gondol, az később, sokszor 
egészen váratlanul, megvalósul. így 
történt ez „A vén gazember" eseté-
ben is 

Egyszer gyerekkoromban megnéz-
tem „A vén gazembert" a Nemzetiben 
Rózsahegyivel. Akkor még nem vol-
lam színésznő és még hangosfilm sem 
volt, sőt operettet sem sokat ismer-
tem. Mégis, a darab folyamán, sok-
szor éreztem és gondoltam arra, hogy 
milyen jól hatna most itt egy dal, va-

lami kedves, érzelmes 
melódia, vagy egy tánc-
betét. Ropogós, magyaros. 

És íme. Amire akkor 
gondoltam, az most egy-
szerre megvalósul. 

Az Ufa filmre vitte 
A vén gazembert és van 
benne sok dal és sok 
tánc, s ami számomra 
mindennél többet ér, van 
benne egy Bársony Ró-
zsi is. De ezt a sok jól 
is tudom még fokozni, 
mert ' azonkívül, hogy 
énekelhetek és táncolha-
tok, végre magyarul be-
szélhetek a filmen. 

Ez uj és nagy élmény 
számomra, mert alcúrmi-

gjhv^H 

stiÉr 

„A VÉN GAZEMBER " SZEREPLŐI: 
Halma? Tibor. Kun Magda. Cs. Aczél Ilona. Bársony Rózsi, 
Táray Ferenc, Sugár Károly. Gyöngyösi Erzsi. Vejiczeü Béla, 

llosray Gusztáv. Vándory Gusztáv 
(Foto Ufa) 
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Igen könnyen csinálom 
is a német dolgokat, egy 
kicxit mcgis idegen vol-
tam magamnak, amikor 
beültem a filmgyár házi-
leadójába, hogy megnéz-
zem, sikerült-e egy-egy 
ujabb jelenetünk. A vén 
gazembernél ez máskép 
volt. Itt a vászonról min-
dig az a jókedvű nő be-
szélt hozzám, aki valójá-
ban vagyok. És ezt csak 
azért érzem ilyen hatá-
rozottan, mert magyarul 
beszélek. 

Volt már néhány fil-
mem és én mégis A vén 
gazembert tekintem a 
komoly bemutatkozás-
nak. Bevallom, pontosan 
olyan lámpalázam van, 
mint mikor először ját-
szottam nagy szerepet a 
Király Színház színpa-
dán. 

De biztat az, hogy 
akkor is sikerült a vál-
lalkozásont, hát sikerül-
nie kell most is. Most 
több alapja is van a sí- ! 
kernek, mint akkor volt, 

I 
hiszen A vén gazember-
ben olyan partnereim > 
vannak, olyan rendezőm, < 
olyan zeneszerzőm és 
olyan szcenáriumom volt, 
. amilyenre csakugyan i 
csak gyerekkorom fele- í 
lőtlen és játékos kedvé- ^ 
ben gondolhattam. 

BÁRSONY RÓZSI 
(Foto Ufa) 



nVnóSyM 
Hét éves koromban volt egy barátnőm. 

Ugy hívtam : öislili. 

ötéves koráig minden gyerek szép, addig én is az voltam. „És mondd, mi-
lyen voltam?" — kérdem néha anyámtól sóváran, miközben olyan áhítattal 
nézegetem gyerekkori képemet, ahogy az ember csak a saját régi képeit tudja 
nézegetni. Másféléves vagyok a képen, ha idejében férjhezmentem volna, ma 
már jóval nagyobb gyerekeim lennének. Ezeket a régi kis bródyliliket mindig 
ugy nézem, mint kicsi halottakat, meghalt az egyéves, meghalt az ötéves, meg-
halt mindegyik. Nem én lettem belőlük, meghaltak. „És mondd, milyen vol-
tam?" — kérdem tehát sóváran. Anyám ilyenkor felsóhajt és rákezdi: „Arany-
szőke volt a hajad, hullámos aranyszőke, olyan édes kis orrot és nagy szeme-
ket azóta se láttam, minden este szenesvizben kellett megmosni a szemedet, 



nierl folyton féltein, hogy megigéznek, ugy bámult mindenki . . ." lyenkor fel-
sóhajtok, én is rákezdem: „Inkább lettem volna irtó ronda gyerek, inkább lenne 
ma olyan édes orrom, aranyszőke hajam . . ." 

Ez egy olyan bevezetés, nem tartozik a dologra, az ember elrévedezik. 
A dologra az tartozik, hogy hétéves koromban már nem voltam szép. Anyám 
erről már nem nyilatkozik olyan hosszan, mint fenti történelemelőtti, illetve 
iskolaelőtti időkről, tapintatosan elsiklik a dolog fölött, ha szó kerül róla, leg-
feljebb annyit mond: „Igen, olyankor nő a gyerek". Figyeljük meg az anyákat, 
ha valami kellemetlent kell mondani a gyerekre, akkor mindig általánosítanak, 
olyankor mindig az van, hogy: „Istenem, hiszen minden gyerek . . . " Vagy: 
„Ebben a korban ilyesmi természetes". Ha valami jót tudnak a gyerekkel kap-
csolatban, ott azonnal egyénivé válik a dolog. Akkor azonnal „az én Bözsikém, 
bezzeg" lesz a forma, amelyben a tény közlésre talál. Hétéves koromról, mon-
dom, anyám nem igen beszél, a téma kényes. Nem voltam már szép, mi taga-
dás, én ugy éreztem, hogy a legcsunyább gyerek vagyok a világon. Nőttem. 
Nőttem és sovány voltam. Sovány voltam és . . . hagyjuk a részleteket. A kezem 
izzadt. Senki nem volt hosszú, senki nem volt sovány, senkinek nem izzadt a 
keze az egész világon, csak nekem. Nem volt barátnőm, a többi kislányok 
kicsik és kövérkések voltak. A kezük abszolúte nem izzadt. Az élet elviselhe-
tetlen volt. 

Egyszer egy kislányt hozott hozzánk vendégségbe egy néni. Az anyám be-
hívott a szobába és azt mondta: 

— Barátkozz össze az u j szomszédoddal, ő is Lili. 

* 

ö is Lili? Még bizalmatlanul nyújtottam felé a kezemet. Homályosan 
valami becsapásra gondoltam, nem is Lili, gondoltam és gyanakodva néztem rá. 
A kezem közeledett az övéhez, azután lassan és óvatosan rányomódott. Forró 
nedvességet éreztem a tenyerem alatt, ő is Lili, keze izzadt, mini az enyém. 
Megdöbbenve megint megnéztem ő t . . . láttam, hogy neki az orra nagy és örül-
tem ennek . . . nem kárörvendőn és gonoszul, mint a gyerekek, hanem boldogan 
és megkönnyebbülve, akkor még nem tudtam, miért?. Félreültünk egy sarokba 
és beszélgetni kezdtünk és neki próbáltam először elmondani azokat a dolgokat, 
amelyekről azt hittem, hogy csak az enyhnek, csak én álmodhattam ezeket, 
csak én gondolok ilyesmire, csak én érzem igy. ö is Lili, figyelt, néha közbe-
szólt boldogan: „Te is igy vagy ezzel?" Én is igy voltam, ő is igy volt, hétéves 
koromban igy találtam meg az első barátnőmet a világon. 

* 

ö is Lili volt, a kislány s az ő tükréből látlam meg először, hogy én is Lili 
vagyok, ő is Lili volt, az első barátnőm és őislili lett a többi, aki jött s akivel 
mindig valami olyasmin barátkoztunk össze, ami egyformán rossz és nehéz volt 
mind a kettőnk életében. Az első őislili keze izzadt, mint az enyém s ez az 
izzadság forrasztotta össze a két gyerekkezet, nem az egyforma erény és az egy-
forma öröm, hanem az egyforma hiba és az egyforma szomorúság, ő is Lili, 
- - egy idő óta igy hivom magam körül a női világot és bocsánatot kérek, hogy el-
komorodtam, amikor elértem idáig. 
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A kis pillangó egy halvány ciklámen levelén ült és reggeli toalettjével volt 
elfoglalva. Ma különösen szép akart lenni. Megmosdott a reggeli harmat friss vizé-
ben, a porzó púderjét egy kecses mozdulattal magára kente, majd kissé fölágasko-
dott, hogy borzas fejét a reggeli szellővel simára fésültesse. A kis pillangó ma a 
legszebb ruháját vette fel. A felkelő nap már felöltözve találta és a biborsugarak 
irigyen bámulták halványsárga tavaszi kosztümjét, amelyen kétoldalt narancsszélü 
fekete pomponok ékeskedtek. Még egyszer belenézett a tükörbe, egy kósza hajfürtöt 
még visszaigazltott a helyére, pici kis orráról a tulsok pudert letörölte és sok grá-
ciával, fürgén a magasba libbent. 

A kis pillangó randevúra ment. 
Szerelmes volt. Egész éjjel nem aludt és a szentjánosbogár halvány mécse mel-

lett hajnalig virrasztott. A kis pillangó egy karcsú, fekete pávaszem pillébe volt sze-
relmes. Ez a pávaszemes pille korhely és züllött legény volt. Mindig csak éjjel 
csavargott, minden kivilágított helyiségbe betért és a harangvirágok bezárt kapuja 
előtt álmos katicabogarakkal évődött De a kis pillangó ezt mind megbocsátotta 
neki. Mert ez az éjjeli csavargó szép meséket tudott a holdról, a csillagokról és az 
éjszaka minden csudáiról. 

A kis pillangónak ezzel a fekete csavargóval volt ma reggel randevúja és a 
megbeszélt vadrózsa rózsaszínű kerevetén várta a boldog pillanatot. De a páva-
szemes legény nem jött. De ő csak várt-várt türelemmel. A nap már magasan járt 
és a randevú megbeszélt órája már régen elmúlt. De ő még mindig várt, még min-
dig remélt. De hiába. A pávaszemes, szép éjjeli lepke nem jött. Ez a fekete csa-
vargó egész éjjel korhelykedett és részegen feküdt le egy idegen virágágy kellős 
közepébe. Elalu^ta a randevút. 

A kis pillangó nagyon elszomorodott Apró szive hangosan vert és púderes 
arcán könnyek csorogtak végig. A kis pillangó az életet nagyon üresnek, nagyon 
szomorúnak találta és elhatározta, hogy öngyilkos lesz. 

Nem sokáig gondolkodott. Hirtelen fölrepült és a kertek felé tartott Egy kis 
ház mögött teljes pompájában érett a mák vörös virágja. Még egyszer körülnézett, 
bucsut vett mindentől és a bánat minden fáradságával, mohón és éhesen, könnyes 
szemekkel, pityergő szájjal ölelte át a mákvirág édes, gyilkos kelyhét. Először 
elszédült. De azután minden-minden szép lett, a szive már nem fájt és azt álmodta, 
hogy a pávaszemes fekete legény csak őt, csak őt egyedül szereti és bus meséket 
mond a fényes csillagokról. Majd egészen sötét lett és a kis pillangó ott feküdt a 
nedves, hideg f ö l d ö n . . . 

Szegény. 
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A clival a legtisr.telctleitebh intéz-

ménye az emberi társadalomnak. 

Nemcsak a tavalyi ruhái leszi nevet-

ségessé, <le kikezdi megrögzött szóra-

kozásainkat is. Két éve még a römierl 

lelkesedtünk, tavaly a röinil delroni-

zálla a bridzs, most ime ill van az. u j 

Iróilkövetelö, a „Hiz.i", amely nevét 

nyilván az egykor oly népszerű Hé-

zigue-vel való rokonságától kapta. 

Mert, hogy rokonságban vajinak, az. 

sok körülményből kimulalhaló, lö-

kén! abból, hogy a „Hiz.i" épp ugy 

Kínából érkezeti, mint száz év előtti 



Teljes sorozat egy színből 

őse, a „Bézígue", ame-
lyet Poitou és Limousine 
urak népszerűsítettek 
Európában. 

A Bizi-t, amely termé-
szetesen szintén európai 
képet kapott már, két 
egyforma hátú, egyszínű 
pakli francia kártyával 
játsszák. 

A csomagokból a 2, 3, 
4, 5, 6-os kártyákat ki-
veszik és a megmaradt 
64 lappal kezdik a játé-
kot. Egyszerre ketten, 
de legfeljebb négyen 
játszhatják. 

A játékosoknak kilenc-
kilenc lapot osztanak le, 
a tizenkilencedik (vagy 
négy játékos esetén a 
harminchetedik) lapot 
feldobják, ez az adu, 
amely a csomag aljára 
kerül. 

Kezdődik a játék. Min-
den ütés után lapot kell 
húzni. A legértékesebb 
kártya az ász. 

Az adu mindent üt. A 
leggyengébb adu üti a 
legerősebb ászt is. 

Egyszínű lapból király 
és dáma úgynevezett „há-
zasság"-ot jelent. Ez adu-
nál 40, más színeknél 20 
poént ír. Egyszínű quint: 
tízes, bubi, dáma, király 
és ász családot jelent és 
aduban 250 poént ir, kö-

zömbös színeknél viszont 
csak 150-et. 

Négy ász kézben (nem 
kell, hogy mind külön-
böző színűek legyenek) 
100 poént hoz a kony-
hára, négy király 80-at, 
négy dáma 60-at, négy 
bubi 40 poént ir. A többi 
négyes figura nem szá-
mit. 

A „Bizi" a pique dáma 
és a káró bubi együtt. 
Az első Bizi csak 40 
poént jelent, a második 
azonban már 500-at, de 
csak akkor, ha az első 
Bizi is megvan még. 

Adu hetessel a talon 
alján lévő magasabb lap 
kicserélhető és a cseré-
lésért 10 poén jár. Aki 
a második adu hetest 
írja, szintén 10 poént ír-
hat. 

Az ütések összeszámo-
lásánál minden hazavitt 
ász és tízes 10 poént ir. 
Tízessel minden lap üt-
hető, kivéve az ászt, 
amely a tízest is viszi, 

„Házasság" 
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„Család 

E g y é b k é n t az ütések az 

i smer t r a n g s o r szerint 

m e n n e k , t ehá t a nyolcas 

üti a hetes t , a d á m a a 

bub i t , a k i rá ly a d á m á t 

és igv tovább . 

Minden b e m o n d á s t meg 

kell m u t a t n i . 

Amig a t a l o n b a n van 

lap, addig n e m köte lező 

sz in re szint adni , ugyan -

ugy n e m köte lező az adu -

val való h a z a ü t é s sem. 

H a a ta lon k i fogyot t , 

m i n d e z kötelező. 

Aki a ta lon u to l só lap-

já t veszi fel, 10 poén t ir 

föl m a g á n a k . Ugyancsak 

10 poén t ir az u to lsó 

ütés is. 

És m i u t á n — m i n t 

l á tn iva ló — a Bizi sok 

fel í rással j á r , itt van 

az a special i tása , ame ly 

gyorsan közkedve l t t é 

tette. Az ü téseke t u g y a n i s 

n e m i r j á k , h a n e m egy 

h á r m a s ó rasze rkeze ten 

jelzik, ame ly m i n d e n já -

tékos mel le t t ot t f eksz ik 

az asz ta lon . 

Külön ó r á j a van a tí-

zeseknek, s zázasoknak , 

ez reseknek . Aki „ir*, 

egyszerűen odébb to l ja a 

m u t a t ó t és igy a végered-

mény , vagy a já ték ál-

lása b á r m e l y p i l l ana tban 

a l egpon tosabban leolvas-

h a t ó az ó rák ró l . 

Ez a ke l lemes készü lék 

biz tosí tot ta a „Biz i" sike-

rét és részben az a kö-

r ü l m é n y , hogy a játé-

kosok szerencse esetén 

ór iási té te lekkel rukko l -

h a t n a k előre így némi -

k é p p e n meg lehe tős ha-

zá rd ize van a j á t é k n a k , 

de azér t n e m kell tőle 

megi jedn i , e lvégre a já té 

kosoktól függ, hogy mi-

lyen t é t ekben a k a r j á k ki-

húzn i e g y m á s zsebéből a 

pénzt . 

T é n y az, hogy a Bizit 

m á r t ö b b pest i t á rsaság-

ban j á t s szák és h a utol-

ér i a pár izs i t empót , a 

d iva tos hö lgyek nemso-

k á r a n e m bridge- , h a n e m 

Biz i - sza lonokban próbá l -

j á k ki a j á t é k b a n való 

sze rencsé jüke t . 

Az ütéseket ezen a hármas éra-
szerkezeten Jelzik „Bizi" 
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doltam volna, hogy mit 
csinálok, lefordultam a ló-
ról 1 Feküdtem a ló lábá-
nál, de a gyeplőt nem 
eresztettem el. A géppus-
káik imég köptek egyet-
kettőt, aztán elhallgatlak. 
A lovam elkezdett legelni. 
Lelőttek az oroszok. 

A halott Egyed zászlós 
erre szépen elkezdett gu-
rulni, centiméterről centi-
méterre, az erdő első fook-

Egyed Zoltán zászlós 

Kardos István: 
Beregi Oszkár főhadnagy 

úrral állottam Máramaros-
sziget viharvert vasúti ál-
lomásán. Menekülő vona-
tok rohantak át a pálya-
udvaron rémült nyikorgás-
sal. Ijedtség, eszeveszett-
ség . . . vér mindenfelé. 

Egyszerre egy csapat 
menekülő közül kiválik 
egy fiatal hölgy és Beregi 
Oszkártól — autograircmot 
kér. 

Ma is ugy érzem: a há-
ború , vészes sötétjében ez 
volt az egyetlen napsugár. 

(Folytatás a M ik oldalról) 

Egyed Zoltán : 
A Zlota Lip a par t ján 

nzt mondta 1915 szeptem-
ber 9-én délben Stüimpfl 
vezérkari százados Egyed 
zászlósnak: 

— Du, Egyed, lovagolj 
le Siemikovcébe ezzel a 
jelentéssel. De ne az uton 
menj, mert az oroszok be-
Iálnak a túlsó partról, ke-
rülj le az erdő fellé. Hosz-
szabb az ut, de biztosabb. 

Szép, ragyogó őszi nap 
volt és csend, mint egy 
olympusi ligetben. Ah, ezek 
alusznak odaát, vagy tet-
vészkednek, majd nincs 
jobb dolgulk, minthogy 
rám lövöldözzenek. És el-
indultam az uton. 

Harminc lépést sem tel-
tem, megszólalt egy gép-
puska odaát. Majd még 

egy, majd egy harmadik is. 
Sziszegtek a golyók, mint 
a veszekedett fene. Az első 
pillanatban .megrökönyöd-
tem s a következő pillanat-
ban,, anélkül, hogy elhatá-
roztam volna, vagy átgon-

Kardos István kadettőrmester 

SZÉP EltNÖ: 
„Katona voltam, de a légynek 

sem ártottam" 
(Révész—Bíró lelv.) 

rai felé. A ló követte le-
gelve. Az oroszok a fiiben 
nem láthatlak, a legelő lo-
vat pedig nem hántolták, 
így menekültein meg. 

A kommandóról látták 
távcsövön, hogy eleslem. 
Megtelefonállák a hadtest-
nek, belekerültem a Ver-
lustldste-be. Halálom meg-
jelent a kolozsvári lapok-
ban, otthon megsirattok s 
azóta is még mindig élek, 
ha még 'meg nem hóttam... 



Alldll :i hétköznapi utcai """forgalomban. 
Kóburtj Lujzáról esztendőkig áhrándoz-
t;ik :i szegény (iatalcmhcri képzeletek. 
(Arcképéi mindenesetre :i közlendők közé 
tesszük.) 

Ihm, s/miiyol királyné szevillai szépsé-
gével és nagykar imájú kalapjával , min-
di;,' érdekelte a hölgyvilágot. Es „ii (',hői-
tek", lia nem is l<>lil >a il tol 1 lángra a 
férfi-szivek dandár ja i t , egy katonásan 
nyírott l iaju, nagyhajuszu fér Hu (l'Vrenc 
Ferdinánd) , szivét egyszerűen udvarhöl-
gy! ruhá jában , fehér zuhlmnyàhan és 
k>'iksz:il:igos, | f rhérfá lyolos (iiraivfj,-
sza lmakalapjában is HH'gnyerlc, hogy az. 
ezredes a kedvéért felborí totta a Házi-
törvényeket. 

* 
A zár tknroná ju társ'aság uián toH-

inészctescn a kilcncáguak és liéláiguak 
következnének, mini ez. mindig Írsz a 
világban, akármit beszél Vázsonyi Vil-
nius a kávéházban. 

Klilicn a társaságban is i f jan és bol-
dogan ki zdik a láncol a zene illemeire, 
a leeresztett függönyök mögött, liikör 
f é n y i r e csiszolt padlón és a vakiló csil-
lárok alall. lis mire a tánctermen végig 
lejtenek, mire a csillárok hflloványodni 
kezdenek és a zene akadozik : ugyanúgy 
elérkeznek a táncrend utolsó figurájá-
hoz, mini mindenütt , ahol az élet 
in ülik. 

0 liánv színésznő lelt grófné, lia a sors 
is ugy akar ta ! Igaz, hogy ugyancsak 
nein minden grófné csapott fc 
színésznőnek, de ideig óráig lánVnimli 
pisze és csilingelő hangú grófin] 
is megfordiill a fejében (min 
szobalányának) , hogy mily könnyiL&^líVl'i*"' 
Pálmai/ Ilkát vagy Kiirt/ Klárá-t^Ji 
lesileui a színpadon. í'.s a szióWí 
adások, amelyeket a leégell ^ K _ , 
vagy árvizsiijlotla vidékek fölse"£v^^ 

- „Cirka" husz év előtt szerk«"sztcl-
tiink Yfilna szineszeti közlönyt kez-
dené öreg" burá lom, aki a J*wTl idökel ked-
veli Imig én a jcTeiíTirn élek) —, teriné-
xzetesen valamely liszlelelreinélló, lehető-
leg lojális produkcióval kezdenénk a fel-
adatot , mint Ferenc József idejében szo-
kás volt. 

A király személyéi nem leheléit mel-
lőzni még egy lakodalomban sem, ahol 
a násznagy, mielőtt a liatal párt felkö-
szöntötte volna, ügyesen és tekintélyi ér-
demlően néhány lojális mondást széniéit 
a távollevő ura lkodónak; igy, egy közlöny 
se nyi thatná meg lapjait őfelsége nélkül. 

Egy igen okos, igen jó, sz.illlv bölcs 
művésznő, Schnitt Katalin, gondoskodott 
arról délutánonként llilzinghcn, ahová 
Ferenc József számozatlan l iakkcren ér-
kezett, hogy az ö regúr kedvéi, mosolyát 
olykor élelrekellse, amely feladatra már 
a Itiirgszinház együttese is gyengének bi-
zonyult. Schratt Katalin, mint a cs. és kir. 
színház művésznője, néha egy kártya-
pari ival vagy egy elmésen e lmondod 
bécsi pletykával is mipsugárl jálszadoz-
talott végig a felséges ur lelfeliér arcán a 
liitzingi földszinles ház. ker t jében. 

Közlönyünkben lehál az első oldali a 
uemeslelkii udvari mulat ta tónak szentel-
ném. 

* 
liár a színésznők lapját szerkesztenénk: , 

az előkelő világ hircil és arcképeit nem 
mellöz.hclnénk, inert a high lile hölgyei 
érdeklik annyira a közönségei, mini ï l i a -
lia hivatásos papnői. 

A legmagasabb udvari körökben min-
dig akad tak hölgyek, akik bizonyos 
stílusra törekedlek az öl tözködésükben 
(néha az életükben is), amikor a bécsi 
kürnlncrslrassci vagy a pesti váciiilcai női 
divaliiz.letekben „koniissiózlak" és az ud-
vari hintó a tol lbokrétás vadásszal és a 
földkerekség legjobb udvarhölgyeivel meg-



céljából rendeznek a grófnék: hány kis 
Fedák Sárit vagy Márkus Emiliát csalo-
gatott elö a paloták rejtelmeiből. Az ösz-
szes vidéki tánciskolákban nincsen £ny-
nyi Vig özvegy vagy Kukorica Jancsi, 
mint amennyi a lipótvárosi szalónakban 
terem. Magaziner Erzsi, Fodorné Aranka, 
Hajdú Ilona kedvéért a fővárosi társas-
életről is kell tudósítást közölnünk, ahon-
nan a tüneményes Góthné első lépéseit 
teszi a szinivilág felé. 

Ha még kiegészítenénk e rovatot azok-
nak az eseményeknek a feljegyzésével, 
amelyek a templomok karzatain, a budai 
lövöldében, a házibálokon, a lóversenye-
ken és vadászatokon történnek — per-
sze nem hallgatva el az Imre-estélyeket, 
az Anna-bálokat, a császárfürdői luga-
sok, a kamaraerdői kirándulások, a bu-
dai vendégfogadók, a margitszigeti an-
dalgások, az óbudai hajógyár környékén 
való bujdosások, a késői őszi svábhegyi 
kiskocsmák, a gellérthegyi filagóriák, a 
kőbányai utcák, az ördögároki kalando-
zások, zugligeti eltévedések hiteles tör-
ténetét —, ahol a női életpályák éppen 
ugy fordulathoz juthatnak, mint a szín-
darabok második felvonásaiban: — kö-
rülbelül minden krónikát feljegyeztünk 
volna az előkelő világról. 

* 
A szinésznők élettörténetei ugyancsak 

bőségesen tárgyaltatnak közlönyünkben, 
mert „cirque" öt-hatszáz olyan szín-
művésznő van az országban, aki valamely 
rejtélyes okból érdekli a világot, — 
mond nagybátyám, akivel mindig míg-
beszélnénk a közlöny tartalmát. 

A szinésznők pontos megismerése cél-
jából nemcsak keresztlevelük, szolgálati 
bizonyítványuk, elmúlt vőlegényük, első 

V , 

szerepük, szabónőjük és barátn 
gáltatná az adatokat, hanem 
lelki problémájuk, i g a z g a t ó j u k é s 
suk véleménye is. 

* 
Az öreg Podmanlczky Frigyes báró 

ha jdan notesz-könyvecskéjébe feljegyezte 
az intendáns! tapasztalatait ugy az 
Operaház, mint a Nemzeti Színház mű-
vésznőiről. A noteszlapok fülein az ábécé 
betűi voltak a tájékoztatók és ha egy-egy 
színésznő eszébe jutott, arra csak rányi-
tott a kellő lapon. 

Ebben a notesz-jegyzetben még az is 
benne foglaltatott, hogy miként is állunk 
azokkal a megismétlődő szeszélyekkel, 
idegeskedésekkel, gyengélkedésekkel, ame-
lyek miatt az elkényeztetett szubrettek és 
még finomabb szerkezetű koloratur-éne-
kesnők az előadásokat az utolsó percben 
lemondani szokták! E jegyzetek szerint 
volt egy lovag, talán éppen Zichy Jenő 
grófnak hívták, aki kecske-képéveli be-
nézett az Operaháznak abba a traktu-
sába, ahol ballerinák öltözködni szoktak 
és az esti produkcióban két-három kis-
asszony mindig elvétette a taktust. 

Zavart idézett elő az állami színházak-
ban való megjelenésével Ferenc József, 
az öregebbik Andrássy Gyula (a ragyás), 
Keglevich István gróf és Bánffy Miklós, 
Szerencsés dolog volt, ha Rothauser 
Miksa (a Lloydtól) figyelemmel végig-
nézte az előadást; nem volt rossz jel 
Béldi lzor doktor frissen vasalt fehér 
mellénye sem; Waidinger, az operaházi 
klakk-főnök csak a trikós-szerepekben 
féltette a magas Cé körül laboráló éne-
kesnőket, mert véleménye szerint a pro-
dukció kedvéért a szinésznők mindenről 
megfeledkeznek a világon. Ha kés volna 

kezükben, még a karmes-
terbe is beleszúrnák, lia a 
Cé nem sikerült kellően. 

De az állami szJnházak 
törzskönyvei mellett ugyan-
csak „Stud Book"-ot kel-
lene vezetni azokról a szí-
nésznőkről, akik más szín-
házakban és más körülmé-
nyek között törekednek a 
mindenesti dicsőségre. 

Kinek kell ülni a „Zárt-
szék 2-őn". milyen bajusz-

I pedrőt használjon a kar-
nagy, milyen módon vere-
kedett a barátnő a vőle-
gényével, miként huzza a 

n w . : hajánál fogva a földön ha-
"Jfc •'%•, záig férje a kantra,-prima-

donnát és mily más apró-
lékos események szüksége-

Riikk Marika 



Sulyok Mária 

küldetné az első bukétát a szubrettnek.) 
— Hagyjuk a levelek közlését, mert ál-

landó lesz a verekedés — tanácsolná a 
már említett öreg Barátom —, de inkább 
nyujtsunk teret a színésznők „megfejthe-
tetlen" álmainak. Ezek valódiak. 

. . . Valóban, itt némi igazsága mutat-
kozott tapasztalt nagybátyámnak, mert 
az öreg még mindig abban a gondolat-
világban élt, hogy álmában igazat szo-
kott beszélni a legtöbb ember, ö , a mű-
vésznői Stud Book, a szinésznők közlö-
nyének nagyérdemű megalapítója se 
tudta, hogy álmában éppen olyan szere-
pet játszhat a nő, mint amilyent az álom-
rendező kioszt a részére. 

De amig erre rá jöt tünk: addig buzgón 
közöltük lapunkban a szinésznők álmait, 
amelyeket az ország minden részéről be-
küldöttek. Kiderült, hogy Magyarország 
öt-hatszáz színésznője mindig álmodik. 
Néha kettőt, de nem egyszer hármat is 
álmiodik egy huszonnégy órában. 

— Ez már több a soknáll — kiáltott 
fel az öreg Barátom, amikor a debreceni 
szulbrett-primadonna féltucatjóivaj küldte 
be az átmait. 

Az álmok, ezek a néma útitársaink áz 
életben: többnyire azt muta t ják meg, 
hogyan is kellene igazság szerint élni, 
ha volna igazság a világon. Vágyak mu-
tatkoznak meg az álmokban és titkos 
gondolatok kibontakoznak. Nevet kap 
az ismeretlen szerető. Érthető hangon 
szólít meg álmunkban a ruhásszekrény, 
a székláb: az ablakon soha se érzett 
szerelem kocogtál. 

* 
Mit álmodtak a színésznők? 
Álmodták az ismeretlen Igazgatót, aki 

majd olyan darabokat talál ki a ked-
vükért, amelyben minden szerepet ők 

sek ahhoz, hogy egy szí-
nésznőnek valóban kedve, 
animója, lelkesedése legyen 
a játékhoz! Milyen névte-
len levelet kelt kapni, mi-
lyen szinü hajat és szok-
nyát kell viselni, kinek kell 
hirtelen megöregedni és 
mely pletykával kel/l ked-
veskedni az öllöztetőnönek, 
hogy az előadás sikerüljön? 
Hányszor kell egy színész-
nő múltját száimontartani, 
hogy az kellően vasorrú 
bába hirébe keveredjen. 
Hol kell a szerepben a bal-
lábat az orrunkra helyezni 
és hányszor kell a jobbláb-
bal a nézőtér felé rúgni, 
hogy a siker el n e marad-
jon? Lelkünk és testünk 
melyik felét mutassuk a 
kritikusnak, amikor u j szerepünkről tu-
dokozódük? A barátnők lábbütykeiről kel-
lemes-e idegenek előtt sajnálkozva 
beszélni? 

Egy jó törzskönyvben, amelyet a ma-
gyarországi színésznőkről vezetnénk, 
mindennek benne kellene lenni, ami az 
életpályán attól a perctől fogva érdekelné 
a közönséget, amely percben a hosszú 
Solymosi beirná az újonnan felfedezett 
bolygócsillag nevét az osztálykönyvbe, 
vagy pedig Csillag Teréz megtanítaná az 
Akadémián azt a hét mosolyt, amelynek 
birtokában a színházi őrmsetertől kezdve 
a fér jnek kiszemelt egyéniségig minden-
kit meg lehet lióditani. 

Kár, hogy a színházi orvosokat foga-
dalmuk köti a titoktartáshoz, mint akár 
a papokat. Mert az ő tapasztalataik is 
igen fontosak lehetnének arra nézve, 
hogy az égboltozaton Színésznő név alatt 
ismeretes tüneményt alaposan megismer-
hessük. 

* 
A színésznő győzelmei és vereségei 

mellett egy jó közlönyben helyet kellene 
szorítani a levelezésnek, amelyet a szí-
nésznők folytatnak azokkal, akiket ők 
„imádnak", valamint azokkal, akik őket 
imádják, — habár éppen a túlságba vitt 
érzékenység miatt a leveleket nem lehetne 
mindig szószerint közölni, már csak a 
helyesírási stilus miatt sem. „Szeretlek." 
„Meghalok érted." „100-szor csókollak." 
És hasonló kifejezések a leggyakoribbak, 
habár ezeket a patrónokat nem lehet ele-
get az imádók fülébe sütögetni, hogy 
mindig azt higyjék, hogy a világ kezdete 
óta a színésznő először is nekik vallotta 
be szerelmét. (Hiszen a virágkereskedő-
nél is olyanformán rendeli csokrát szí-
nésznője részére a rajongó, mintha ő 



c 
játszanak. |Almodták a kritikust, aki 
fűbe, fáiba, hamuba és ú jságba mindig 
azt irja, hogy egyetlen színésznő van a 
csillagos égboltozaton. Álmodták a tap-
sot, amely csak ő kedvükért hangzik. 
A karmestert, aki mindig nekik muzsi-
kál. A Színházi Közlönyt, amlely csak az 
ő arcképüket közli. A szivet, mely egye-
dül értük dobog. A susztert és a gaval-
lért, aki mindig előttük térdepel. Az ut-
cát, a várost és az országot, amelyet 
róluk neveznek el. Az üstököst, amelyet 
a kapufélfához kötnek, ha nem mennek 
kirándulásra. A jó kár tyajárást a szere-
lemben, a szerencsében, a barátnő öre-
gedésében és a reménytelenül szerel-
mes férfiak bőséges termésében. Ál-
modták a hagymakoronát, amelyet az 
ellen-nő lábaihoz vetnek. A keserves sí-
rást, amely mindig a szomszédos öltö-
zőből hangzik. Az öreg Ferenc Józsefet, 
aki egy huszárezredet ajándékoz a szín-
padi játék feletti elragadtatásában. Ál-
modják a velszi herceget, aki éjjel zenét 
rendez az ablakuk alatt — a perzsa sa-
hot, aki bemászik a józsefvárosi abla-
kon éjszaka, hogy emlékbe elvigyen egy 
harisnyakötőt — Szemere Miklóst, aki 
egy versenylovat ajándékoz nekik, mint 
Meszlényi Adrienneik. (Álmodják Firey-
städtlert, aki maga mellé ülteti őket a 
fekete batárba — Jenő főherceget, aki 
a színház kiskapujánál várakozik elő-
adás után — a mogyoró-orru Szűcs 
pátrit, akinek vezénylete alatt az ifjú-
ság kifogja a lovakat a fiákerből. Ál-
modják Esterházy Pált, aki különvona-
tot füttet be a kedvükért — Wolafka 
Nándor debreceni prépostot, aki az 
összes zsidóvallásu színésznőket kike-
resztelné — a huszártisztet é& a hírlap-
írót, aki míajd párbajoznék miattuk. 

Álmodnák Orth Jánost, aki osztrák f 
herceg létére színigazgatónak akar fel-
csapni Délamerikában, — álmodnak egy 
Ágai Bélát, aki hadakat szervez a nép-
színházi tüntetésekhez a primadonna ' 
mellett és A vörös postakocsit, amely-
ben minden regényfejezetet ártatlan, 
tisztaélelü színésznőknek szentel a 
szerző . . . Álmodnak az amerikai Fried-
mannról, aki m a j d u j Ös-Budavdrat 
nyit a kezdő színésznők részére, ahol a 
nagyvilági érintkezést megtanulhat ják, 
mint a legjobb tánciskolában és álmod-
nak Révész Béláról, aki a szentek és ra-
jongók konokságával Uj Színházat te-
remt, ahol olyan drámai tradiciókat 
ápolhatnak az ifjú, modern színésznők, 
hogy a legnagyobb színházi igényeket 
k ie lég í t sék . . . stb. Álmodják VJókai 
Mórt, aki ismét eltökéli irta gát a házas-
ságra, a 48-iki forradalom után . . . 

Nagybátyám, aki a színésznők közlö-
nyének szerkesztésénél segédkezett, most 
felkiáltott: 

— Hagyjuk a további álmokat, mer t 
ugy látszik, hogy az ,álmok nem hazud-
nak. A színésznői pályán minden bo-
londság megtörténhetik. 

* 
Hogyan szerkesztenénk még tovább 

öreg Barátommal a színésznők közlö-
nyét? 

Közölnénk benne szép, hosszú, ájta-
tos imádságokat is arra nézve, hogy 
minden n^ennybéli hatalmak óvjanak 
meg attól, hogy nevünk, arcképünk, 
élettörténetünk valaha is napvilágot lás-
son a közlöny hasábjain, mert akkor 
kezdődik el igazán ut ja a kálváriának, 
ha valaki észrevette, hogy a hajlandó-
ság és tehetség egyesült arra nézve, 
hogy a színpadon keressük a boldogsá-

got, amelyet az élet máshol 
megtagadott. Ezeknek a ki-
adós, jó, hosszú imádságok-
nak a kedvéért, ez ördög 
űző-imákért volna legjobb 
darab ideig a színésznők új-
ságját szerkeszteni. Csak 
szinipályára ne! Csák dicső 
seggel álmodni nel Ezek 
ellen való hatékony imád-
ságokkal töltenénk r.ieg n 
színésznők közlönyét, ha 
annak összeállítása gond-
jainkra lett volna bízva. 
Az akkori színésznők ma-
napság igazat adnának ne-
künk, mert azóta ők is rá-
eszmélhettek, hogy a pálya 
nem éri meg a fáradságot. 

Ákos Erzsi 
(Gyenes felvételei) 



Következik î 
a nagyvásár, 

az eső, a 
lódobogás, a 
harangjáték 
leleplezése 

(Paél Erzsi — Foto Angelo) 

rádiónak, mint láthatatlan színpad-
i a k , amely csak a hangok őszinte erejé-

vel hat láthatatlan hallgatóira, u j hang-
szinező és hangutánzó megoldásokat kel-
lett találnia. Olyanokat, amelyek minden 
tekintetben pótolni tudják azokat az elő-
nyöket, amelyeket a szinpad — a rádió-
val szemben — a szemnek is nyújt . 

A színpadnak és mozivászonnak már 
nincsenek titkai. A szinházlátogató na-
gyon jól tudja, hogy mikor a színpadon 
villámlik és hatalmas vihar tombol, ak-
kor a kulisszák mögött két munkás egy 
hajlékony bádoglemezt rángat, egy har-
madik a szélmalomhoz hasonló viliar-

117 



Nagyvásár a stúdióban 

gépet forgatja, a fővilágositö 
pedig ki- és bekapcsolja 
a szuffiták áramkörét. Ez a 
kulisszák mögött dolgozó 
négy ember szolgáltatja azt 
a hatást és hangulatot, 
amely solkszor szinte meg-
borzongatja a nézőt. A 
mozi közönség is ismeri már 
a filtn vérfagyasztó jeléne-
telwek egyszerű trükkjei t . 
Egyedül a rádió hatalmas 
publikuma nem tudja, hogy 
mityien eszközökkel éri el 
a stúdió hangmestere azo-
kat a hanghatásokat, íme-

Ez a két orsó utánozza a vihar 

lyek az eseményeket olyan 
tökéletesen festőik ailá és 
amelyek, mondjuk a ló-
dobogás, a sirhantolás, a 
nagyvásár, az eső, a távoli 
harangszó, vagy a me-
nyegzői vacsora tökéletes 
illúzióját 'keltik. 

Most leleplezzük a rádiót 
is. 

A nagyvásár zűrzavaros., 
derűs, ringlispiles, pukikan-
tós, lacikonyhás, nótás, ke-
onetplős, sikongó, étleíteljes 
hangulatát egyetlen egy 
ember produkálja. Viszont 
ez az ember olyan, mintha 
csaikugyan egy nagyvásár 
váwdorkucsébere lennie. 
Szájában sip, kezében kala-
pács, riasztópisztoly, játék 
bá dogkanna, hóna alatt 
trojnbrta', 'kereplő és egyéb 
vásári rekvizitum; egyik 
lába alatt recsegő, hajlé-
kony deszkaszál, mellette 
egy dézsa viz, amit ímeg-
rrngat néha, egy kosár, 
amibe belerúg; 'közben 

Ezzel a bádoglappal készül a mennydörgés 

A stúdió „hangszerei" 
(Magyar Film Iroda felvételei) 
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a távolodó patkók dobogó-
sának hatását. 

A mennydörgést a stúdió-
ban is bádoglemez hulU'i-
moztatásával érik el. 

A különböző hangú ha-
rangok játékát egyszeri) 
függő acélhengerekkel utá-
nozzák. 

Ezek a hangutánzó ké-
szülékek egyelőre tökélete-
sen megfelelnek rendelteté-
süknek, mindaddig, m ig a 
mai rádió át nem nil ja he-
lyét a képátviteiles készülé-
keknek. Munkában » sírásé Hamlet nagy 

temetAJelenete a stúdióban 

a zuhogó eső hangját 

maga is kurjongat, nevet, 
beszél. Nagyvásár. 

Az eső surrogó, ólmos, 
egyenletes hangjait egy 
hengéraláku szita forgatá-
sával érik el. A szilában 
apró kavicsok vannnk, me-
lyek a forgatásnál mind-
untalan hozzáü tödnek a 
korong falához és ez a súr-
lódás az eső tökéletes illú-
zióját kelti. 

Sokkal egyszerűbben ér-
zékeltelik például Hamlet-
ben a temelőjelenet hangu-
latiul. A jelenet alatt egy 
egyszerű faládába nagy 
robajjal homökot lapátol-
nak. Ez tökéletesen nyújt ja 
a sirásás jellegzetes hang-
ját. 

A lódobogást két, bőrrel 
bevont fához ütődő baráz-
dás fahenger forgatásával 
utánozzák. Minél gyorsab-
ban forgatják a hengert, 
annál erőselbb a lódobogás 
és minél lassúbb a forgás, 
annál inkább kelti a gép A lódobogás hangját utánzó készülék 

tMagyor Film Iroda felvétel*!) 

A rádió harangjai 
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(Herman Lipót rajxa) 

Kékposztóból készült, aranygombos ruhát 
hord a boy, a hotelben a liftet kezeli, egyéb-
ként küldözgetik levelekkel. 

Az ember nem tudja, fiúnak tartsa-e, vagy 
idős, kiszáradt felnőttnek, alakja gyerekes, 
arca elszáradt, háta görnyedt, szemeiben 
hamvadó tüz pislákol. 

Külseje nett, gondozott, hibátlan, de arcán 
gondok nyoma látszik. 

•— Sok a gondod? — kérdem tőle. 
— Éppen elég. 
— Otthon lakol a szüléidnél? 
-— Dehogy lakom a szüleimnél. 
— Idegeneknél élsz? 
A kékruhás boy óvatosan körülnézett s ne-

hogy meghallják, amit mond, halkan ig y 
szólt: 

— Nős vagyok. 
Majd leestem. Ez a pocok nős lenne! 
— Hány éves vagy? 

— Huszonöt. 
Tizenhétnek látszik. De csak azért, mert 

öreg az arca. Különben tizennégynek tarta-
nám 



— Mikor nősültél? 
— Három hét előtt. 
— Hogy mertél megnősülni! — szóltam rá 

haragosan. 
— Ne tessék haragudni, de lassabban tes-

sék szidni engem, nehogy meghallják, hogy 
nős vagyok. Rögtön kidobnak. 

— Hát most mi lesz veled? 
— Egyelőre sietek haza, látni akarom a 

feleségemet, futok, hogy minél gyorsabban 
megcsókoljam. 

— A feleséged is ilyen nagyon vár? 
— Igen. Mindig kérdezi, hogy mit hoztam 

neki. Sajnos, nem birok vinni semmit. (Szü-
net.) Legalább engednék meg, hogy ebben a 
szép uniformisban mehessek haza. 

— Tilos? 
— Igen. Le kell vetni és a mindennapi ru-

hát kell felvenni. Kopott vagyok s nem impo-
nálok neki. 

— Mért maradsz ezen a pályán, egy boy 
nem szokott nősülni! 

— Mennék követ törni, de hová!... 
— Itt nincs előmeneteled? 
— Nincs. A bognak csak hátramenetele 

van, minél öregebb lesz, annál kevésbé lehet 
használni mint boyt. 

— Én még nem láttam nős boyt. 
— Ne tessék haragudni, én sem. Én vagyok 

az első magyar nős boy. 
— Boldog vagy? 
— Rosszak a fogaim. S a feleségemnek 

nem tetszik, hogy fogatlan vagyok. Tegnap 
összevesztünk. 

— Miért? 
— Az asszony panaszt emelt a fogaim 

ellen. 
— Nem tetszel neki? 
— Azt mondja, beesett az arcom. 
— Tényleg rosszul nézel ki. 
— Köhögök . 
A nős boy e percben ugy nézett ki, mint egy 

beteg kis gyerek. Csukamájolajat kellene neki 
erőszakkal beadni savanyubonbonnal. 

— Szeretnék már családapa lenni, aVval 
talán jobban magamhoz láncolnám az asz-
szonytl — szólt a nős boy elábrándozva. 

Ebben a pillanatban odalépett hozzá az al-
portás, durván meghúzta a családapa fülét s 
igy szólt hozzá: 

— Nem látod a papirost a földön? Mért 
nem veszed fel?! 
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M pár Gitta, Ber-
lin - Steglitz, 
Ziethenstrasse 
3 (G 2 Steglitz 
4546) 

Ambrus Irén, Bin-H a len see, Joach. Friedr. 
Str. 24 (U 2 Uhlland 8664) 

Ander Charlotte, Bln-Wilmersd., Zeh rin-
ger strasse l/a (J 2 Oliva 6236) 

Arlan Iris, Bln-Charlb., Westend-AUee 71 
(C 3 Westend 6703) 

Abel Alfred, Bta-Halensee, Kurfürsten-
damm 74 (C 2 Bledblreu 12121) 

tfalbert Max, Bln-Charlb., Sybelstrasse 
£B 6 Cornelius 41.10) 

jns, Bln-W9, Lennéstr. 7 
org, Blln-Frideniau, Wiesba-

_Rheingau 7226) 
Zähringer-

Bressart Felix, Bln.-Cha.rltb., SöMütlerstr. 
23 (C 2 Bleibtreu 2658) 

Bolváry Géza, niai-Charltb., Schlütterstr. 44 
(J l ' Bismar-.k 4592) 

M 
Col ma a Honnld, 2092 Mound St, Los An-

geles V 
Ccmpson Betty, 7315 Hollywood Blw, LA 
Coogan Jack e, El Royal Apts, LA 
Chaplin Charles, 1103 Cove Way, LA 
Cody Lew, 609 Maple Drive, LA 
Cooper Gary" 728 Rodeo Drive, LA 
Crawford Joan, Bristol Ave Brentwood, 

LA 
Christian Maa'y, Berlin-Gharltb, B'ismarck-

str. 67. Tel .: C 4 Wilhelm 3838 
Chavalier M mrice, Paramount Studio, 

5451 Marat) >on Street, LA 

nita LU, J Chateau Elysée Apts, Los 

lif B., Laughlin Park, LA 
tic, 5254 Los Feliz Blvd, LA 

2060 Vine Str, LA 
J15 Beach Road, LA 1 A 



HÓLABDA-INDULÓ 
(/une Vittek, a Pox u] sztárja) 

Fairbanks Douglas, 426 
Bristol Ave 
LA 

Falkenstein Julius, Berlin-
Schlachtenis'traisse, Kron-
prinz s tr. 11 

Forst Willy, Blni-Charltb. 
9. Sachsensplatz 8 

Förster Rudolf, Bin-F F 
Verlag 

Frítsch VUly, B'In-Charltb., 
Kaiserdamm 95 '(H 2 
Uh land 6420) 

Fröhlich Gustau, Bln-
Steiglitz, Ziethensrtr. 3 
(G 2 Steglitz 4546) 

Fuetterer Werner, Bln-
SteglMz, Opitzstr. 8 (G 2 
Steglitz 0520) 

Gable Clark, Colonial Apts, 
Los Angeles 

Gaynor Janet, 2079 Mound 
Et, L A 

Gibson Hoot, 814 Bedford 
Drive, L A 

Gilbert John, Tower Road, 
L A 

Griffith Corrine, 9|12 Rex-
ford Drive, L A 

Greta Garbo, 1717 San Vin-
cente Rd., Brentwood, 
Cal. 

Gibson Vivian, Berliin-
Charltb., Reichstr. 4 (C 3 
Wesitend 3348) 

Glaessner Erika, Blni-Char-
ltb., Lüzeiümrgerstr . 7 
(J 2 Oliva 3291) 

Gralla Dina, Berlin,-Steglitz, 
Opitzstr. 8 (G 2 Steglitz 
0520) 

Gregor Nora, BIn-W 50, 
Passauers tr. 17 (B4 Ba-
varia 1452) 

Gyenes Mimi, Bln-Schöne-
berg, Bozenerstr. 2 (G 1 
Steiphan 4376) 

Gaidarow Vladimir, Bin-
HallenLsee, Joachim-
Friedrichstr . 53 

Gebühr Otto, Bln-W, Kur-
f i i r s tendamm 118 (C 4 
Wilhelm 7354) 

Georg Heinrich, Kohlhasen-
brück bei Bln. 

Goetzke Bernhardt, Wol-
tersdorf bei Erkner . 



Krauts Werner, B'ln-Dahlem, Im Sehwar-
zengrund 17 

Haynes William, 1712 Stanley Av, Los 
Angeles 

Harlow Jean, Chateau Elisee, L A 
Holt Jack, 1632 Laurel Av, L A 
Heifetz Jascha (Florence Vidor férje) 809 

Rexford Drive, L A 
Haas Dolly, Berlin-Charltb., Reichstr 9 
Haid Liane, Bln-Wilm., Würtenbergische-

str 13 (H 5 Brabant 2092) 
Harvey Lilian, Bln-W, Ahorn Allee 16—17 

(C 3 Westend 6366) 
Helm Brigitte, Bln-FF Verlag (H 5 Bra 

bant 0723) 
Hollay Kamilla, Bln-Charltb., Giesebckstr 

14 (J 1 Bismarck 7498) 
Horn Camilla, Bln-W, Kurfürstenstr 133 

(B2 Lützov 6113) 
Holt Evelyn, Bln-Charltb., Schillerst* 121 

(C 1 Steinplatz 0405) 
Halmay Tibor, Bln-Deutsches Theater 
Hansen Max, Bln-Wilm. Brandenburgische-

str 25 (J 2 Oliva 4254) 
Hardt Harry, Bln-Charltb, Eichen Allee 68 

(C 3 Westend 6273) 

Jolson AI, Lind; Crest Drive, Los Angeles 
Jugo Jenny, Bln-Charltb, Kaiserdamm 29 

C 3 Westend 6184) 
Jannings Emil, Bln-Grunewald, Delbrück-

str 27 (H 1 Pfaltzb. 9162) 
Jannsen Walter, Berlin-NW 14, In den 

Zelten 9 (C 6 Moabit 1626) 
Junkermann Hans, Bln-Charltb., Bundes-

Allee 6 (C 3 Westend 3367) 

La Plante Laura, Countiry Club Manor, 
Los Angeles 

Laemmle Carl jr., Benedict Cannon, L A 
Laurel Stan és Pan, 718 Bedford Drive, 

LA 
Lloyd Harold, 1225 Benedict Cannon 

Broid, LA 
I.owe Edmond, 718 Linden Driwe, L A 
l.oy Mima, 221 Crescend Driwe L A 
Lubiisch Ernő, Colonial abst, Havenhurt 

Ave, L A 
Lugosi Béla, Laurel Cannon, L A 
Lakács Pál, 8118 Hollywood, Bouleward, 

LA 
Lederer Franz, Berlin W 50, Augsburgeir-

strasse 64 
lJedtke Harry, Bln-Grunewald, Bismarck 

Aillée 16 

Keaton Buster, 1004 Hartford Way, Los 
Angeles 

Kürtij Ellen, Berlin-Schöneb., Berchdes-
gadeners.tr 4 (B 1 Kurf. 9727) 

Kürty Hella, Bln-Hallensee, Nestorstrasse 
22 (H 1 Pfalzb. 1714) 

Kampers Fritz, Bin-Chajrltb., Waitzstr. 22 
(C 2 Bleibtreu 1391) 

Karlweiss Oscar, Bln-W 50, Augsburger-
str 64 

Klein Rogge Ru-
dolf, Bln-W 57 

Potrdamer- str 
82/Z (B 7 1 alias 
4079) 

Kortner Fritz, 
Bin - Dahlem, 

Max - Eithstr. 5 
H 5 Brabant 

30138 

Marsh Joan, 2014 Laurel Cannon Road, 
Los Agneles 

Mac Avoy May, 1335 Camilo Pahnero, L A 
Menjou Adolphe, 2615 Nottingham Ave, 

LA 
Mac Laglen Victor, 226 Rexford Drive, 

LA 
Mix Tom, 1010 Summit, L A 
Moore Tom, 602 Camden, LA 
Mara Lia, Berlin-FF Verlag (C 3 Westend 

4508) 
Maurus Gerda, Bln-Steglitz, Toirwaldenstr. 

25. (G 2 Sieglitz 8613) 
May Wong Anna, Wien, Hotel Bristol 
Molo Trade von, Berlin-Steglitz Oppitzstr. 

8 (G 9 Albrecht 4823) 
Moréna Erna, Bln-N. W. 87, Hendelstrasse 

5 (C 6 Moabit 6163) 
Mosheim Grete, Bln-Am Steinplatz 1 (C 1 

Sleinpl. 4996) 
Müller Renate, Bln-W 15, Düsseldorfer-

str. 51 (J 2 Oliva 4978) 

' S k 
Nagel Conrad, M. G. M. Studio, Culver City, 

Cal. 
Novarro Ramon, 620 Crescend Drive, Los 

Angeles 
Nagy Kató, Berlin-Grunewald, Winklerslr. 

1 (H 5 Brabant 764) 
Neumann Lotte, Bln-W 30, Westarbstr. 2 

(B 4 Bavaria 6294) 



Nilsen Asta, Bin-Wilmers-
dorf, Kaiser Allee 203 

••^Pli 
O'Sullivan Muureen, Gar-

den of Allah, Los Angeles 
Ondra Anny, Bln-Westend, 

Sachenplatz 12 (C 3 
Westend 8463) 

Osva/da Ossi, BJn-W 10, 
Hoohenzo'lilernstrasse 14 
(B 5 Barbarossa 2696) 

Otto Paul, Bln-N. W. 21, 
Bundesraz Ufer 5 (C 6 
Moabit 217) 

Prévost Mary, 1302 Swee-
'tzer Ave, Los Angeles 

Pickford Mary, 725 Beach 
Road, L A 

Parlo Dita, Berlin-Westend, 
Bayern Alliée 48 (C 3 
Westend 8543) 

Parry Lee, Rln-W 15 Kur-
fiirstendamm 195 (J 1 
Bismarck 1999) 

Paudler Maria, Btn-Charltb., 
Albrecht-Achilles Str. 5/a 
(H 5 Brabant 828) 

Porten Henny, Bln-Dahlem, 
Parkstrasse 74 (H 1 
Pfalzb 4684) 

Petraweh Iván, Berlin-
Sohmargendorf, Vorken-
beckstr. 28. 

Piel Harry, Bln-Gharltb. 9. 
Wimen Alloc 12 (C 3 
Westend 1242) 

Prejean Albert, Paris, 37. 
Rue de Archives 

Rühmann Heinz, Berlin-
Grunewald, Salzgruner-
str. 39. 

Sternberg Joseph von, 1305 Harper Ave, 
Los Angeles 

A HOLLYWOODI ANGYAL 
(Susan Fleming — Foto Paramount) 

Shearer Norma, 729 Beach Road, L A 
Swanson Gloria, 904 Cnescend Drive, L A 
Sebastian Dorothy, Palacio Apts, L A 
Sandrock Adele, Berlin-Oharltb., Leib-

nitzerstr. 60. (J 1 Bismarck 1940) 

I 12 7 



Sym Igo, Bln-
. Schöneberg 

Schliessfach 312. 
Szfike Szakáll, 
Bln-Dabiem Ho-
henzollernd. 102 
(H 1 Pfalzhurg 
884) 

Sten Anna, United Artist1 Studios, 1041 
North Formosa Ave, L A 

Susa Charlotte, M. G. M. Studios, Culver 

City, Cal. 

Schultz Fritz, Bln-Chaittb., Platanen Alice 

26. 
Schûntzel Reinhold, Bln-Charltb., Kaiser-

damm »I. (C. 3. Westend 4794) 

Szenet Ernő, BIn-W. 50. Passauerstr. 11/a 
(B. 4. Bavaria 2145) 

Shall Theo, Bln-W. 50. Augsburgersítr. 
64. (B. 5. Barbar. 8693) 

Sima Oscar, Bln-W. 30. Barbarossastr. 
50 (B 6 Cornelius 2872) 

Stäve Hans, Bln-Hallensee Paulsbornerstr . 
9 (H 5 Brabant. 1633) 

Veidt Conrad, Rln-Schimar-
genid, Weinheim er s tr. 7. 
(H. 1. Pfalzb. 6221) 

Verebes Ernő, Bln-Hallen-
see, Küstrinerstr. 4. (C. 
2. Bleibireu 2686) 

Talmagde Norma, 1336 Harper Ave, .Los 
Angeles 

Torrence Ernett, 9742 Hollywood Boule-
ward, lOA Angeles 

Theimer Greil, Berlin-Charltb. Waitzsfr. 
22. (C. 2. Bleufotreu 0169) 

Tschechouxi (Csehova) 
Olga, Bln-W. 50. Augs-
burgerstr. 64 (B 5 Bar-
bar 8693) 

Tauber Richard, Bln-Unter 
den Linden Ho tél Adlon 

Thiemig Herman, Bln-Deut-
sches Theater (D 2 Wei-
dendamm 5201) 

Trenker Louis, Bto-Gharllb. 
Dernburgstr. 31. 

Wüst Ida, Berlin-Wilmers-
dorf, Jeanerslr. 7. (H. 
2. Uhland 75.15) 

Walburg Otto, Bln-CharKb., 
Lietzen see-Ufer 3. (C. 3. 
Westend 8936) 

Wegener Paul, Bln-W. 35. 
am Karlsbad 2. (B. 1. 
Kurfürst . 3014) 

UJ CSILLAGOKAT 
mutatott be a karácsonyi Han-
los Heti Hirad«. UJ ir J5n — 
uJ filmcsillagok —, buesuzzunk 

el aa l t t t -es szezontól 



szerhi&xti'  

ndrckttjfoèla 

Báreziházi Bárczy Istvánné 
(László Fülttp festményt) 



— Mit tudtok ti, angyalom arról, hogy 
kinek mit készit ki a karácsonyfa alá a 
Jézuska? 

— Hát nagyon bajos lenne mindazt fel-
sorolnom, amit tudunk, de egyet-kettőt 
azért még sem hagyhatunk szó nélkül. 
Például tudunk tiz darab ezerfrankosról, 
ami szerényen meglapulva egy egyszerű fe-
hér borítékban pihen a fenyőfa árnyéká-
ban. Gyengébbek kedvéért: a tiz darab 
ezres olyan borítékban pihen, amilyenben 
a Nemzeti Kaszinó urai szokják őrizni a 
pénzüket. Azután tudunk egy ugyancsak 
érdekes ajándékról, amit bátran Attila 
kincsének lehetne nevezni. Először jön 
egy pappendekli skatulya, abban egy bá-
dog skatulya, abban egy vas-kazetta, ab-
ban egy réz-doboz, abban egy ezüst-sze-
lence, abban egy arany-tok s abban egy 
briliáns-melltü. Az ajándékozó mentsége, 
hogy külföldi s a megajándékozott szeren-
cséje, hogy belföldi, illetőleg ez a mi sze-
rencsénk, mert ig y Attila kincse itthon 
marad. 

— No még valamit, valami csekélysé-
get a karácsonyfa alólt 

Hubay Jenőné Czebrian RÓH 
iri t i i i 

(László Fülöp festménye) 

— Tudunk egy motor-
csónakról, ami nyáron a 
Balatonon fog futkározni 
és tudunk egy másik mo-
torcsónakról, ami három 
kabinos, nem is férne el a 
karácsonyfa alatt, a Dunán 
láthatod majd, angyalom, 
úrnőjével a kormánynál. 
Ez talán a legszebb kará-
csonyi ajándék ezidén Bu-
dapesten. 

— Ki adta? Ki kapta? 
— Mielőtt erre válaszol-

nék, meg kell emlékeznem 
arról a gyönyörű olajfest-
ményről, amit egy ismert 
művészünk tesz le egy még 
ismertebb pesti hölgy kará-
csonyfája alá. A kép gyö-
nyörű. 

— Mit ábrázol1 
— Az ismert pesti höl-

gyet. A művész lefestette 

Gril Khuen-Héderráry Sándorné 
(Báró Hátrány Ferenc festménye) 

A ZSERBO-BO-BAN 



egy csodálatosan szép László Fülöp arc-
kép Bethlen Margit grófnérói, ugyancsak 
László Fülöptől Szcitovszky Tiboréknál a 
kegyelmes asszony arcképe s Bárczy Ist-
vánéinál is László Fülöp örökítette meg 
Bárczy lstvánnét. 

— Ha jól emlékszem, Hubay Jenőéknél 
is László Fülöp-portrait disziti a falat, 

— Hubay Jenőné Czebrián Róza grófnő 
már régen lefesttette magát a nagy mű-
vésszel. Ugrón Gáborné és Bessenyey Zé-
noné viszont Gábor Móriccal örökittették 
magukat, ugyanígy Beöthy Baba, akinek 
még egy édes arckép van birtokában Fa-
ragó Gézától, ami kislány korában ábrá-
zolja. 

— Hatvány Ferenc báró mellett kik sza-
vaznakï 

— Gróf Khuen-Héderváry Sándorné és 
Eckhardt Tiborné. Azonkívül legutóbb 
Hatvany-portrait készült Santelli Pálnérói 
és Jellencz Katóról. 

— Arról a Santelli Pálnérói, aki jókedv-
ből most jazz-énekesnő Iett9 

— Igen s aki ez alkalomból művésznevet 
keresett, mire az egyik ur a Santa Nelly 
nevet ajánlotta, lévén ebben igazi neve 
viszontlátható: Santelli Pálné, Jellencz 
Nelly. Egy másik ur viszont Rolly-Pollg 
mintájára a Jelli-Nelli nevet ajánlotta. No 

Báró Uőry Andorné Sennyei 
Mária «réin« 

«írói Almássy Dénesné rézkarca) 

karácsonyi ajándékul, anél-
kül. hogy a hölgy modellt 
ült válna neki. 

— Ez aztán bravúros 
meglepetés. Irigyelni fogják 
a többi hölgyek. 

— Főkép azok, akiknek 
nincs még a szalonjukban 
portrait juk. Ilyenek azon-
ban meglehetős kevesen 
vannak. 

— Apropos, nézzünk egy 
kicsit körül a karácsonyi 
pihenő alkalmából, ki kivel 
festtette le magát. Jó ezt is 
tudni a biztonság okáért s 
amiatt is, hogy joggal pa-
naszkodnak-e a piktorok, 
hogy nincs munka. 

— Panaszkodni szabad, 
de azért éppen elég arckép 
függ a pesti otthonokban. 
Bethlen István gróféknál 

Báró Korányi Blanka 
(Gróf Almássy Dénesné rézkarca) 
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V 
- á^y-y-Yift -t-in*. 

de gyerünk csak vissza a piktorokhoz. 
— Igen helyesen. Herceg Odesculchi 

Károlyné górf Andrássy Klára természete-
yen egy Batthyány Gyulc-portrait tulajdo-
nosa, Bohus l'álné és Horváth Boldizsárné 
Zádor Istvánt választották. Walkó I^josné 

« Márk Lajost. Báró Döry Andorne Sennyey 
Mária grófnői gróf Almássy Dénes né fes-
tette le s ugyancsak ő készítette el a 
portrait-ját báró Korányi Blankának. 

— No és a Voss Elemér-galéria eg g es 
darabjai hol és merre függnek? 

— Vass Elemér portrait-k függnek első-
sorban a művész feleségénél, továbbá báró 
Halvany Lilinél, gróf Khuen-Héderváry 
Sándoménál, Kandó Lászlónénál, Petzrik 
Jenőnénéi, Wälder Bélánénál, báró Bor-
nemissza Lipótnénál, Gaál Franciskánál, 
Jiacsinszky Márynél, Wolfner Győrgyné~ 
ncl, hogy csuk az ismertebbeket említsük. 
Cséry Miklósné Jeszenszky Dóra viszont 
egy Kandó László portrait-t őriz, ami nagy 
ritkaság. Mezey Imrénél és Károlyi grófnét 
Feiks Jenő festette le. a legszebb Feiks-
pot Irait a saját felesége és Feiks Alfréd-
ncé, Pupp Jenőnél. Nagy Jmrénét, gróf 
Szapáry lMjosnét, Pongrácz Jenönét Szüle 
Péter örökítette meg, no, és ki tudná fel-

f'jkh ard t Tlborné Podmanlczky KII a bárónő 
( H;ilv;yi) Ferenc báró portréja) 

llildik I Iclltu groin« 
Hítihor Móric portréi) 



* mint az már a kártyásokkal történni 
szokott, nagyon sokat vesztett szegény, 
úgyhogy egyszer elunta a sok veszteséget 
is bánatosan gubbasztott a kártyaasztal-
nál. szórakozottan babrálva az otthagyott 
kártyacsomagokkal. Keverte, kavarta a 
kártyákat és szomorúan nézegette a pikk-
dámákat és treff-bubokat, aztán egyszerre 
csak a homlokára ütött s azt mondta: — 
hopp, megvan! 

— Mi volt meg? 
— A mentőötlet. Kártyásunknak egy öt-

let jutott az eszébe, a kártyák hátlapjainak 
rajzát komplikált rajzú hirdetésekkel lehet 
helyettesíteni s egy-egy csomag kártyára 
— harminckét vagy ötvennégy lapra --
egyforma hirdetéseket kell akvirálrti s igy 
a paklik hátlapja egyforma marad. A gon-
dolatot tett követte, néhány tárgyalás, né-
hány utazás, szabadalmak kiváltása s a 
bus kártyás most karácsonyra kapta a 
boldog értesítést egy nagy külföldi kártya-
gyártól, hogy amit a kártya elvitt tőle, azt 
most ugyancsak a kártya hozza vissza 
százszorosan. Hát ez igazán karácsonyi 
meglepetés, angyalom, — adieul 

Hátrány Viola bárónő 
(Fenyő György portréja) 

sorolni a sok Karlovszky-, Katz- és Pólya-
portrait-t, amelyek ragyogó színekben rej-
tőznek a pesti szalonokban. 

— No, hogy én is szóhoz jussak végre: 
Frank Frigyestől arcképe van Szabó 
Györgynének, Jakobovits Jenönének, Zol-
tán Frigy esnének, bástyái Holczer Emiiné-
nek, Tolnay Edénének, Gesztessy Gyuláilé-
nak, — hogy csak mulatóba említsek né-
hányat bisztrai Farkas Emmyt Komáromi-
Katz Endre festette le, Egyed Zoltánnét 
gróf Batthyány Gyula, Lux Eleknét, Alpár 
Gézádét. Duzán Bélánét Moldovány Béla. 
Dräsche - Lázár Alfrédnét Medgyessi-
Schwartz Antal. A Voss Elemér-galériához 
még pótolni kell Tascher grófnét és Rossnr 
Kálnay Klárit, továbbá Farkas Imrét és 
feleségét, de igazán bajos lenne valamennyi 
arcképfestő valamennyi szépasszony-arc-
képét felsorolni, inkább térjünk vissza a 
karácsonyfához s adjuk fel a kérdést, mi 
lehet a legszebb karácsonyi ajándék? 

— Kétségkívül az, ami tökéletes meg-
lepetés, amiről sejtelme sem volt a meg-
ajándékozottnak, hogy érkezik. 

— Nyert! És ezúttal lehet egy ilyen tö-
kéletes meglepetésről megemlékeznünk? 

— Lehet. 
— Halljuk 
— A történet a következő. Élt, éldegélt 

tejjel-mézzel folyó országunkban egy i f j ú 
mágnás, aki rendkívül nagy kártyás volt Ifi. Bohus Pálné urekfpe 

(Zádor István olajfestménye) 
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The Champ cimii fiiuiem losangelesi 

premierjén megfogott egy szemüveges 

bácsi, ölbekapott, meghúzta a fülemet, 

azt mondta jól van boy és felszólított, 

hogy irjak neki egy cikket magamról. 

A bácsi nagyon hires szerkesztő és 

több újságja van, mint ahány yo -yóm 

nekem. Most hát irnom kell és rágom 

a tollat és ugy drukkolok, mint ami-
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kor az iskolában dolgozatot kellett 
irni „Miért szereted a telet?" cimen. 

Tizenegyéves vagyok és születés-

napomra mindig gyönyörű habostor-

tát kapok és éppen ezért kár, hogy 

egy évben csak egyszer van születés-

napom, bár a gázsimbál annyi tortát 

vehetek magamnak, amennyit akarok, 

de mégis, egyik sem ízlik olyan jól, 



m i n t :i szü le tésnapi tor-

la, ami t Betty néni o lyan 

k i tűnően készit . Az idén 

kü lönösen szép volt szü-

le tésnapi ünnepségem, 

m e r t egybeeset t a Champ 

b e m u t a t ó j á v a l . — Azt 

m o n d j á k az összes bá-

csik, hogy a Jack ie kész 

filmszínész ebben a film-

ben és a m i r e igazán 

büszke vagyok, Chaplin 

bácsi is gratulált, kü lön 

u z s o n n á r a hivot t meg 

m a g á h o z és egy olyan 

óriási rádiót ado t t a j án -

dékba , hogy m a j d h a 

n y a t v á g ó d t a m a boldog-

ságtól . Ezzel a rád ióva l 

az egész világot t u d o m Jnekle Cooper, a kl« tengeri»* 



fogni és néha órákig 
ülünk legjobb barátom-
mal, második papámmal, 
Wallyval (én csak igy 
hivom az „öreget" Wal-
lace Beery t) az óriási 
gép előtt, amellyel még 
Budapestet is tudjuk 
fogni. Chaplin bácsi rá-
diójáért érdemes volt 
megcsinálni a filmet, 
amelyben én vagyok a 
sztár: őfelsége, a gyer-
mek. 

Különben Wally fede-
zett fel mint filmszínészt, 
ő csinálta a szerződése- it 
met is és ő tanított ját-
szani. Nagyon szeretek 
filmezni és boxolni 
(minden reggel boxo- • 
lünk egy órát Beery bá-
csival), de azért szorgal-
masan tanulok, mert tu-
dom, hogy az életben 
szükség van az angol 
nyelvre, a számtanra, 
fizikára, természetrajzra 
is. (Ezt különben a szer-
kesztő bácsi mondta, 
hogy irjam a cikk végé-
re, mert azt mondja, 
hogy nagyon jó hatással 
lesz a többi gyerekre, ha 
a kis sztár azt irja ma-
gáról, hogy ő szorgalmas 
tanuló.) 

„PAPA" ÉS FIA 
Wallace Beery és Jackie Coaper 
„Őfelsége, a gyermek" elmO 

Hímjükben 
(Foto Metro) 



OS iskolj 
A mai kor legizgalmasabb tudománya a lélekanalizis, amely 

a lélek feneketlen mélységeiről igyekszik felszínre hozni egyé-
niségünk kialakulásának titkait. A Színházi Élet most külön 
rovatot nyit a Iélekanalizisnek. Az olvasó, aki eddig könnyű 
napi, vagy szerelmi problémáival fordult a „Lelki klinikához", 
ezentúl életének és egyéniségének súlyos problémáit is elhoz-
hatja a> Szinhézi Élet pszichoanalitikusának boncoló kése alá. Az 
ilyen természetű kérdéseket „Analitikus iskola" jelzéssel kérjük 
ellátni. 

Bevezetőm közöljük dr. Wilhelm Steckelnek, a Nemzetközi 
Független Orvosanalitlkal Egyesület elnökének, továbbá Stefan 
Zweig világhírű írónak, valamint az analitikai rovat vezetőjének 
e kérdésre vonatkozó tanulmányait. 



Dr. p v e i . WUkelm Siekel, 
a „Modern házasság szerzője" irja: 

A legtöbb emberre jellemző, hogy, ha a jelen erköl-
csét a mnlt moráljával összehasonlítja, felháborodva jut 
arra a végkövetkeztetésre, hogy a réi/i jó idők erkölcsö• 
sebbek voltak. Az emberiség nehezen látja be, hogy min-
den időnek megvan a maga erkölcse. A szülők nehezen 
értik meg gyermekeik morálját és mindig saját erkölcsi 
felfogásukat próbálják érvényre juttatni. Így van azután, 
hogy a különböző generációk morális közelharcban áll 
nak. Egyetlen fogalommal sem élnek annyiszor vissza, 
mint az erkölcsével és ugyanakkor senkisem tudja, hogy 
mi a morál. A Simplicissimus szellemes megállapítása sze 
rint a morál félelem attól, hogy valami baj történhet 

Minden viccben mély igazság rejlik. A mi erkölcsünk a félelem alapjaira épült. 

Korunk szomorú ismertetőjele az érzés és az értelem ádáz csatája. Az intellektus 
túlbecsülése az érzések erőszakos letörését eredményezi. A partnerek szellemi tulajdon-
ságokat keresnek és elhanyagolják a tisztán fizikai és tisztán lelki értékeket. A nő 
nagyon müveit férjet keres, aki jártas a művészet és tudomány dzsungelében< a férfi 
muzikális élettársra vágyik. Az intellektuális követelések túlbecsülése éppen oly nagy 
veszedelmet jelent, mint lebecsülése. Az intellektuális követelményekhez társuljon az 
ösztönök követelése is. 

Az életmüvészet legmagasabb foka, amikor az ember egyéniségét a szociális kény-
szer kereteibe be tudja illeszteni anélkül, hogy individualizmusáról lemondana, tehát 
az én és a társadalom között egységes kompromisszumot köt. Mi két küzdő világ for-
gatagában átmeneti időket élünk. A régi és az uj szemléletek harcolnak egymással 
Nem tudni még, hogy a küzdők közül ki lesz vesztes a vérző arénában? Én hiszek az 
emberiség fejlődésében, az elmúlt idők minden barbarizmusa dacára. 

5íefan Zweitf, 
a „Heilung durch den Geist" szerzője irja : 

Freud Zsigmond világosabb képet adott az emberi-
ségeik önmagáról. Egy egész generáció világképét kimé-
lyítette. Kimélyítette és nem megszépítette. De nem is a 
tudomány feladata, hogy az emberiség örök gyermekleikét 
mindig ujabb megnyugtató álmodozásokba ringassa, hanem 
az az elhivatottsága, hogy megtanítson kietlen földünkön 
egyenes és igazságos uton járni. 

* 
A tudattalan semmlképen sem hulladéka a lelki élet-

nek, hanem maga az ősanyag, melynek csak kicsiny töre-
déke kerül a tudat látóterébe. A háttérben maradó főrész, 
az úgynevezett tudattalan, semmiesetre sem halt meg. A 
valóságban épp oly aktivan és életteljesen hat gondolko-
zásunkra és érzéseinkre, sőt talán lelki életünk plasztíku-
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*abb részét alkotja. Aki tehát a tudattalan akarást minden elhatározásnál elhanyagolja, 
tévesen lát. önmagát téveszti meg, ki ugy véli, hogy érzéseinket és cselekvéseinket vilá-
gos gondolataink, tudatos energiánk határozzák meg. Életütik nem a racionális légkö-
rében lebeg szabadon, hanem a tudattalan állandó nyomása alatt álL Minden pilla-
nat látszólag elfelejtett multak hullámait görgeti eleven mindennapiságunkba. Nem 
birtokolja egyeduralkodó módon külső világunkat — ahogy ezt gondoljuk —, as éber 
akarat és a tervező értelem, hanem ebből a sötét felhőből fakadnak a tulajdonképpeni 
elhatározások. Az ösztönvilágnak abból a mélységéből erednek, a korai földrengések, me-
lyek sorsunkat megrázzák. Odalent gomolyog összesűrítve mindaz, amit a tudatos 
szférákban az idő és a tér UvegszerU kategóriái választanak el: Rég elfelejtett gyermek-
korunk vágyai, melyeket régen eltemetettnek hittünk, kapzsian sürögnek-forognak és 
néha vadul és éhesen zudulnak mindennapi életünkbe. Aggódás és félelem, melyekről 
éber állapotban rég megfeledkeztünk, hirtelen felráznak; megklvánások és vágyak, 
nemcsak saját multunkból, hanem régelporiadt ősök lelkéből — sürün fonódnak össze 
önmagunkkal. A mélységből fakadnak a legegyénibb tetteink. Magunk előtt is isme-
retlenül lakozik a homályban az az ősi Én, amelyről a mi civilizált énünk nem tud 
vagy nem akar tudni; hirtelen felágaskodik bennünk és átdöfi a kultura vékony réte-
gét és ősi és meg nem szelídíthető ösztönei veszélyesen tolulnak vérünkbe, mert 
a tudattalan ősakarata az, hogy feltámadjon a fény ellen, tudatossá váljék és tettekben 
vezetődjék le. 

„Minthogy vagyok, cselekednem is kell." Minden pillanatban, minden szóban, amit 
kimondunk, minden cselekedetünkben, amit véghezvlszünk, tudattalan megmozdulá-
sokat kell elnyomni, helyesebben visszaszorítani; etikai és kulturérzékünknek folyto-
nosan védekezni kell az ösztönök barjtár örömkeresése ellen. És igy jelenik meg — 
nagyszerű vízió —, amit Freud idézett fel legelőször, hogy egész lelki életünk, mint 
állandó patétikus, soha véget nem érő küzdelem, tudatos és tudattalan akarás, felelős 
tetteink és ösztöneink felelőtlensége között. De a látszólag tudattalannak ls van bizo-
nyos értelme minden megnyilvánulásában, még akkor is, ha ezek számunkra érthetet-
lenek maradnak. A tudattalan megmozdulásoknak ezt az értelmét felismerhetővé tenni 
minden egyén számár« — ez az, amit Freud egy uj és szükséges lélektan feladatául 
követel. 

5z>n«<*r £vm0 dr., 
a Színházi Élet Pszichoanalitikai Iskolájának vezetője ; 

Nem mehetünk el észrevétlenül amellett az uj kulturirány mellett, amelyet egy uj 
tudomány, a pszíhoanalizis teremtett meg. 

A Freud előtti pszihológia gyakran került olyan helyzetbe, hogy az ember külön 
böző cselekedeteinek, vágymegnyilatkozásának okát adni nem tudta. Azt hittük, hogy 
maradék nélkül ismerjük lelki történéseink rugóit és mechanizmusát. Ellenszegültünk 
minden olyan elgondolásnak, sőt tapasztalatnak is, mely szerint lelkünkben más i* 
lehet, mint amiről „tudunk." Sőt elképzelhetetlen volt számunkra, hogy amit nem 
tudunk, az inkább uralhat bennünket, mint tudatunk. Heroikus volt tehát Freud küz-
delme, amikor a lélek ismeretlen bányájából, amelyet eddig csak a művészek sejtései 
közelitettek meg — a tények és megismerések egész sorát hozta felszínre. 

Ahogy a természet minden megnyilatkozásában ok és okozati összefüggés van, 
ugyanugy az ember lelki életében sincsenek véletlenek. Minden cselekvés, gondolat, 
érzés, egy sokszor elfelejtett, sokszor ismeretlen, sokszor tudattalan történés, érzés, 
élmény vagy elhatározás szülötte. A lélekelemzés a tudattalan felfedésével megtalálta 
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kutjorrását azoknak az élmény- és érzcskomplexuimoknak, melyek a szorongás, a lát-
szólag indokolatlan (élelmek, tévcselekmények, elszólások, elfelejtések és a különböző 
lelkibetegségek okai lehetnek. Megállapította, hogy az ősi és nyers ösztönöket tartal-
mazó tudattalan ellen, kulturált, tudatos énünk részben elfojtó, részben átszellemesitő 
munkát fejt ki és a tudattalanba száműzi számunkra kínos élményeink emlékét, kelle-
metlen érzelmeinket és ösztöntörekvéseinket. De ezek az elfojtott vágyak és indulatok 
álmaink érthetetlennek látszó vízióiban, a hozzáértő számára azonban világos szimbó 
lumokban érvényesülnek. A régebbi tudományos felfogás az álomképeket nem vette 
komolyan, de Freud egészséges és beteg emberek álmainak elemzése utján megállapi 
totta, hogy az álomképek bármilyen zavarosak és értelmetlenek, az álomszimbólika 
ismeretével megfejthetők. 

Az álom az emberben mindenkor meglévő és élő gyermeki vágyaknak örök felelőt-
len világa. 

Ahhoz, hogy az ember az élet harcában helyét jól megállhassa, ismernie kell 
önmagát. 

Ismernie kell a rejtett törekvéseket, melyek tudattalan énjében forrva, megnyilatko-
zásait és tetteit önkéntelenül és sokszor akarata ellenére befolyásolják. A lélekelemzés 
nek pedig, mint tudománynak az a feladata, hogy az emberi lélek igazi arcának meg-
mutatásával az embert önmagával megismertesse — és kibékítse. 

A P n Í c K M H * l K i k « M I « k e l & v á l 
Nyugtalan asszony: 

LEVÉL: Azt írja, hogu abban a pillanatban, 
amint térje hivatalába mean, lurcsa, szorongd 
féltékenység vesz maadn erőt és bdr maga is 
tudja, hogu ez a féltés oktalan. mégsem tud 
szabadulni tőle. 

VÁLASZ: Meg kell nyugtatnom, hogy nem 
maga az egyetlen, aki féltékeny f é r j e „hivatás-
m u n k á j á r a . " A nő finom érzékeivel megérzi, 
hogy a férfi azt a lelkienergiát használ ja fel 
hivatásánál, amellyel Őt halmozná el, ha mun-
ká ja t eher volna számára. Ez a h ivatásra való 
féltékenység pedig nem egyéb, mint annak a 
féltésnek menekülő magyarázata , amelyet a nő 
tula jdonképpen a „férfivel szemben" érez. Min-
den esetre kapcsolódjék be értelmileg, sőt érzel-
mileg is f é r j e hivatásának gondolatkörébe. 

Problematikus 31: 
LEVÉL: Esküvőié előtt kél héttel az az ér-

zése támadt, hogu menuasszonya részéről a hd-
zcsság iskolapéldája lesz az érdekházasságnak. 

VÁLASZ: Levelére Frankl in Benjamin szavai-
val lelelek: „Mielőtt megnősülsz, mindkét sze-
med nyitva kell ta r tanod — azután egyiket 
úgyis be kell hunynod ." 

Kisvárosi Oblomov: 
LEVÉL: Terjedelmes levelének magvát jeligéje 

adja. 
VÁLASZ: Leveléből és álmaiból világosan lát-

szik. hogy az a szélsőséges feszültség, amely szé-

les skálájú fantáziája és gyakorlati élete között 
fennáll , feltétlenül csak a lélek kettősségéhez 
és az oblomovi tespedtséghez vezethetett . Be-
vonla magiba a külvilág i ránt eddig tanúsított 
érdeklődését. Egyik ember a zenéhez, másik a 
morfinhoz menekül — ön fantázia-világa ha-
zugságaihoz menekült az élet realitásai elől. 
Amit az életben megvalósítani nem tud. azt 
fantáziá jában és álmaiban éli át és a maga 
számára sa já tmagán kivül csak egy ember le-
het érdekes — önmaga. De álmaiban ismételten 
bünteti magát nappali álmodozásainak önző és 
önmaga által is elitélt vágyaiért . 

Lerbler kisasszony: 
LEVÉL: írja, hogu felszabadult 19 éves Ifdnu 

és csalódnia kellett felszabadultságában. 
VÁLASZ: Tipikus történet. Mint kor társai 

nagyrésze, ön is figyelmen kivül hagyta azt. 
hogy csak a lélek felszabaduttsága jelenti a be-
fejezett felszabadulást. A látszatot téveszti össze 
a valósággal, ha azt hiszi, hogy a bridge, a 
sport és a mondainség képezik alapját a felsza-
badult ember karak te rének . Maga is, mint a 
legtöbb felszabadultnak látszó nő, lelke legmé-
lyén sokkal gyávább, előítéletekkel terheltebb és 
babonásabb, mint ahogy ezt tudatosan érzi. N'em 
tudott elszakadni a gyerekszoba és a szülői ház 
ezer furcsa benyomásának emlékétől. És ha már 
felszabadultnak is maszkírozta magát, tudatos 
és tudat talan énje harcának tisztázatlan motí-
vumai miatt élvezni nem tud ja azt. Ez csaló-
dásának oka 
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Éber Amália ai iilei gráf Andrássy Géia terepverseny első dijával 
(Gjenes fetv.) 

A legszebb sportemlék 
Az amatőr sportsman vagy sportlady 

jutalma a hír is azok a trófeák, ame-
lyeknek mindegyike egy sportkarrier va-
lamely dicsőséges állomását jelzi. Végig-
jártunk a sportvilág elitfrontján és meg-
kérdeztük az ismert versenyzőket, hogy 
melyik trófeájukhoz fűzi őket a legked-
vesebb emlék. Ezt mondják: 

»ELMAR WALTER ÉS DELMÄR 
WALTERNÉ: 

Sok érdekes és izgalmas versenyen 
vettünk részt együtt és külön-külön. A 
legkedvesebb trófeánk azonban a sváb-

Delmár Walter és Wallerné a svábhegyi kettő» 
gynzelem Iroleáival 



hegyi vándordíj két aranyserlege, amit a 
egyszerre nyertünk. 

ÉBER AMÁLIA: 
1927-ben az első varsói versenyen 

harminchárom külföldi résztvevő közül 
én nyertem az első dijat, egy arany 
angyalka-szobrot. Ez volt egyébként az 
első nemzetközi szereplésem. 

KEHRLING BÉLA: 
Legbüszkébb vagyok arra a két kül-

földi dijra, amelyek közül az egyik 
aranyserleg a meráni, a másik a mentonei 
győzelimeimet juttatja esizemibe. Az előbbit 
pláne olyan ellenfelekkel szemben viv-
lam ki, mint Cochet és Tilden. A men-
tonei serlegnek 'különben van egy mulat-
ságos furcsasága is. Tekintve, hogy a 
programmon mint B. Kehrling szerepel-
tem, a mentonei versenybizottság igy vé-
sette rá a nevemet: ,,Baron von Kehrling." 

PETSCHAUER ATTILA: 
Számos sporlemlékem közül legjobban 

szeretem azt az ezüslkoszorut, amit az 
amszterdami olimpiász után az Otthon 
Irók és .Hírlapírók Körének ünnepségén 
kuptam. Az ünnepi szónok Rákosi Jenő 
ezekkel a szavakai1 nyutotta át a koszorút: 
„A miivészi kard forgatójának!" 

LAUBER DEZSŐ: 
A Tátra Club vándordijára vagyok a 

legbüszkébb. Ezt a dijat még háború 
előtt tűzték ki, ötszöri nyerésre. 1912-ben 

l'etschauer Attila Rikosi Jenő eiüstkoszorujíra 
a legbüszkébb 

(Gyenes felv.) 

„Huron von Kefirlinit" a mentnnrl es meranf 
arany serlegekkel 



Tóth Ilonka kéllized másodpercnek kftsziinhetl 
legszebb sportemlékét 

PELLE ISTVÁN: 
Az 1931-es olasz—magyar tornászviada-

Ion rengeteg izgalom előzte meg az 
egyéni versenyt, mert ezen fordult meg 
a győzelem. A zsiiri egyöntetű ítélettel 
engem mondott ki győztesnek és akkor 
nyertem a kormányzó aranyserlegét, 
sportkarrierem legkedvesebb trófeáját. 

Pelle Istvín a kormányzó aranyserlegével 
(Gyenes Idv . ) 

nyertem meg először és 1930-ban, szóval 
tizennyolc év múlva nyertem meg végle-
gesen. Ezt a vázát a háború zavaros évei-
ben elásták, nehogy elpusztuljon. 

TÓTH ILONKA 
Legemlékezetesebb és legbecsesebb tró-

feám az 1931-ben kétszeri nyerésre kiirt 
100 méteres gyorsúszás vándordija: egy 
juhász szobor. Másodszor mindössze két-
tized másodperccel nyertem meg 

I ,ml.IT l»riH«l i s nz elímntl ráz« 



Bárány István dr. sportkarrierjének két legkedvesebb emléke 
(Gysnes lelv.J 

Legszebb Irofeám termé-
szetesen az 1932-es évi mű-
korcsolyázás bajnoksága. 
Ez voll élelem harmadik 
versenye és azérl vagyok 
rá olyan büszke, mert az 

I első versenyemen harma-
dik, a második versenye-
men második és a harma-
dik versenyemen első let-
tem. Most már csak arra 
vagyok kíváncsi, hogy hol 
végezhetek a negyedik ver-
senyemen? 

BÂRÂNY ISTVÁN Dr.: 
Két olyan sportemlékem 

van, amelyekre érzelmi 
okokból is különösen büsz-
ke vagyok. Az egyik egy 
cigarettatárca. Ezt 1929 
augusztus 5-én nyertem a 
m a g y a r - n é m e t stafétamér-
kőzésen. Akkor győztük le 
először stafétában a néme-
teket és akkor láttam meg 
először a feleségemet. Má-
sodik a párizsi Grand Prix 
vázája. Akkor lettem sze-
relmes a feleségembe. 

Imrédy Magda, az l'J.t'2-es 
műkorcsolyázás bajnoknője 

IMRËDY MAGDA: 



Kocsija, mellyel a hegyek közül jött, a szabad levegőről: a városba vissza-
érve, hirtelen megtorpant az utca közlekedési forgatagában. 

Egy óriási teherkocsi áWt előtte s az autó nyitott alhlatoán át, egyszerire meg-
csapta orrát viaűaini kegyetlen büz, valami dögletes rossz levegő. 

Kinézett a sofifőr feje födött és ilálta, hogy az eilötte áMó szekéren szárított 
áljatbőrök vannak, feltornyozva magason, eze!k ánasztják eat az irtózatos saagot. 

A közlekedési rendőr peddg >még inem intett nekik. 
» — Forduljunk be a mellékutcába — mondotta a soffőrnek, aki ekkor jobbra 

kanyarodott és bevitte őt az ezüstművesek szük utcájába, ahol csak lépésben 
mehettek. mert az utea tele volt npró kézú jármüvekkel. 

Most (Kát nézte az ezüstművesek kirakatait a koasi ahiakán keresztül és az 
előbbi rettentő szag még mindig olt volt az orrctaitpáiban. 

— Különös — gondoMa magában — két ilyen emlék egyszerre! Honnan és 
miért jöM ez? 

Mert -vajában: ezek emlékek voltak. A szekér a bő nö kik ed és az ezüstök csillo-
gása a kirakatokban. 

Az első felidézte benne iskolásleánykotnáit. Azt a külvárosi utcát, ahol laktak, 
azt a TOSSZ és elhanyagolt bériházat, melynek földszintjén a bőniaktár voit « 

. amelynek udvaráira belhajtottak a bórösszekerek és lerakták rakományaikat a 
pincébe. Ha olyankor jötteik a szekerek, mikor az étkezés ideje voit, akkor ő 
nem tudott ebédelni. Fuldoklott az utálattól és megfájdult a feje. Szerencsére ez 
csak teuvasszal és ősszé! voit igy. Télen aa. ablakok be (voltak csukva és akkor nem 
érezte a rettenetes szagot. Nyáron pedig mindig egy falusi nagynénjüknél voltak. 

De ősszel és tavasszal sokat szenvedett a szekerektől és ahogy a ház pince-
raktára előtt elment, mindig elővette a zsebkendőjét és befogta vele a száját és 
az onrát ós szaladva ment, hogy minél előbb kiérjen a gyilkos atmoszféra kör-
zetéből. És ekkor elhatározta, hogy vaűamivé lennie keffl, Ihogy kiszállhasson ebből 
a szegénységből, Ihogy más iutcába mehessenek, más házba, ahol nincs bőrxaktár, 
valami szép, finom, devegős ihely.re, talán a körutak egyikére, föl a magasba, ahol 
az eoet látni nem udvari lakásba, nem, nem — vajahava, ahol a gazdag és elő-
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kelő emberek laknak. Erről ábrándozott iskolásleány korában, de ábrándjai egy-
szerre csaik .megszakadtak. Az apja hirtelen meglhaït és még szegényebbek lettek 
min't addig voltak s még <az a lakás is túlságosan drága volt nekik. Elköltöztek 
máshová, át Óbudára, ahova a régi szag ugyan nem követte őket, de helyette 
jöttek az u j szagok, a szegénységnek járulékai, egy földszinti udvar, a kiöntött 
mosogató víziekkel, ólak, az egyetlen szoba, melybe csalk .a konyhán kérésziül lehe-
tett ibeju'tni. Télen ia szobát a konyháról melegítették. Mindig ételszag volt berane. 

(És akkor félbehagyta iskoláit és egy varrodába járt tanutoi. Ez volt a sze-
rencséje. Nagyon ügyes volt és mikor a két esztendejét kitanulta, akkor bejutott 
egy pesti mühejyhe. Akkor «már nagyon szép volt. Sudár, karcsú, szőke leány, 
akit mindenki megnézett az utaán. A férfiak utána memtok, (hizelgő bókokat sut-
toglak a ifülébe és an eg akartak vele ismerkedni. 

De ő félt tőlük és senkivel sem ismerkedett. Küllőmben akkor már olt volt 
mollette a herceg, az ezüst herceg. 

Ez .a (herceg egy .regény béli ismerőse volt. A regényt egy müihelybedi társától 
kapta kölcsön és (háromszor egymásután elolvasta, imieúőtt visszaadta volna. 

A Iheroag — min ía hogy ezt elkéipzeíni könnyű — igen finom ember volt és 
igen finom dolgokat csinált, annak a bonyodatamurak a keretén belül, iámul az 
iró megengedett neki. Az ő .ftauitmziáját különösen az fogta meg, hogyha vendég-
ség volt mála. a 'herceg mindig ezüsttel le rittet et i. Ezt nam ugy kell érteni, hogy 
ezüst evőeszközöket 'tétetett az aszalra. Hanem ezüs valit rajta minden tányér, 
minden 4ál. mindem gyümölcsfcartó, sótartó, Ikenyértartó. Egyszóval, a kristály-
poharakat kivéve, amiből ittak, minden csiupa ezüst volt, hogy szinte roskadozott 
alatta az asztal. 

Este. mikor a munkából hazatért és könnyű vacsoráját megette, alig várta, 
hogy ágyba feküdhessen és e'.oMlbassa a lámpáit. Mert ilyenkor kezdődött az ő 
másdk élete, a iképzeletíbeli. Lyonkor odaül! a lieirceg asztalához, valami elképzelt 
nagyon szép ruhában és részt vett « iheroeg lakomáján és társalgott a herceg 
vendégeivel. 

Ez igein nagy boldogság volt. Később még messzebb méret. Elfoglalta a re-
gény hősnőjének »helyét a történetben és elmondotta ozdkat a dolgokat, amikéi 
az iró a ;szájába adott. S mintlhogy a regény boldog befejezéssel végződött, ami 
el is várható az ilyen regényektől!, később a herceg felesége lett s igy a huszon-
négy személyes családi ezüst egészen az ő birtokába ment át. 

Ez pedig nagyon jó voll arrta, hogy feléhressze benne a nagyravágyását és 
visszatartsa attól, (hogy el ne pocsékolja ifjúságát apró és haszontalan szerel-
mekkel, mini a többi ileáinytiánsa tette, ugy, hogy amikor egy hirtelen lendülettel 
bejutott egy belvárosi divatszalonba mdmt mannequin, imég ugyanaz az ártatlan, 
rajongó kislány volt mint tízennégy éves korában. 

•Innen aztán hamar kijutott. De nem minden boaiyodailom nélkül. Először 
jött a szabász, aki szerencsét próbált vele. Ezt visszautasította. Mii volt ez a 
szabász, mdha jól keresett, a herceghez képest? iHol volt ez a szegény ember a 
herceg huszonnégyszemélyes családi ezüstjétöli 

Aztán jött maga a főnök, az ö [kis piszikos ajánlatával. 
Ezt megfenyegette, hogy elárulja a feleségének. > _ 
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. . . ott. Nluábun után meftSrtént » csoda . . . 
m s r m k AIJMOS RAJKAI 



Hannadiszonra jött a külföldi cég ügyinöke és szemet vetett rá és megígérte 
neki, hogyha megtanul fnanoiául, kiviszi Párizsba. 

Akkor megtainiult franciául és amkoir az ügynök megint jött és hivia, hogy 
menjen vele, akkor azt mondta neki: szivesen. de előbb vegyen el feleségül. 

A főnök nevetett Tajta és azt mondta az ügynökinek: 
— A ileány buta és tisztességes, semmire aeon fog vak mennil 
Mire az ügynök gondolt egy nagyot és elvette feleségül, 
így jutott Párizsba, egy szép kis lakásba. így ismerkedett meg az ura főnő-

kévé], a gyárossal., aki gazdag ember volt és elváiva élt a feleségétől. Ettől fogva 
aztán gyorsan emelkedett (fölfelé. 

A gyáros udvaréit neki és eget-.földet ágért. Más inö beleugrott volna ebbe a 
dologba. De mellette ott állt az ezüst herceg és nem engedte őt. 

— VigyázzI — intette őt — ez az ember nem azt jelenti, amit te akarsz. Ne 
alkudj ímeg! Várj még egy ikicsit! Hadd táncoljon egy 'kicsit! 

És a gyáros táncolt. Addig táncolt, imig egyszerre csak az ügynököt megtette 
cégjegyzőnek, nagy fizetéssel, hogy ne busikijan, őt .pedig elvette feleségül. 

Ekkor kezdte igazi élete megkőzeíiMeini a képzeletbelit. 
Nászajándékot kéflhetett, amit akart és akkor ő elkérte a huszonnégy szemé-

lyes ezüstkészletet. A gyáros elbámult ezen a bizanr ikivámságon, de végül is meg-
rendelte száimána a kívánt eziüstkészletet egy gyámban. Gyönyörű nnunka volt. Az 
iparművész remekelt a kis és nagy tányérok, a kis és nagy tálak, a torta és gyü-
inö lestartók díszítésénél s ojyaon virágvázákat komponált és olyan asztaili díszeket, 
amik melleit fejedelmek ülhettek volna. 

Boldog 'volt, miikor először vendégeket fogadott és falhordatlhatta az ezüstjét. 
Az ura hiába mondta neki, hogy most nem divat ezüst tányérokból enni s hogy 
vannak porceilánok, amik sokkal drágábbaik, mint az ezüst, de ő csak mosolygott 
és azt felelte: 

— De 'ha ez nekem Így tetszik! Hagyd meg nekem ezt az örömöt! 
A gyáros várait vont. Nem volt különösebb fantáziája és nem kutatott a dol-

gok eredete után s Így sohasem talládta meg azt a kis óbudai szobakonyhás lakást, 
ahonnam a kis varróleány bejárt a városba ,s a villamoson menet, az ezüstherceget 
olvasta, aki aztán életének irányt szabott. Még kevésbé jutott el aflihoz a régebbi 
stácdához, a bérházhoz, amelynek pincehelyiségében az állatibőrölk voltak felhal-
mozva. ö t mindez nem érdekelte, ö szerelmes vout az asszonyiba és meghajolt 
minden szeszélye előtt. 

Most hát megvolt a gazdagság s az ahhoz illő környezet. Most már az anyját 
is kivihette a régi 'lakásából s 'Pest mellett egy kis nyaralóhelyen vehetett neki 
szép kis kertes házat, azt bebutorosshatta és eljöhetett hozzá évente egyszer az 
urával látogatóba. Látszólag minden xendben vált már, d*. egy mégis hiányzott 
életéből. Hiányzott az (igaai .herceg, a szép és ifónom és szeretni való, mert valljuk 
meg csak őszintén, az ura nem volt az. 

Az ura egy derék pénzember volt, már nem fiatal, már kopasz és elhizott, 
egy (kicsit közönséges, egy kicsit romlott is. Illúziója nem lehetett if előle. 

Az illúziókat még mindig a (herceg őrizite, az ezüstheroeg, valahol távolban, 
az ifjúkorban, a leányálmok kék kődéi között. 
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OM álit a herceg, karcsún, dus fürtökkel a fején, előkelőin és szerelmesen, a 
hosszú fehér uj jai szépek toltak, finomak és bársonyosak s fi még soha nem 
érintette meg ezieket az ujjaikat. És azt hitte: nem is fogja soha. Máir tízéves házia-
sok va'jtak, mikor az ura meghalt és otthagyta öt a nagy vagyonnal és harmincöt 
évével és gyetnmek nélkül. Egy évig őszintén gyászolta öt. Ez év » M ka sem 
mozdult a háabótl éis vendégeket sem fogadott. 

De az év letelt és ő elment Nizzába, hogy egy kissé megint felvegye kapcso-
latait az âlettei Ott Nizzáham aatán megtörtént a nagy osoda, amire nem is várt 
többé. Találkozott a herceggel. 

Ugyanolyan volt, mint a regényben. Karcsú, fekete, fiatal, oth de mennyire 
iiatail és milyen szép és kedvest 

És szegény, mint a tanvpiloom egare. 
És ekkor eszébe futott, hogy ö még tulajdonképpen nem is ismeri a szerei-

met. A ikét férfi, aki az életében volt, csak arra voit jé, hogy öt (felsegítse aura a 
csúcsra, áhol a herceggeü tailáilkozihat. Most megtörtént a találkozás is. 

Szép találkozás voM, ifomró és nagyon esztelen. 

Egy hónapon keresztül tusakodott magában, hogy mit tegyen. Szeretett volna 
okos és józan, maradna, amiilyen voit egész életében. Hiszen ennek a józanságnak 
és okosságnak köszönheted mandent 1 De asszonyisága erősen követelőzött, a fel-
áldozott ifjúság a maga jogai irtán kiáltott, éveinek száma elébe állt fenyegetően 
— és nem tudott miit tenni: cúmenekÚJt óraiam, 'hazajött az anyjához, hogy vele 
beszéljen, hogy tőié tanácsot kérjen. Szabad-e? Lelhet-e? A herceg szÍvesen elvenné 
öt feleségül, de nálánál majdnem tiz évvel flataűalbb és semmije sincs a világon. 

Az anyja nagyon a lelkére beszélt, hogy ne tegye. Okos öregasszony létére, 
előre látta, mi következfhetik ebből. De a szerellem tövise ott égett már a saaivében, 
édesen és vérzőn és inem tudott szabadulni attól a "varázstól, méllyel őt az ifjai 
szerelem bekerítette. 

-- Vigyázz magadra, fiiam! — mondta neki az anyja — ez a dolog elvesz 
WWed mindent, amit az eszeddel szereltéül Gondold meg jóll Harmincöt éves vagy 
és már >nem kezdheted ú j ra ! 

Valóban semmit »cm kezdhet újra. De hát bizonyos az, ihogy mindent el fog 
veszíteni? És tulajdonképpen mi ez a minden? Mit ér ez minden, ha az életet 
örömök nélkül keU ileélnie? És hátha az anyja csak rémeket lát? Aiz öregemberek 
olyan aggodalmaskodók! És talán egy kis önzés is járult a dolgokhoz. Féiiti az 
öregsége »nyugalmát. Attőd tairt, ihogy iróJa megfeledkezik. De az is lehet, hogy 
igaza van. — Ki tudja? 

Ezek a gondolatok kergették ki ma délután a Ihegyek közé, Ihogy gondolkoz-
zon fölöttük, hogy elrendezze őket és inem jutott végleges megállapodásra, csak azt 
tudta 'éjhatÔTozwi, hogy az anyja jövőjét biztosítja, hogy ne reszkessen miatta. 
Letesz a nevére a bankban egy jókora összeget, aminek kamataiból megélhet. De 
ami őt magát illeti, hát igen, itt nehéz határozni. Az i f jú herceg képe távolból el-
bűvölően mosolygott felé. 

— Csak nem fogsz uzsoráskodni! — mondta tneki ihaingtaAaniul — vélem, 
akinek mindent köszönhetsz? Csak nem fogsz átlépni rajtam és >a saját sziveden! 
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Ên vagyok a baldogság. Mindennek az értelme én vagyok. Gsak nem fogsz el-
dobni magadtál I 

így ért vùssza a városiba, ahba az utcába, ahoü a szép párizsi kocsija meg-
akadt a -mögött a szekér mögött, aimi a száradt bőröket vitte. 

A imuli. a szegénység megint előtte álk és ahogy végighajtott az ezüstműve-
sek utcáján, eszébe jutott, hogy otthon, a (palotájában, az üvegszekrényben, hu-
szonnégy személyes ezüstje AU, amiért feláldozta az egész asszonyi boldogságát. 

Most még volna ddő halyinethozni mindent. Ha ihatározni itudina. Ha, merne. 
Megérkezett az elegáns dunaiparti ho!eU>e, ahol ilakoM és eflgomdoukozva nient 

föl a lépcsőkön az első emeleti lakásába. 
— írok neki — gondolta magában. — Befejezem ezt a dolgot I 
Leült az asztalához és írt. 
„Kedves barátom, sakat gondolkoztam. Okosnak keW ilerunütrtk. Maga fiatai 

és én már nem vagyok az. Ezt ma még nem veszi észre. De mi lesz, ha egyszer 
észreveszi? ÉJI (főlek ettől a naptól és félek a szenvedéstől. A mi találkozásunk 
nagyon szép volt és ennek emléke velőm marad arc ikre. Maradjunk meg ennél ajz 
egyetlen taládkozásnál. Az élettől már az (is »agyon szép volt, hogy ezt megadta. 
Én többet sem kérni, sem elfogadni nem merek. Ne irjon nekem többet és ne 
jöjjön Párizsba utánam, mert ém most sokáig vissza sem megyek oda. Felejtsük 
el egymást, ez a legjobb, amit telhetünk.'' 

Még aláirta nevét és még kétszer elolvasta utána a levelet. Meg volt vele elé-
gedve. Olyan levél volt, ami ülett a hercegihez ós hozzá magáihoz, ahlhoz a finom 
párizsi thölgyhöz, aki voit. lAz anyja örült votom, iha látta volna ezt a levelet. De 
később, .még -oly sokáig, miikor erxe a levélre gandotó, az vált az érzése, hogy 
nem irta volna meg, nem üett volna ereje a megírásához, ha kocsija meg nem 
szorul a ikocsrik közt és a tórszekérről meg nem csapja az onrát az a Tégi illat. Ez 
az illat figyelmeztette őt a múltra és a szegénységre. És ihogy most máir nem 
szabad könnyetmüsködinie. A herceg az ő előkelő nevével, szépségével és ifjúsá-
gával talál magának más valakit. TaJán egy ieámyt, aki -gazdag s akinek nincsenek 
emlékei egy szegényes külvárosi bénkaszánnyáról, a szájadó bőrök szagáról, a 
földszintes háa levegőjéről, a villamosról, amire reggel félnyolckor feáiijt, kezében 
egy regénnyel, amit az uton olvas. A műhelyről, ahol együtt ül más tiz leánnyal 
s akik eúmesólik egymásnak a vasárnapi élményeiket, szerelmeiket és bánataikat. 

Oh, jé ösztöne volt, mikor ebbe a váirosba menekült vissza, az élete nagy 
kísértése elől. Ez a város, amely ifjúkorát látta, megvédi öt a veszedelmektől, 
melyek reá ehben az u j életben várnának. 

Most itt fog maradni sokáig, az anyja .hadd örüljön tannak, hogy ő milyen 
okos és józan. 'És ezután már mindig ilyen is lesz. 

És italán csak az ezüstheroeg, abból a régi regényből, fog egy káosit moso-
lyogni rajta, alnézőn, talán egy .kis gúnnyal és némi finom megvetéssel., hogy 
amikor .már közel volt a célhoz, nem mert "tovább merani, megállt és visszafordult 
és m élet gyönyörű, fonró kelyhét kiüiritetlenül hagyita. 

De ez végre is csak egy papiroslheroeg volt. akivel igazán nem érdemes tö-
rődni . . . 
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Itl'TOltOK 

— VlfjrAxi. H U , Jön valakit 
— Te Itten éa eiek Itt 

eanpa dUlBrésieten nyert keljr-
bekl 

(Berliner 111. lia.) 

EGY SZERÉNY 
ALKALMAZOTT 

Berk}/ Lili a konyhá-
ban instruálja a szakács-
nőt. 

— Olyan fényesre sú-
rolja az edényeket, Mari, 
hogy a sajtit képét meg-
lássa bennük. 

Mire Mari szerényen 
igy szól: 

— Nem vagyok in 
olyan hiu, nagysága ké-
rem. 

SI IÏ .ORT 
ZSM 

A MENNYEI YOYO 

— Ha egy csókot ad, drá-
ga Maud, a k k o r . . . akkor 
itt lesz a tavasz. 

— Sajnos, olyan hosszú 
csókot nem adhatok. 

(Fliegende Blätter.) 

A VILLAMOSSÁG 

Török Rezső nagy elő-
adást tart a feleségének: 

— Csodálatos, hogy 
mennyi mindent nem tud 
még az ember. Például 
fogalmam sincs a villamos-
ságról. Még azt sem tu-
dom, hogyan csinálják a 
villamos világítást. 

Az iró felesége fölénye-
sen végignéz az urán. 

— Szégyeld magad, Re-
zső, még ezt sem tudod? 
Egyszerűen odamégy a 
kapcsolóhoz és fölcsettin-
ted. 



Xí 

i f 

o 

AZ UDVARIAS ÉPÍTÉSZ 
— Mondja, kedvet épí-

tést uram, mikor lem ké-
>zen a házam? Mert es-
küvő után rögtön he sze-
retnék költözni. 

— Ebben az esetben 
szívesen elhuzhatjuk még 
néhány hónapig. 

I 
RÖVIDLÁTÓ UR A RIVIÉRÁN... 

FÉLREÉRTÉS 
Papp Jancsi orvoshoz megy. A doktor 

rögfttn megállapítja, hogy a neves poen-
gyllkos nagy barátja az alkoholnak. Ml-
elfltt a vizsgálathoz komolyan hocxá-
fogna, szigorúan rászól: 

— Mindenekelőtt mondja meg, mit 
lu lkf Sört, bort, pálinkát, konyakot? 

— Ha lehetne, Instálom, egy spriccert 
Innák — mondja szerényen Papp Jancsi. 

A HETES SZÁM 
Harmath Imre mondja: 
— A hetes szám kísérteties szerepet 

látszik az életemben. Hetedikén szület-
tem, egyszer hét napig voltam beteg, 
a hetedikben két tantárgyból buktam 
meg. 

— És hetedikén házasodtált — kérdi 
tőle fíadó. 

— Huszonnyolcadlkán. De, mint tu-
dod, négyszer hét az huszonnyolc. És 
érdekes, hogy éppen tegnap kaptam 
egy rendkívül kedvező hirt Berlinből. 

— De hisz ez nem stimmel. Tegnap 
tizenharmadika voltI 

— Mit akarsz? Hét meg hat, az ti-
zenhárom. 

ARISZTOKRATA VICC 
Arisztid gróf orvoshoz megy. Az orvos 

tüzetesen megvizsgálja és igy szól: 
— Napfürdót ajánlok, méltóságos 

uram. 
Arisztid gróf megértően bólint hozzá, 

majd hirtelen megkérdi: 
— Hideget, vagy melegei? 

KARÁCSONYI ÁBRÁND 
ÉS VALÓSÁG 

Minitnt, mindent megvtnninl Nilà 
lm tntlliluhtn itt a ttándih 
Êt ltidtru! (vagy Itlorul?): 
Egy-egy nyálkendő az ajindilt. 
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NEMES BOSSZÚ 
Kálmán Jenő egy fél 

év óta igéri Vaszary Já-
nosnak, hogy dedikálva 
elküldi nékj »Ez a ku-
tya eladó" cimü regé-
nyét. Az ígéret azonban 
— nyilvánvaló feledé-
kenységből — csak Ígé-
ret maradt. 

A napokban találkozik 
egymással a 'két író. 

— (Mivel hiába vár-
tam az igért példányra, 
megvettem a könyvet — 
mondta Vaszary. 

>— No és hogy tet-
szett? 

Vaszary. János rava-
szul mosolygott. 

— Megvenni ugyan 
megvettem, de bosszúból 
nem olvasom el. 

ATLÉTIKA 

— Mondja, komolyan gondolja, hogy ezek a fickók 
utolérik a revolvergolyótT 

(Neue I. Z.) 

BÁLBAN KARÁCSONYI AJÁNDÉK 

— A feleségem kért, 
hogy vegyek valami szob-
rot a zongorájára. Mozart 
mellszobrát vegyem meg, 
vagy Beethovenét1 

— Vedd meg Beethovent, 
úgyis süket volt. 

A HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

— Már délután is rosszul voltam. 
— Akkor miért iSttéi el • bálba? 
— Gondoltam, ho fy Itt biztosan találok o r ro l t . 

(Fliegende Bl) 

— Szép kis Játéktüzhelyet 
kaptál. Adjak hozz« néhány 
ételreceptet? 

— FKISslefes. Majd mefhall-
fa tom a rádión a háziasszonyok 
tanácsadóját. 

(Fliegende Blätter.) 
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VESZÉLYES JÁTÉK 
Suri bácsihoz, az új-

ságírók orvosához a lá-
togatási órán beállit egy 
úriember. Mutatja a lá-
bát, amely teli van kék 
és zöld foltokkal, daga-
natokkal. 

— önt futballt játszik 
vagy hokkitf — kérdi 
az orvos. 

— Egyiket sem — fe-
leli a páciens. — Én 
bridzset játszom és a fe-
leségem a partnerem. 

GYANÚS 
Fönök: Láttad már ma 

a pénzbeszedőt? 
Inas: Hogyne! Kora reg-

gel itt volt. A bajusza le 
volt borotválva és a me-
netrendet tanulmányozta. I'reludium, 

(Le Sourire.) 

MOPERN SZERELEM 
— Szeretni fogjuk egymást és örökre egy másé 

leszünk. (Le Sourire) 

JÓ n p 
Harmath Imrét berlini 

utazása előtt egy revü meg-
írására kérte fel Hozsnyay, 
a „Lámpaláz" nagysikerű 
zeneszerzője. Amikor már 
a témát megbeszélték, Har-
math rátért a legkényesebb 
kérdésre. 

— Hogyan leszünk a ho-
noráriummalf 

— Nézze — mondta 
Hozsnyay —, én előre nem 
fizetek semmit. De viszont, 
ha jól megy a revü, akkor 
maga is többet keres, ha 
rosszul megy, akkor együtt 
uszunk. 

— Mit csinálunk? — döb-
bent meg a szövegíró. 

— Együtt uszunkl 
— Nézze — mondta Har-

math —, akkor kérje fel 
a szöveg megírására Weiss-
müllert. 

STÍLSZERŰ AJÁNDÉK 
— Szeretnék valami ka-

rácsonyi a jándékot venni 
a vőlegényemnek. 

— Mi a kedves vőle-
génye? 

— Költő. 
— Akkor talán vegyen 

egy csinos papírkosarat. 

ZONGORALECKE 



ÙCXAUQÇy MONDJA... 
— És tudja. mil csinált at it link «lak? , L / _ , 1 1 / . 1 , - J*", 
— Csak nem ..dobta a maeskát 'T - — ( Y f ^ j Q ^ l S j ß A l C i 
— Ugy. ahogy mondjál * Û 
El a kis dialóg riuttal nem a budapesti Csikágó alvilágában hangzóit el. Ha-

nem a legfelsőbb világ egyik szalonjában. Szalonnyelv lett a pesti argo. Ha tréfás 
aláhúzással Is, ha néha Idézőjelben Is, ha neveld kísérettel is, de a társaságban 
halljuk most már Budapestnek e saját kOlSn nyelvét. E humorba, furcsaságba, 
szlmbóllzmiuba áztatott egyéni bestédet, kicsit okos. kicsit anmieten, kicsit ked-
ves. kicsit trélás. kicsit (talán nem is klesit) közönsége». 

Ez a nyelv azonban sokszor hézagpótló, hiszen lüritett kifejezése a gondo-
latnak. 

„Ugy, ahogy mondja." Ezt hallani mostanában a legtBbbszBr. Mikor elfiuBr 
. halljuk, mérgesen azt mondjuk magunkban: 

— SzBrnyül Ezt se fogom mondani az életbenl Akármennyire Is divatba JBn. 
Van erre éppen elég más szót 

Most már tudjuk, hogy: nines. Hogy nincs a i a mondat, amely ennyit fejezne 
kl, mint ez eleinte gyOlBlt fogalmazás. Mert ez nem azt Jelenti, hogy „ugy van". 
Az ugy-van-nak nincs zenéje, nincs elég kifejezési ereje. De még az értelme sem 
ugyanaz. Mert az „ugy, ahogy mondja" elmü mondat sokkal, sokkal IBbbet jelent! 

Jelenti, hogy: 
— Na mit szil? 
— Képzelje, bármilyen csodának látszik ls. mégis et a helyzet. 
Azután: 
— Pontosan. Precízen! Se tBbb, te kevesebb. Ett leszögeztük. Ennél mara-

dunk. — Még sok mellékzöngéi tartalmat ezenfelül, éppenugy, mint a többi pesti 
„argo". Minden nagyvárosnak van saját ktllSn nyelve. Mindenütt olyan ez a 
nyelv, mintha a város maga egy külBn egyéniség volna. Hitzen azl Gondoljunk 
a párizsi argóra. Hasonlítsuk Bssze az amerikai tlang-gel. vagy a berlini „knorke"-
beszéddel. Milyen mát mindegyik! Mennyire benne van mindegyikben at illető 
nép karaktere. KBzös vonásuk esak egy van: a vicc. A tömeg nindenütt tréfál-
kozik, kUlBnBsen ha a más bőréről van stó. Mert rendesen a mát bőre a terem-
lője e különös uj nyelvnek, hiszen at argo minden váróiban egyformán etnikai, 
sőt egyenesen kegyetlen. Az argo nem Ismeri a szentimentalizmus!, kinevet min-
dent, ami érzelgősség. Fölényes éa okos akar lenni. Az amerikai slang épugy, 
mint a pesti jatstnyelv. Mégis mily nagy a külBnbség kBztük! A francia argo 
elméskedő, majdnem irodalmi. Az amerikai gyerekes ét egyszerű. A berlini: irgal-
matlan a maga éleseszü stólásalban. A mienk* Talán mind kBit a legkülönb. 
Ellenállhatatlan. Felháborítóan ellenállhatatlan. Elért gyBzBtt az egén vonalon. 

Hogyne, neki találták kl ett a datai világot, melyben a humor élesebb és 
markántabb, mint a régi bledermcler-ldBkben. A világ halad, a jaastnyelv lassan 
társadalmivá fejlődik. Uton-uttélen találkozunk Ilyen stólair. okkal: 

— Sose strapálja magát. 
— Kár a benzinért. 
— Boldogan! (Felelet egy „adjon egy gyufát"-ra.) 
Elek a mondások Gnerlln-plrositóval szépített szájak, vagy angol eleganciával 

ituecolt hajúitok tájáról jBnnek. Kissé meglepBdünk eleinte. De végül magunk Is 
azon csípjük magunkat raj ta , hogy — kikerüihetetlenek voltak egy-egy elbeszélé-
sünkben. 

Lehet lenétnl, azonban kétiégtelen, hogy elméi agyak sitUték. A pesti humor. 
Egyedülálló valami. Egy példa: 

Zsúfolt villamos. Győrt tempóban Indul el egy állomásról. Nyugtalan néni 
felugrik helyéről, síelve félrelBk mindenkit, hevrs tempóban odalurja magát a 
leszálló-lépcsőhöz. Két fiatalember a vágtató villamoson: 

— Most szálljon le, néni! Mert külBnben még megáll a kocsi! 
NagyuerU Improvizáció. Először: mily elsőrangú guny rejlik benne: a néni 

tolakszik, kapkod, mikor erre még temml ok tlnei. Másodszor, mily kllünő humor 
van a gondolatban, mintha a néni a világért ie akarna álló villamosról le-
szállni! Hiszen csak ezért siet ennyire. Fél, hogy a kocsi meg talál á l l n i . . . 

Egy másik, igazi pesti tBrténet. 
A háború alatt Pesten, akár hiszik, akár nem, a konfliskocsis nem állott 

tzóba a kínálkozó utassal. Molpár Ferenccel állott e sorok Írója egy éjjeli kávé-
ház előtt. Tudni kell, hogy Molnár nem szenvedélyes gyalogló. KBIBnBsen nem 
sikos Jéggel betáblázott aszfalton. Egy máiik. kötell kávéházba ueret lünk volna 
elmenni, persze csukott konflison. 

Az Andrássy-ut tarkán álltunk. Percenként egy-egy flrei konflli hajtott el 
— Álljon meg! — Válasz nincs. 
Ujabb konflis. Ujabb „álljon meg!" Hiába. A legkSzelebbl konflisnál Molnár-

nak — Isteni sugallatra — a kővetkező (tlete támadt: 
— Álljon meg! Nem megyünk messzire! Csak a Gellérthegyre! 
Még kl se mondta a Gellérthegy-uót. a kocsis máris belerántott a ló uá j ába 

ét rBvld ívben mellénk hajtott: 
— Oda elmegyek! ' 
Honorálta a humort. Félpillanat alatt felfogta, hogy nem „rendet" emberrel 

áll ssemben. Hogy esak rBvld, kSnnyü útról van ttó, jó péniért. Megérette a 
téli fagyban a Gellérthegy-szóban kitalálójának egyéniségét. Szlventatálta Bt a 
furcsa bestéd, mert fi se gép, fi is ember, fi It szellemes akar lenni, fi la 
viccelni akar, fi se vitt akárkit Ingyen, hiszen a pénznek nines értéke. Tehát 
spontánul felel: Oda elmegyek! 

Et az a ta játoi pesti humor, mely ezt a fiatal nyelvet szülte. Még tán Idétlen, 
a gyermek még dadog néha él sántikál. De a gyermekből férfi lest, akárki meglássa. 

így, ahogy mondom. 



la : HUNYADI SÁNDOR y y ÍÍNC 

Tavaly télen néhány hetei töltöttem a hegyek közt. Annit ugy kell érteni, 
hogy egész decemberben egy internacionális ilukszushotolban üoptaan az Ad öt, 
amelynek hat sor, fényes, villanyszeme büszkén világított a havas kárpát i 
éjszakában. 

Kint hó, jég. 'Havas karácsonyfák és ródMztiak a (hegyoldalon.. Nők nadrág-
ban. Hidegtál pirosra csípett arcok, mint az akna. A (holdi fala teilitámasztva sí-
talpaikkal. 

Bent arany világosság. Hiza^gő meileg. A báliban jazz, táncodé párok a kivi-
lágított dob előtt. A kártyaszobában bridzselő négyszögek a kis, zöldasztalok 
körül. 

Én is kártyás vagyok. Nekem ,is volt partim természetesen. Három hölgy-
gyel játszottam együtt. Három, utolsó divat szerint készült, mai asszonnyal. 

Egészen egyforma vcllt a három hölgy. Kiivül egyfáramán öltözve, festve, 
soványitva és fiatalítva. Béliül egyformán berendezve a legsdkkesebb neuraszténia 
bútordarabjaival. 

Nem is értem, hogy miéirt tetszett közüilök éppen az egyik, amikor a másik 
kettő iá éppen olyan volt? Fantasztikus dolog, imimlha az embernek 'három, 
héjában főtt hiig tojás közül éppen az egyik tetszene. Miért? Kívül egyformák. 
És ostobaság föltéteílezni, ihogy belől különbőzzenek egymástál. 

Hanem hiába, az ember nem vitatkozhat a mirigydvel. Nekem is hallgat-
nom keljett belsőm parancsára. Udvarolni kezdtem tehát három partnerem 
közül annak a bizonyos egg-nek. 

De ezt az udvarlást persze nem szabad vailami vehemens ostromnak gon-
dolni. Nem estem neki a hölgynek, diszkirét voltam, óvatos. Gondosan vigyáz-
tam rá, hogy (lehetőleg egyformáin osszam meg a bókjaimat a három kártyás 
között. Ugy akartam, hogy a viselkedésem irányvonalát éppen csak az vegjœ/ 
észre, akiinek szál. JL 

Nahát nem vette észre. Apró elővágásaimra soha nem adott riposztot. Ráun 
sem nézett. A kártyáját nézte. A szép pákkeket és treffeket. Játszott irgalmatla-
nul és 'komolyan. Eckaner kapitány nem vezetheti komolyabban a léghajóját. 

Viszont az egyik barátnője — nevezzük ezt a hölgyet Matildnak — meg-
mozdult. Nem értem, hogy történt a dolog? ÍRossziud irányítottam a kurizálást? 
Magától ment fülre az ügy? Vagy Matild asszony a saját szabadakaratából kez-
dett átforrósodni? Érthetetlen. iDe tény, hogy lassanként mind szembetűnőbben 
kezdtem raj ta észrevenni azokat az apró jeleket, amelyeket a barátnőjén sze-
rettem volna észrevenni. 

Édes Istenem! A negyvenedik évemet taposom. Hizni kezdek, úustudni kez-
dek. A sok cigarettázástól már állandóvá vált légzőszerveim katarusa. Jál 
tudom, hogy ilyen korban és ilyen állapotban nem ás àliik vailami nagyon válo-
gatni. Örüljön iaz ember, (ha magától a fejére hull egy önként érett gyümölcs. 
És engem vailami érthetetlen szeszély mégis megtartott eredeti törekvéseim mel-
lett. Makacsul próbálkoztam tovább ott. ahoft nem ment. És makacsul nem vet-
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Három liölftrel Játsioitxm egyfltt . . . 
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tem észre azt az esetet, 
ahol ment volna. 

Pedig mondom, hogy 
mind a két hölgy rette-
netesen egyforma volt. 
Fölvehették volna egy-
más ruháját . Sőt egy 
kis túlzással elképzelem, 
hogy hazanieheteit volna 
egyik a másik férjéhez. 
A férjek nem vették 
volna észre a cserét. Rá-
néztek volna a cvikker-
jükön át a hókisugár-
zástól barnára sült 
hölgyre. „Na, fiam, jól 
mulattál?!" — És a gye-
rekek, azok sem vették 
volna észre, hogy egy-
szerre csak más lett a 
mamájuk. 

Egy este tombola volt. 
Kettőig tartott. Három-
kor még táncoltak a 
vendégek a házban. Ma-
gam is három után ju-
tottam ágyba. Kicsit 
még olvastam, aztán el-
csavartam ernyős villa-
nyomat az éjjeliszekré-
nyen. Most már nagy 
csönd volt. A hotel nyu-
govóra tért. A széles 
ablakokon át beragyo-
gott szobámba gyémánt-
csillagjaival a kárpáti 
tél tiszta hajnala. 

Behunytam a szemem 
és tűnődni kezdtem el-
alvás előtt, hogy rezig-
nálni kellene végre. Hogy 
kényelmesebb is lenne, 
jobban is illene hozzám 
már a nemérdekelt mű-
barát pozíciója. 

Ebben a szendergés-
szerü állapotban hallot-
tam, hogy valaki halkan 
kopogtat az ajtómon. 
Furcsa. Hajnali négy 
óra felé. Akár meg is 
ijedhettem volna. De a 
kopogás olyan halk volt. 
Annyira félénk, szinte 
könyörgő, hogy én is 
mollból kérdeztem: 

— Ki azt 
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Egy női hang suttogta 
fojtottan: 

— Én. Bemehetek? 
— Tessék! — feleltem 

csodálkozva. Fölkattan-
tottam a villanyt és ha 
már felöltözni nem le-
hetett, hát legalább az 
államig húztam udva-
riasságból a paplano-
mat. 

Az ajtó óvatosan ki-
nyílt és a folyosó tompa 
homályából a szobámba 
surrant egy fekete se-
lyemkimonóba öltözött 
női alak. Matild volt, 
félrecsúszott igyekeze-
tem áldozata. Szegény. 
Mohamed nem ment a 
hegyhez. Hát megindult 
% hegy és feljött ide, a 
negyedik emeletre . . . 

Néhány hosszú má-
sodpercig némán néztünk 
egymás szemébe, őnagy-
sága roppant alaposan 
föl volt készülve erre a 
látogatásra. Egész illat-
felhőt hozotl . magával 
De a parfőmön keresz-
tül is éreztem megjele-
nésének frisseségét. A 
hölgy most fürödhetetl. 
A kimonója gvüretlen 
volt, azt is most vehette 
föl. Mellén kihimezve 
az aranv nap. A lábán 
selyempapucs. A szája 
kifestve. A szeme vado-
natujonnan megcsinálva. 

Tiz évvel ezelőtt ki-
ugrottam volna az ágy-
ból . . . M ö s l . . . most va-
lami hideget éreztem. 
Minlha hirtelen jégkéreg 
képződött volna a szi-
vem körül. Nyugalmam 
és magányom sérelmél 
láttam ebben a hajnali 
vizitben. Felkönyököltem 
a párnán. Néztem, vár-
iam, hallgattam. Mint, 
ahogy a bridzsben várja 
az ember, hogy a part-
nere szólaljon meg elő-
ször. — Itl u olvasnivaló! . . . 

(Eric rajsa) 
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Be kell ismerni, hogy a szegény mő irtózatos »Ivariban voll. Dadogott, 
hápogott, állig tudta kinyekenegni: 

— Ugyie különös? . . . Ilyen szokatilain időben bekopogtatni vadakiihez, akit 
végre is csak uiéhàny hete ismer az ember . . , 

Sima udvariasságom olyan vciM, mint a jég-ifuvallat: 
— De a vüág minden kincséért sem. Igazán boldog vagyok, bármikor lát-

hatom, nagyságos asszony. Kérem, foglaüjon helyet. Dobja le áriról a székről 
azt a (nadrágot. Bocsásson meg a rendellenségért. Ha számíthattam volna erre 
a lá togatásra . . . 

Hajnali vendégem eldkor már látta, hogy az ő szempontjából használhatat-
lan fráter vagyok. Szinte megzöldült ra j ta a festék, olyan gyűlölettel nézett rám. 
Kényszeredett mosollyal mondta: 

— Köszönöm, nem üüök le. Egy pillanatra jöttem csak. Nem szabad félre-
értenie . . . 

— óh, kérem! — tiltakoztam előkelően. 
Matild szenvedő mozdulattal megdörzsölte a homloklát, nyilván valóan most 

sütötte ki az ürügyet, hogy valami magyarázatot adjon a vizitjének: 
— Rossz alvó vagyok! — sóhajtotta. — És ma a harmadik bróm sem bírt 

velem. Rettenetes nyitott szemmel, ébren feküdni végig az éjszakát. Könyvem 
sincsen, amit olvashatnék. Magának biztosan vannak könyvei. Mentsen meg. 
Adjon vallami könyve t . . . 

Emeletes hazugság veut ez, a könyvvel. Én tudtam, ő tudta. Sőt én tudtam, 
hogy ő tudja, hogy ón tudom, hogy ez hazugság. Déhát mindegy. Most már 
rajta voltunk a társadalmi formák csöndes vizein. 

Felültem az ágyban: 
— Boldogan. De akkor, kérem, forduljon el, mert az Íróasztalom fiókjában 

vannak a könyvek. 
Az asszony megfordult. Láttam a kiimonója (hátát, azon meg a hoűd ragyo-

gott. Kiugrottam mezítláb az ágyból, kihúztam a fiókot, meg sem néztem, 
kivettem ibelöle az tellső könyvet, ami a kezembe akadt. 

— Tegye, kérem, hátra a kezét! 
A kövér, kis fdhé.r kéz a rózsaszínűre lakkozott körmökkel megjelent a 

fekete kimonó hátulján. Az ujjak szét tárultak. Határozottan éreztem a kézen 
valami újraéledő kacér várakozást, lamikoT belétettem a könyvet. 

— íme, itt az olvasnivaló! — mondtam és máris visszabújtam a paplan alá. 
.A vendégem most megfordult. Nagyon sok érzést és melegséget akart bele-

vinni, de nagyon csalódottan, keserűen hangzott el, .ahogy hálálkodott: 
— Köszönöm szépen. Igazán köszönöm szépen! 
Most kinyitotta a könyviét, megnézte a cimúapot. És ekkor váratlan dolog 

történt. A hölgy elpiruM. Sőt sötétpiros lett, mintha megütötték, vagy halálo-
san megsértették volna. A könyvet letette, inkább ledobta a székre, a nadrágom 
mellé. Nem köszönte meg, nem vitte magával. Rövidet biccentett a fejével. 
Jóformán bucsu nélkül rohant ki a szobából. Nyilvánvalóan haragudott. PuJyka 
volt, fölbonzolva a toila. 

Amikar eltűnt, osudálkozva néztem utána. Mi történt vele hirtelen? Mi 
lehetett azon a könyvön, hogy annyira dühbe jött tőle? — Mert világos, hogy 
a könyv bosszantotta föl. 

Nem voltam ilusta. Kimásztam az ágyból, megnéztem utólag, hogy miféle 
könyvet adtam oda a látogatómnak? 

Hát be kell vallanom, igaza volt szegénynek. Joggal sértődhetett meg. 
Milyen fatális véletlen, hogy éppen ebből az alkalomból, éppen itt és ilyen 
körülmények között Filers és Gaülavet egyik világhírű színdarabját nyomtam a 
kacsójába, azt a bizonyos színmüvet, amelynek cime — „Az erény utjai". 
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BÂKSONY RÓZSI 
Szürke breltschwanz bundájában. Kutnewsky-modell (Kristóf-tér (.) 
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Világoskék 
estélyi álmok 
A Riviera-kollekciónak 

eggik legnagyobb megle-
petése, hogy a fényes 
anyagok ismét divatbajöt-
tek. A sok kreppes műse-
lyem, ribulding, • flamisol, 
krokignol anyag után min-
den nő örömmel veszi tu-
domásul a fényes anyag 
divatot, amely egyrészt ol-
csóbb, másrészt dekora-
tivebb a kreppes selymek-
nél. Ugy a délutáni, mint 
az estélyiruhák között fel-
tűnően nagyszámban lá-
tunk szatén modelleket és 
a szatenhez hasonló, de 
kissé kreppezett fényes se-
lyemanyagból készült ru-
hákat. 

A délutáni ruhák között 
eggik legérdekesebb mo-
dell Lanvin kollekciójában 
készült fekete szaténből, 
gazdag reineszansz^ujdkkai, 
amelyeknek alsó része vi-
lágoskék fényes selyem. 
A bokáig érő ruha öve 
szintén világoskék anyag-
ból készült. 

Az estélyiruhák között 
ugyancsak Lanvinnál, na-
gyon sok a szatén modell 
és a gyönyörű vonalú fe-
kete és pasztellszínű mo-
dellek. Az egyik fekete 
szatenruhát ezüsttel hím-
zett fekete tűUgaUér dí-
szíti. Egy világoskék ruhát 
és világoskék uszályszerű 
övet fekete alaska-róka 
szegélyez. Nagyon érdekes 
az a fehér szatenruha, 
amelyet Lázár Mária mu-
tat be az „Asszony és a 
rabló" cimü darabban. A 
derékban rózsaszínű bár-
sonypánt van bedolgozva. 

LÁZÁR MARIA 
Fehér Mtin-ruh*. rázsasdn bársonnyal 

(Folo Angela) 
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Segítségre van szüksége?... 
Csak engem hivjon! 

Fát és fémet, vasat, zománcot , 

alumíniumot és követ — mindent-

mindent kíméletesen tisztítok. Nem 

természetem a karcolás, hanem 

e lőbb leoldom és csak azután tá-

vol í tom el, ami a tárgyakhoz tapad. 

a házitündér 
a dobozban 
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Fehér crepe selyemruha. Készült PETÖNÉ GACS 
RÓZSA, Dorottya-u. S. szám alatti divatszalon-

jában 
(T8r8k Tiborné, a „Szegény lány"-pályázat 

nyertese — Angelo felv.) 

Fehérbársony 
menyasszonyi ruha 
é s m á s d i v a f é r d e k e s s é g e k 

A menyasszonyi ruha mindig külön stú-
diuma volt a divattervezőnek. Annak el-
lenére, hogy bizonyos tradíciókat meg 
kell őrizni, a divatszalonoknak kötelessé-
gük, hogy évről-évre valami ujat produ-
káljanak. A menyasszonyi fátyoltüzést il-
letőleg idén ÍMnvvné a pálma. A meny-
asszonyi ruhát viselő mannequin fejét fe-
hér tüllsapka díszítette, fonott ezüstlamé 
pántokkal szegélyezve, amelyek kétoldalt 
a tüll felett ugy voltak elhelyezve, mint 
egy érdekes ezüstparóka. A hosszú, arcot 
teljesen eltakaró fátyol helyett csupán a 
homlokot borította egy szemöldökigérő 
fehér tüllfátyol. • 

Nagyon érdekes menyasszonyi ensem-
ble/ mutatott be Patou fehér bársonyból, 
hosszú szük ujjal. A fehér tüllfátyol, 

amely négyméteres uszályban végződött, 
finom ezüsthimzéssel volt átszőve. A 
menyasszony fejéről teljesen hiányzott a 
mirtuszkoszoru, a fátyol kendőszerüen ta-
karta a fejet, a homlokon kis háromszög-
alakú csúcsban végződve. 

A koszorúslányok, akik a mannequint 
követték, ciklúmenszinü taft-ruhát visel-
tek, hátul nagy, masnibavégződő övvel. 
A ruhákat bordóbársony kep egészítette 
ki. A koszorúslányok kalapja szintén 
bordó taftból készült, széles, tűzött puha 
karimával. 

• 
Érdekes kesztyüujdonsággal szolgált 

Ágnes, a legsikkesebb kalaptervező, a di-
vathölgyeknek. Kötött fekete zsenilia-
anyagból készült kesztyűt akar bevezetni, 
amely rendkívül érdekes a délutáni rövid-
ít jju ruhához. 

* 
A legelegánsabb délutáni köpenyek a 

nagy szindivat ellenére majdnem mind 
feketék. Óriási ezüst- vagy fekete róka-
gallérok díszítik őket. míg az ujjakon leg-
többször semmi prém nincsen. A róka-
galléros fekete köpenyeket és kosztümö-
ket Paquin lanszirozta ezidén Párizsban. 

• 
A kesztyű egyik legfontosabb kiegészí-

tője az elegáns hölgy toalettjének. A nagy 
bársonykesztyüdivatban egy uj érdekes 
modellt láttunk Alexandrinnál. A fekete 
kesztyű antilopból készült, majdnem kő-
nyökigérö, ráncos, bő szárral, amelybe 
oldalt két húzott pánt volt bedolgozva, 
fénytelen fekete bársonyból. A kesztyűt 
ugyancsak antilop és bársony kombináció-
jából készült puha, fekete kézitáska egé-
szítette ki. 

• 
Érdekes szinösszeállltásn sí-ruhát mu-

tutott be uj kollekciójában Lelong. A sí 
ruha dereka élénkvörös jersey-anyagból 
készült, a nadrág viszont puha, bolyhos, 
fekete vízálló szövetből. A sapka, sál és 
harisnya fehér díszítésű piros jerseyből 
készült. Schiaparelli legszebb si-ruhája 
barna, beige és sárga szinösszeállitásu. A 
nadrág négerbarna, az érdekes, mellény-
szerű derék beige szarvasbőr, a sái és 
kesztyű élénksárga trikó. 
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Az első báliruha 
A Budapesten bemutatott Riviera- és 

eslélyiruha-kollekció között egy egészen 
speciális érdekességüt láttunk. Fzt a kol-
lekciói a régi kitűnő liirnevü Ehrenfest-
szalon mutatta be. Az elegáns, jóvonalu 
télikabátok a praktikus szövetruhák mel-
lett a legfőbb hangsúly az estélyiruhákon 
van, mégpedig azokon, amelyeket fiatal 
leányok viselhetnek az első bálon. \i. 
Elirenfest-szalon valóságos törzsközönsé-
get vonz magához, amely generációnként 
hü maradt hozzá. Az anyák mellett vá-
sárlókká nőnek fel a fiatal leányok is. 
Alig van a pesti társaságban bálozó uri-
leány, akinek ruhájá t ne az Ehrenfest-

„LKMBER JACK" 
SVtélbarna trikó sport-cnsemble. késiül! HIRSCHFELDNÊ 

BLUM EDIT trikóruhaaialonjábaii. Kossuth Lajos-utca J. 
(TIM; Mária — Angelo toto) 

szalon készítette volna. Ennek oka egy-
részt, hogy a tulajdonosa párizsi bevásár-
lásait specializálta ezekre a bájos fiatalos 
ruhákra, másrészt pedig a ruha kalkulá-
lásakor az árakat a legminimálisabbra 
szárította le. Egy gyönyörű bôliruha a 
legkitűnőbb anyagból a legtökéletesebb 
modell ulán el'készitve a szalon kalkulá-
ciója szerint nem kerülhet többe, mini 
f.menni/ibe egy kis szcbónőnél kerü nek 
hosszas fáradozással kiválasztott olcsó 
anyagból 

A pasztellárnyalatu, rózsaszínű, világos-
kék és fehér báliruha-költeményeknek 
máris sok fiatal gazdája akadt. Az Ehren-

fest-szalonban készült a 
főpolgármester gyönyörű 
kislányának. Huszár Verá-
nak báli toalettje is 

A báliruhák mellett na-
gyon sok és szép kelengye 
készül az Ehrenfes'-sza-
lonba. Nemcsak gyönyörű 
menyasszonyi ruhákat látni 
itt, hanem utazósport-, 
délelőtti- és délutáni ruhá-
kat is. Nagyon szép köpe-
nyeket kapott ebben » 
szalonban az elmúlt héten 
két ismert társaságbeli úri-
lány: báró Molnár Giny és 
Meszlényi Ágnes, ki már 
ma báró Orczy felesége. 

\ Papnövelde-utcai Eh-
renfest-szalon kitűnő izlésü 
tulajdonosnőjével folyta-
tott beszélgetésünk meg-
győzött bennünket arról, 
hogy a divatszalon mai 
árai — tekintettel a szalon 
sok régi, előkelő, de ma 
lecsökkentett büdzséjü ve-
vőjére — versenyképesek 
a legolcsóbban vásárolt 
készruha-árakkal. A divat-
szalon meg akarja őrizni 
régi vevőit s azért a mai 
nehéz időkben a legmini-
málisabb haszon mellett 
dolgozik. 

Párizsból hozott modell-
jeit ugy válogatta össze, 
hogy azokat decens, finom 
izlésü vásárlói éveken ál 
viselhessék. Egyik modell 
sem szélsőséges a szabás-
ban, mindegyiknek első-
rangú az anyaga, úgyhogy 
az Ehrenfest-szalonban vá-
sárolt ruhák éveken át 
divatosak. 
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Hudnut Puder 
minden színben 
s z é p s é g á p o l ó - c r è m e 

eau de c o l o g n e 
a j a k - r o u g e 

ismét kapható 



Ahol könnyű 
öltözködni 

Párizsban a tulajdonképpeni téli sze-
zon megkezdése elölt teljesen u j kollek-
ciót mulat tak be a nagy divalszalónok. 
A ruhák nemcsak anyagokban, hanem 
vonalban és stílusban isf teljesen ujak, 
eltérőek voltak az őszi modellektől. 

Ezekből az u j párizsi modellekből ál-
lította össze pompás kis kollekcióját Lá-
zár Julia, az egyik legkedveltebb váci-
utcai divatszalon tulajdonosnője. Azok, 
akik Lázár Julia divalszalonjában vásá-
rolnak, tisztában van azzal, hogy a sza-
lon tulajdonosnője sohasem keresi a 
szélsőséget, modelljeinek kiválasztásánál 
mindig a racionalizmus és az izlés az 
irányadó. A modellek nemcsak szépek, 
hanem praktikusak is, különösen áll ez 
az u. n. nagy-délutáni ruhákra, ame-
lyekből néhány egészen tökéletes modellt 
láttunk Lázár Júliánál. A nagy-délutáni 
ruhák bokáig érők, princesse-vonaluak, 
gazdag, dúsan redőzött uj jakkal . Anya-
guk fényes selyem, vagy bársony, ugy 
hogy ezek a dekoratív délutáni ruhák 
sok eselben méltóak arra, hogy helyette-
sítsék az estélyi toalettet. Bridge-par-
tikra, vacsorákhoz, el sem lehet képzelni 
szebbet, mint a hosszuujju, vékony, fe-
kete mousseline bársonyruhát fehér bár-
sonydiszitéssel. Nagyon érdekesek és szé-
pek a fekete, világoskék összeállítású dél-
utáni ruhák. Ezt a kél színkombinációt 
egyébként szövetruháknál is megtaláljuk. 
Fekete szövetruha, világoskék bársony-
szalag, vagy világoskék angoradisziléssel 
a legújabb párizsi divat. 

Lázár Julia kollekciójában egy egész 
csomó nagyon szép estélyi ruhát láttunk. 
Az estélyi ruhák főleg Lanvin, Vionet 
modelljei ulán készültek, részben fekete 
satinből, részben fehér és egészen hal-
vány, pasztellárnyalatu világoskékből és 
rózsaszínből. Az estélyi ruhákhoz na-
gyon érdekes, kis fodros gallérokat, sál-
szerü kepeket és háromnegyedes angol 
bársony estélyi kabátokat mulatott Lá-
zár Julia. 

Azok, akik komolyan készülnek szil-
veszterre vagy farsangra, biztosan na-
gyon könnyen találják meg az egyénisé-
güknek megfelelő modellt Lázár Julia 
szalonjában, ahonnan öltözködni annál 
is könnyebb, mert a szalon nemcsak 
modellrendelést, hanem fazonmunkát is 
elvállal. 

Csak kevesen tudják, hogy a nagy-
hatalmú kapurtalai maharadzsa nemrégi-
ben egész családjával Budapesten tartóz-
kodott. 

A maharadzsa nem egyedül jött, vele 
volt felesége, két szép fiatal leánya, 
t i tkárjai és szolgaszemélyzete. Egyik elő-
kelő magyar arisztokratához voltak hiva-
talosak vadászatra. Tekintve a hűvös idő-
járást, a maharadzsa kénytelen volt bun-
dákat vásárolni. 

Egy angol titkár jelent meg Dán Fülöp 
Dorottya-utca 1. szám alatti üzletében. 
Dán Fülöp érdeklődésére elmondotta, 
hogy a céget Bécsben ajánlot ták szá-
mukra, mini egyikéi a legmegbizhatób-
baknak és legolcsóbbaknak. 

A maharadzsa leányai közül az egyik 
egy rövid, barna csikóbundát, a másik 
egy rövid barna breilschwanz-bundát vá-
lasztott. A maharadzsa felesége oppos-
summal bélelt autótakarót, a fenséges ur 
egy nerz-zel bélelt városi bundát vásá-
rolt. A fenséges család elismerését fejezte 
ki a cégnek, 

A Dán Fülöp cég ezt az elismerést 
és bizalmat meg is érdemli. Sohasem 
hirdet valószínűtlen árakat, amit ad, 
nemcsak minőségben, de szabásban is 
elsőrendű. Jelenleg rövidbunda modell-
jeit árusí t ja ki 200 és 240 pengős egység-
árban. A bundák mindegyike eredeti 
csikó, príma sealelektric- és pézsma-
prémből készültek. (Nem bárány, vagy 
rossz minőségű bunda, vagy macska-
bundákat ad a hirdetett árért.) 

Szenzációsak Dán Fülöpnél a nemes 
rókák árai. Alig van nő, akinek nem a 
legszebb karácsonyi a jándék volna a 
róka. Az eziist-, a kék- és keresztrókák 
rendkívül divatosak. Ezeket a rókákat a 
Dán Fülöp cég most a régi tavaszi árban 
árusí t ja — vagyis lényegesen olcsóbban, 
mint a mai napi ár. Egy nagyon szép 
ezüstróka 4—500 pengőbe kerül. A kék-
róka ára sokkal alacsonyabb. Kereszt-
róka már 250—350-ig kapható. Nagyon 
szépek a szürkéskék polárrókák, amelyek 
eddig rendkívül drágák voltak, ma azon-
ban Dán Fülöp már 300 pengőért ad egy 
ilyen remek szép rókát. 

Nagyon olcsók a cég perzsaláb-bundái, 
5—6 és 700 pengő az áruk. 

Dán Fülöp bundáiról egyébként nem 
kell hosszú ismertetést adni a pesti 
hölgyközönségnek, mert mindenki. aki 
megbízható, jó prémet akar vásárolni, 
ismeri a céget. Legutóbb Gaál Franciska 
vitt magával Berlinbe egy pár nagyon 
szép bundát Dán Fülöp kollekciójából. 

1fíR 





FEMINA 
FODRÁSZSZALÓ N • PÁRfZSt-UTCA f 
LUDVIG, ALFRÉD, ÖDÖN, MARICA, GIZI, ARANKA 

Az 1932,-1 Nemzetközi Tartóshullám Verseny 
győztese munkatársunk ; Tandorl Öt/ön 

A nemzetközi fodrász-
versenyen általános feltű-
nést és elragadtatást keltelt 
egy frizura, amelyet tartó-
ban ondoláít hajból vizhul-
iáinmal készített Taudori 
Ödön, A tökéletes, lágy, 
nagy hullámok, rendkívüli 
gyorsasággal készültek az 
egészen simahaju model-
len. A frizura a legnagyobb 
elismerést és sikert aratta 
és készítőjét az első díjjal 
jutalmazták. 

A Femina fodrász-salont 
nem kell a budapesti ele-
gáns és jóizlésü hölgyek-
nek bemulatni. Alig van 
társaságbeli asszony, aki 
ne ismerné a Feminát, aki 
ne fésűltetett volna már 
ebben a kitűnő fodrász-
salonban. E pillanatban a 
Femina a Belvárosnak, ma 
már egyik legnépszerűbb 
és kétségtelenül legexklu-
zivabb közönségü fodrász-
szalonja. 

A kényelmesen, Ízlésesen 
berendezett fodrászszalon-
ban a budapesti legjobb 
Ízlésű hölgyek fésültetik 
magukat. A kiszolgálás, te-
kintve, hogy azt maguk a 
tulajdonosok végzik, a leg-
figyelmesebb, a frizurák 
nem sablonosak, hanem 
egyéniek. Biztosan minden hölgyre nézve 
kellemes ujilás az, hogy ebben a salon-
ban nincsen borravaló-rendszer. A tulaj-
donosok maguk fésülnek, tehát borra-
valót sem fogadnak el. 

A Femina fodrászszalon a legmoder-
nebb, legújabb tartóshullámu géppel dol-
goznak. A tartósan ondoláít ha j szépsé-
gére jellemző, hogy a versenyen e / a fri-
zura milyen nagy és őszinte sikert ara-
tott. A tartós hullám készítése a mai fri-
zurák mellett nélkülözhetetlen. A kis haj-
gyürük a halántékon, a nyakon, a mély 
és amellett lágyvonalu hullámok csak 
akkor szépek és tarlósak, ha a hajat elő-

zőleg tarlós ondolálással preparálták. A 
Femina jóizlésü munkásai értik a módját 
a tartós ondolálásnak, mindannyian ki-
tűnő ízléssel fésülnek, maniküröseik első-
ranguak, kozmetikáikig pedig a legmo-
dernebb szépségápolás legújabb eszközeit 
és módszereit veszi igénybe, hogy a buda-
pesti hölgyközönségnek minden tekintet-
ben rendelkezésére állhasson. Különösen 
szép eredményeket mutathatnak fel a 
gumiplasztikáról. Kétségtelen ezek szerint, 
hogy a Femina fodrász-salon és ki-
tűnő fodrászai maradandóan és nagyon 
népszerű lesz ugy a .régi, mint az u j 
kliensei körében. 



Hogy olvasóink számtalan felhívásának eleget tehessünk és karácsony előtt újból 
egy-két egész kivételesen szép szőnyegmintát mutathassunk be, ellátogattunk ezen 
munkák első és legnívósabb szakintézetébe, a közismert Marius r.-t. eladási osztályára, 
(József-körut 10—12.), kiválasztottunk két pompás darabot és közöljük házi készí-
tésüknek adatait és költségeit. A mintákat, anyagokat az intézet igazgatósága (Vig-
utca 26.) küldi meg. 

A Manus eredeti mintái, fonalai nem szorulnak már ismertetésre, számos követői 
közt való megkülönzböztetésre. Minden kézimunkázó tudja, hogy ha igazán értékes 
munkát olcsón akar készíteni „Manus" márkás fonalakkal kell, hogy dolgozzék. (A 
legtökéletesebb perzsa színskála, stb.) Minden motringon raj ta a Manus bélyegi 

A Manus eladási osztályán idén első esetben tart karácsonyi vásárt, nemes, s válo-
gatottan értékes kézimunkáiból. (Tucatáru kizárval) Szőnyegek, Sudán-munkák, keli-
mek, gobelin-képek, párnák, retikülök, ]>etit-point, rece-függöny stb., stb. 

Kérjen díjmentes pros-
pektust, fonal- és öltésmin-

« 
lát. „Flamand" csipkékhez 
díjmentes minta-kollekciót. 
A Manus —.60 fill, bekiil-
pött bélyeg ellenében meg-
küldi 50 képpel s vagy 
150-hez való költségvetés-' 
sel ellátott szőnyeg-minta-
üzetét. 

Állatos szőnueg, készíthet/S: 
30-as felvetéssel szőve: 1. 83X 
133 cm., anyagai kb. P 35.—. 
2. 150X220 cm. kb. P 106.— 
3. 175 X 290 cm. kb. P 160.—. 
Iá-ős felvetéssel: 1. 100X160 cm. 
kb. P 53.—. 2. 180 X 265 cm. kb. 
P 157.—. 3. 210X348 cm. kb. 
P 240.—. Kanavdn varrással: X. 
125X200 cm. kb. P 8 0 . - és 2. 
225 X 330 cm. — Minták árai 1.) 
P 4.50, 2.) 6.50, 3.) 8.50. 

Kelim készíthető teritönek, 
pontiernek, kisebb-nagyobb szó-
ngegnek. Igen sziép fügoöng és 
falvidinek különböző méretek-
ben. A kívánt célra használható 
méreteit és költségvetését a 
MANUS készséggel köz«. Fó-

Kredetl antik pirul! tsillan (kellni) szinei: barnai, kék, fehér, vörös. 

Antik állatos szőnyeg a newyorki Metropolitan muzeumban. 
IKSzépalapszine kék, kerete vSr ts . de készíthető rSrős alappal és 

kék kerettel is.) 

Egy világhírű illatos szőnyeg 

v 



Viláíy l Marcsa. Major Kató. Pethes Sándor, Hcrrír« 
Jenő. Bodó Ica, Silber Bandi. Radó Sándor, Szalay Mária, * 

Zólyomi Éra. Kiiiépnv Tarján 
(Gyenes leír.) 

6. Költők az utcán. Pékár kegyelmes ur 
à la Erdélyi József az utcán árulja mű-
veit. (Pekárt Silber játssza. Olyan jó, 
hogy félünk: valamelyik szinház elszer-
ződteti Tarjántól.) 

7. A Színházi Élet és a Radius kiházasi-
tási akciójának paródiája Szilágyi Marcsa 
száma: Szegény lányt nem lehet elvenni. 

8. Közkívánatra Radónak újra elő kell 
adnia Gömbös-számát. 

9. S most álljunk meg egy pillanatra: a 
Hangos Heti Híradó-szám talán a legjobb 
kabaréötlet, amit valaha kis színpadon 
láttunk. Gratulálni kell érte a szerzőnek. 
Pethes Sándornak. Lefőzte a hivatásos 
kabarészerzőket. A hangmérnök Tarján. 
Bethlen — Herczeg, Keresztes-Fischer — 
a szerző, Huszár Aladár — Radó (noko-
lian jó!). A hiradó Stan és Pan figurája 
(Pethes—.Silber) olyan népszerű lesz, mint 
Ilacsek és Sajó. 

10. Fräulein Paprika. Gaál Franciskát 
Bodó Ica játssza édesen. 

11. Hoover-szám. Premier után ugy 
szorongatják Tarján kezét a gratuláló'k, 
mint Hooverét azon az emlékezetes fo-
gadónapon, amikor a volt USA-elnök 
ujjaiból vér serkedt ki. Mi tapintatosak 
vagyunk: itt, nyomtatásban nyujt juk át a 
kézszorí tást , (váró) 

A NEUJ-VORK 
1. A néztőtér elsötétül, kigyúlnak a kis 

színpad lámpái. Kezdődik a premier. Pre-
mier a New York-bárban. 

2. Cim: Ez nem jól van igy ... Kis revü. 
Irta Nádassy László és Rejtő Jenő. A ze-
nét Adler Tibor állította össze. Rendező 
Tarján Vilmos. (A kisrevük Reinhardlja. 
Ma egy csomó mulató abból él, hog-y ő 
két évvel ezelőtt kitalálta a bár-revüt. 
Made in New York avagy — oft kopiert, 
nie erreicht.) 

3. Nagy Endre (Herczeg) és Béke ff y 
(Pethes) a kabaréirók nevében szakállt 
kérnek Gömbösnek. Bajusz, szakáll nél-
kül semmit sem ér egy miniszterelnök 
Nem tudják utánozni a mászik ját a színé-
szek . . . 

4. Bridge. Játsszák: Szilágyi Marcsa, 
Bodó Ica, Major Kató, Szalay Mária, 
Pethes, Herczeg, Radó, Silber. Pest leg-
szellemesebb bridge-partijáva] szórakoztat-
ják a közönségei. 

5. Kapu alatt jobbra! Divatos apróhir-
detés-tréfa. Pikáns. 

L 



SZOKOLAY OLLY 

Angelo «fc M. G. M. felv. 
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pengőtől 

(mérték u t á n i s ) 

Nádas«. 
D e á k F e r e n c u c c a 2 3 

A technika csodája 
A XX. század a - t e c h n i k a százada. A 

Wonderful karbonpapir a technika dia-
dalai 

A mai modern ember el sein tud ja 
képzelni, hogyan lehet olyan prózai do-
logról, mint egy karbonpapi r , dicshim-
nuszokat zengeni. 

És mégis! 
Minden ember , ki a Wonderful kar-

bonpapirt csak egyszer is használ ta , 
valóságos köl teményeket mesél róla. 

Mi ennek a titka? Hol itt a boszor-
kányság? 

Sehol! 
A Wonderful karbon sikere egyszerű. 

A legjobb, legtökéletesebb karbonpapi-
ron kivül 300 értékeméi értékesebb ju-
talmat ad fogyasztóinakI 

Háromszáz dij: mindegyik külön-külön 
fejedelmi ajándék! 

A Wonderful egyetlen fillérrel sem 
drágább, mint más jó karbonpapi r . 

A legmodernebb rádió I» hasznavehetetlenné 
válik, ha a készülékbe applikált rádiólámpa nem 
alkalmazkodik a készülékhez. Ezzel szemben • 
kismértékben régi rendszerű gép is tiszta vételt 
produkálhat, ha a rádiólámpa kifogástalan gyárt-
mányú, Ml sem zavaria a rádlózót szórakozásá-
ban jobban, mint az, ha a vételt állandó zőréjek, 
idegen állomások kikOszüblilheteflen bekapcsoló-
dása és egyéb hullámzavarok torzítják. A rádió-
hallgató arra törekszik, hogy állomása tiszta «a 
zavartalan legyen, mert csak Igy élvezheti teljes 
mértékben a léadásodkat. Pontos tehát, hogy Jó 
lámpát és kitűnő készüléket vegyünk. Ma kétség-
telenül legjobb a Tungsram-lámpa és legjobb 
készülék a Standard-rádió, mert a vétel — még 
a legrosszabb légküri viszonyokban Is — csak a 
Tungsram-lámpával és a Standard-készülékkel 
tökéletes. 

Bein d i v a t h á z m ä 
S Â T " • Ä Ä K 

TOiiiwiiwim 

m m * Gyöngyhalász 
(V., «r. Tisea István-utca 10. st.) 
l e g ú j a b b 

cllpael, 
g y ö n g y s o r a i , 

k a r k O t ö i 

a legszebb karácsonyi 
ajándékok. 

M o d e r n p o n d e r - t a r t ó k 
n a g y v á l a s z t é k b a n . 
Művészi kerámiák már 2.— P-től. 



StilUli«: 
„MONDAIN" 

Tédjegyfl 
finom-fehérnem Ogyár, 

Budapest 

Szállítja: 
DIAMANT BS 1 

KUSZ R. T. 
bútorgyár 

A W O N D E R F U L 
/ 

Karbon papír-
pályázat 

Szállítja: 
UTTMANN BÉLA 

Inre vár: 
« darabbél dili 

é r t é k e s 
j u t a l o m 

; WONDERFUL 
c a r b o n -

pa p í r 
pélydsatonl 6« 

kombinált liáló- ' 
szobaborendozés. 
An darabból (illó 
tu» Mondain, kamplatt ^ 
női fahérnomiikalengya, 
q r darabból 'illó komplett 
UÜ férfi fahérneműkolangya,! 
50 aranyt öltő toll, ezüsttárgyak, 
férfi aranyóra, női aranykaróra, 
10 azüst cigarettatárca, 
15 azüst pudordoboz, 
•Mondain« sal yam nSI fehérnemű,*.*! 
Pályáioti feltéta.ak minden papírkarttkadéibsnl 



AZ 
1933-AS 

FARSANG 
S Z E N Z Á C I Ó J A 

RIO ORIGINAL M M M ^ ^ REGISTERED 
NAGY PORPUDER DOBOZ 

TÖRHETETLEN 
Í Z L É S E S 
K Ö N N Y Ű 
L A P O S 

6 Ára V . 9 0 P 
kapható: drogériák-
ban. illatszertApak-
ban, ékszer- ÉS biiou-
teria üzletekben 
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Világpolgárok szigete 
Minden nagyvárosnak van egy úgy-

nevezett nemzetközi darabkája . Ez az a 
rész, ahol a világ gazdag és gondtalan 
globetrotterjei találkozót adnak egymás-
nak, IM egészen ujtlpusu embereket látni, 
akiket nyugodtan világpolgároknak ne-
vezhetnőnk, mert a világ minden luxus-
helyén felbukkannak. Jóillatu, ápolt em-
bertípus ez, kisportolt, izmos, vidám: 
ilyenné kellen« fejlődnie az egész embe-
riségnek, ha a gazdasági válság meg nem 
bénítaná az élet vérkeringését. 

Ez a világpolgárok szigete Pesten a 
dunaparti korzón van. Egy sor pompás 
szállodában zajlK'k le. Budapest nemzet-
közi élete a Lánchíd és Erzsébethid kö-
zölt. Amerikai, angol, francia, olasz, né-
met gHobcítrotterek között itt látjuk a fő-
város és a vidék életmüvészeit is, akiket 
a kilátás tüneményes szépségén tul az is 
vonz, hogy ezen a kis szigeten elfelejthe-
tik az éllet ímegujuló komiszságait. Ter-
mészetesen nem lke.il azt képzelni, hogy 
csak a kiváltságosak lakhatnak itt. Az 
lllits Carlton Hotel például számolva a mai 
élet nehézségeivel, szolid polgári árakon 
lehetőséget nyujl akárkinek, hogy ebben 

n modern és mégis megnyugtató környe-
zetben éljen, akár mint vendég tartózko-
dik Budapesten, a'kár állandóan itt él. 

A szálloda gyönyörűen berendezett 
százötven szobájának mindegyikében fo-
lyó hideg és meleg viz, interurbán és házi-
telefon áll a vendégek rendelkezésére. 
Hetven közülük fürdőszobás appartement. 
Az anlik szépségű márványos hall, 
a Carlton hire étterme és a szál-
loda közös helyiségei mind arra szol-
gálnak, hogy az itt lakók olcsón hozzá-
julhassanalk az élet legkellemesebb érzé-
séhez: az uri, de nem hivalkodó környe-
zethez, a jó társasághoz, a figyelmes, ud-
varias kiszolgáláshoz és csöndhöz. Amel-
lett az iltlakó ugy földrajzilag, mint köz-
lekedési lehetőségek tekintetében tényleg 
a főváros szívéiben éil, egy percnyire Bu-
dapest legforgalmasabb és legelegánsabb 
utcáitól, ahol minden bevásárlását a leg-
jobban intézheti el. 

Innét van, hogy a Carlton Hotel 
ma Budapest legnépszerűbb és legkere-
settebb szállodája, ahol egyaránt szívesen 
szállnak meg külföldiek, vidékielk, sőt a 
pestiek is. 

A Carlton éOrrme 
(Foto Pipát) 



D i v A Í m a z j c l Á k 
ESTHER MEYER ÉRDEKES ESTÉLYI KALAP 

DIVATOT MUTATOTT B E KÜLÖNÖSEN FEL-
TŰNT KÉT SAPKA. EGYIK EZÜSTSZÍNŰ 
BREITSCHWANZBÓL, BARNA TULLRE DOL-
GOZVA. A MÁSIK HERMELINB0L, SZINTÉN 
BAIINA TÜLLEL KOMBINÁLVA. A SZŐRMÉVEL 
DÍSZÍTETT ESTÉLYI SAPKAUJDONSÁG. HOGY 
NÉPSZERŰ LESZ-E? NEM HISSZÜK. NAGYON 
ÉRDEKES ESTHER MEYER KOLLEKCIÓJÁBAN 
EGY RUBINTVÖRÖS BÁRSONYTURBÁN, 
AMELYBE EGY ÓRIÁSI BIZTOSÍTÓTŰ VAN 
TCZVE. 

• 
Érdekes esküvői ruhát Vészi telt Worth 

egyik előkelő párizsi fiatal' hölgy számára. 
A ruhának egészen, egyszerű, szorosan, a 
karhoz simuló hosszú ujja volt Az egész 
ruha éppen ugy, mint az uszáily, fehér 
széles satinszalagokból állt, amelyeket 
azsur tartott össze. A menyasszonyt tizen-
öt koszorúslány kisérte, mindegyik ezüst-
szürke feil'-ruhát viselt, ugyanolyan fa-
zont, mint amilyen a menyasszonyi ruíia 
volt 

A LEGÉRDEKESEBB DIVATUJDONSAG A 
DERÉKON VIRÁGCSOKOR, KOVÁCSOLT VÉ-
KONY ACÉLLEMEZBŐL. A CSOKOR GYAKRAN 
A KIVÁGÁST DISZITO SALT ERŐSÍTI A DE-
RÉKHOZ. ACÉL- ÉS EZÜSTSZÍNŰ VIRÁGOK 
RENDSZERINT SÖTÉT RUHÁKAT DÍSZÍTENEK. 
A NAGY FÉMDIVAT EGYIK LEGÉRDEKESEBB 
VÁLTOZATA A FÉMVIRÁG. 

MINDEN NO 
számára a legcélszerűbb, legtöbb örömet okozó 

ajándék: divatékszer vagy pudrier. 
Gyönyörű Chanel nyakdisz, karkötővet P lt .— 
Ugyanaz ragyogó csiszolt kristályból . P J.— 
N'ugy pudricr gyönyörű szinváltozatokban leg-

olcsóbban és legnagyobb választékban 
J O L I E - n á l , Kjgyó-utca 4., kapható. 

A „dekoltált" cipő 
Mindnyájan emlékezünk a háború előtti 

eipődiv&tra. Hosszú ruhákhoz magas ci-
pők, gyakran térdigérők, szorosan befűz-
ve, esetleg oldalt begombolva. Ilyen cipő-
ket viselteik az elegáns dámák a nappali 
ruhákhoz s csak a különösen merészek 
engedtek meg maguknak egy-egy bokáig-
érő vagy annál valamivel kivágottabb fü-
zőscipőt. Milyen kontraszt ezzel szemben 
a mai divat. A ma cipődivatában az a 
tendencia, hogy a láb minél kevesebbé le-
gyen eltakarva. Éhhez a divathoz már az 
escarpen sem ellég. A divatos cipők még 
nappalra is, oldalt lehetőleg kivágottak, 

estére pedig úgyszólván csak egypár bőr-
pánt erősiti őket a lábhoz. 

Az u j cipődivalfoan rendkívül fontos 
szerepe van a bőr megválasztásának. A 
legtöbb esetben a cipő két különböző 
anyagú, de egyforma tónusu bőrből ké-
szüli. Legdivatosabb cipőknél az antilopot 
lakkal kombinálják, vagy a gyikbőrt antl-
loppal. A cipők nappalra is rendkívül dí-
szesek. A különböző bőrből készült sze-
gélyek gazdagon perforáltak. 

Érdekes, hogy a legtöbb modell fekete 
színű, gyakran szürke gyíkkal kombi-
nálva. A fekete cipők mellet! nagyon &ok 
barna bőr és gyik, bőr és antilop össze 
állítású cipők készülnek. 

legbiztosabb szer a 
FORMÁN VATTA 
Hatása meglepő! 

Minden gyógyszertárban és 
drogériában kaptató. Ara ÔO fillér 



Rózsiival Sándor 
A R I Z O N A D A N C I N G - B A R - t 
Bátor tó l tél U I« mflK.ro« V e r m u t h U n c v » » l r * * k , étjei 11 tói reggel Wir mfl«or.« B u l - p a r é k . 

• l - j l - j^v , . . A forgó Uncparko i 

IIven szempillája 
lest ha 

Kramtz 
MlgylodrttziMI 

Budapest, 
IV.. Pfirlsl-ulca 5. sz. 

H é s z l t t a t l s i . 

PAÁL ERZSI 
I h i h valódi «• ulnpadl éknerel a GYÉMÁNT-
HÁZBÓL (Hékóril-ul M.) valók. A GYÉMÁNT-
HÁZ minden alkalomra a legújabb fasonu valódi 

éi b a a l i ékiierekrt kSleiBn b adja 
(Angelo foto) 

Ascof sál 
A sportruhának, a délelőtti sző vet ruhá-

nak és a (kosztümnek az uj divatban, is 
egyik, úgyszólván nélkülözhetetlen kiegé-
szítője « sál lesz. A iálak a különböző 
divattervezőknél más és más anyagból 
készülnek, leggyakoribb a szőrmesál, la-
pot, puha szőrméből!, nyakken-dőszerüen 
vagy oldalt masitiha kötve. Nagyon érde-
kesek a jersey-sálak, természetesen új-
szerű szövésű és srinősscedllitásu anyag-
ból. Selyemsálat ás látni, de jóval keve-
sebbet, mint jerseyt vagy gyapjuanyagot. 

Egyik londoni divatszalonban, mint ér-
dekességet, hoziták az úgynevezett „As-
col-tálat", finom jelyembársonyból, elöl 
lovagó-nyakkendőszerüen megkötve hosz-
szukás tűvel. A bársonysál szövet- vagy 
(rikó-ruibához nagyon ötletes, elegáns és 
egészen újszerű, teljesen pótolja a szőr-
mét. Felkérte, iborvörös és sötétzfldd síinü 
bársonyból mutatták őszi toalettekhez, 
igen nagy sikerrel. Egy ilyen bársony-
sálat bárki írendkivűl olcsón előállíthat 
magának, hiszen neon kell más, mint a 
két 'tenyérnyi szélességű bársonycsikot 
beszegni, viszont a ruhának egészen új-
szerű, érdeket 'halált kölcsönöz. 



Ha azt akarja, hogy a meg-
ajándékozott szívből örüljön 
az ajándéknak, akkor kará-
csonyi ajándékul vásároljon 
retikült» kézitáskát, neszesszert 

R O S E N S T E I N 
b ő r d i s z m ü á r u ü z l e t b e n , 
A p p o n y i tér 5 (Belvárosi 
T a k a r é k p é n z t á r házban) 

ahol a legjobb minőséget, 
a l e g d i v a t o s a b b f o r m á t 
a l ego l c sóbban k a p h a t j a 

A cigaretta szerelmese 
Egyik előkelő pesti társaságban a na-

pokban „Cigaretta-estet" rendettek, ami 
azt jelenti, hogy a vendégek megérkezés 
után helyet foglaltak a hangulatos, ké-
nyelmes karszékekben és cigaretta mel-
lett megvitatták a különböző cigaretta-
fajták tulajdonságait. 

Ezen az estélyen feltűnést keltett 
egyik külföldi hölgy-vendég, aki egymás• 
után szivla a különböző magyar külön-
legességi és külföldi cigarettákat. Ez a 
hölgy volt a cigaretta-est hősnője és mi 
megintervjuoltuk a hölgyet a cigarettákról: 

— A cigarettának lelke van, gondolko-
zik és érez éppen ugy, mint a legnemesebb 
arabs mén és ahogy a versenylovak szár-
mazása döntő fontosságú, éppen igy fon-
tos a cigaretta pedlgréje is. A külföldi és 
különlegességi cigaretták a faj kiválasz-
tottjai. De ezenkívül festő nem festhet 
szebb képet, mint amilyen a cigaretta pu-
hán. könnyen, finoman ivelő füstje for-
mál. A cigaretta is a cigarettafüst a nyu-
galmat is a hangulatot jelenti számomra. 
Un a cigaretta szerelmese vagyok. 

Botrány a kávéházban 
At Ismert dunnpurll kivébáiban érdekes Jele-

netnek voltak tanul egyik délután a kávéhál 
llirztvendégel. 

Délután ugy üt i r a tájban egy elegánsan 
tMüsfitt hlilgy Jelent meg * kávébálban, aki 
határozott léptekkel egyik ablak-páholyhoz sie-
tett, ahol minden szí és bevezetés nélkül nya-
kába borult a páholyban ült hOlgynek és 
össze-vissza csókolta. 

A meglepett hölgy ijedten ugrott tel helyé-
ről és rémllltrn sikoltozva szabadulni próbált. 

Nagy riadalom támadt a mindig oly csöndes 
kávéházban, de csakhamar eltűnt ai Izgalom, 
ntert kiderült, hogy ai újonnan érkezett hölgy 
régi Ismerőse a megrémült dámának és az 
egész Jelenetet at okozta, hogy a hlilgy nem 
Ismerte meg külföldről érkezett Ismerősét, 

Mikor már eltűnt az ligalom és a kávéház-
ban Ismét teljesen helyreállt a rend a kél ba-
rátnő beszélgetni kezdett. 

— Ne haragudj, drágám, hogy Igy sikoltozom, 
de olyan szokatlanul, olyan rostiul nézel kl. 
hogy nem Itmertelek meg. 

— Tudom, hogy nagyon megváltottam — 
felelte a másik, — Magam It nagyon el vagyok 
keseredve emiatt. De nem tudom, mit csinál-
jak, hogy arcom vlssia kapja régt kellemet, 
üde színét. Mindent megpróbáltam már ét 
•cmml aem használt. 

— Gyerekség, — nevetett h l a hölgy barát-
nője. — Ha csak ea a baj, akkor eten könnyen 
segíthetünk. Használj te It, mint minden ele-
gánt hölgy Hudnut pudert, ne végy mást etak 
Hudnut rouget és kölnit — akkor Ismét olyan 
izép ét üde lettel, mint azelőtt voltál. 

C s ú z o s é s I d e g r f á j d a l m a k n á l , 
fejfájásnál, valamint álmatlanság esetén a 
Togal tabletták jól hatnak. Kérdezze meg 
orvosát! Minden gyógyszertárban kapható. 

Ára: P 1.80 
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A Z A T H E N A E U M 
K A R Á C S O N Y I Ú J D O N S Á G A I 

Papíní: Krisztus története 
Papini Krisztus könyve a huszadik század bibliája. 
PROPAGANDAKIADÁS. Kötve 3 . - P 

Az Inyesmester szakácskönyve 
A legújabb és legnépszerűbb magyar szakácskönyv 512 
oldal — 2500 recept. Kötve 4.80 P 

Víckí Baum: Baleset 
A világhírű német Írónőnek, a Helén doktorkisasszony 
szerzőjének legújabb műve — az A T H E N A E U M 
2 PENGŐS KÖNYVEI karácsonyi kötete. 

Az Athenaeum 2 pengős könyvei legutolsó kötetei : 
Móricz Zsigmond Ursula Parrott 
Rokonok Szabad a csók 

A magyar sors és magyar A diadalmas sikerű „Ex-
élet ábrázolójának uj re- feleség" írójának legna-
génye a magyarságról. gyobb sikerű regénye. 

Emil Ludwig Paléologue 
Mussolini Három diplomata 

A világhírű író 18 beszél- Metternich, Talleyrand és 
getése a világhírű állam- Chateaubriand mesterien 
férfiúval. megrajzolt életregénye. 

Ára: 1.90 P Ára: 1.80 P 

ZílahY Lajos: A szökevény 
Uj propagandakiadásban ismét megjelent. Kötve 2.60 P 

KAPHATÓK MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN 
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Használja ma azt, amit 
20 év múlva fog használni 

Száraz Shampoon 
a fekete fejjel 

HAJmOSAS 
VIZ NÉLKÜLI 
Ha n l a U i l M . utaaAara, b l lba , 
tAraasAgba. randevúra megy, 
nem kell órákig szárítgatni hajat, hanem 
a izáraz •bampoonnal beporozni «• utána 

jól Ukelélnl. 
Haja Illatos, Od* és lata t»u 
H U I é a t a i «V ! O n d o U o l ó m e g m a -
r a d ! O l c s ó t Egy dotai 72 alkalmára .TíS.odí 

Mindenütt kapható 
Maoyaror záal központ : 

Mihály Ottó «yógyárunugykereskedé« 
Budapest, VI., Podm&nlczky-uiea 48. 

Mme Cfianel 
megvédi a divatot 

December első napjaiban Madame Gab-
riel Chanel megjelent Londonban, ahol 
a Londonderry Houseban, Londonderry 
márkiné védnöksége alatt a nagysikerű 
párizsi kiállítás anyagát jótékony célra 
mutatták be. A kiállításon az angol ki-
rálynő is megjelent. Ennek a kiállítás-
nak a sikere eredményezte, hogy a mel-
bournei rádió-társaság Ausztráliából, fel-
kérte Madame Chanelt, hogy Ausztrália 
számára a rádióban divatelőadást tart-
son. Ez az előadás a londoni hölgyek 
számára is eseményt jelentett, mert Ma-
dame Chanel Párizs egyik legtekintélye-
sebb divatszakértője, csak kivételes ege-
tekben szerepel a nyilvánosság előtt. 

— Önök, hölgyeim — mondotta Ma-
dame Gabriel Chanel —, bizonyosan és 
joggal, azt várják tőlem, hogy az u j 
tavaszi divatról tartsak előadást. Kíván-
csiak, hogy milyen lesz a nyári ruha, 
hosszu-e vagy rövid, mik lesznek a divat-
szlnek és milyen anyagból készülnek 
tnajd a ruhák. Sajnos, erre a kérdésre 
pillanatnyilag még nem tudok választ 
adni. A tavaszi divat tervezéséhez csak 
néhány nap múlva kezdek, azt azonban 
ígérem, hogy az uj divat vidámabb, 
nőiesebb lesz, mint valaha Is volt. 

Í I C I L T A l i 
MANHATTAN-MARTINI 

SPECIAL-GIN-WHISKY 
Karácsonyra UJévn 

M Y T Y P 
monogrammos ezüst porpuderszelence 

A /•#-
kmdvmmmtb k ö n n y í t e s a r á l A * « » 

érb. mainmm teMMawal 

LISZT HUGÓ 
IV., Váoi-utca 8. 

GUTTMANIMRE 
VI., Erzaébet-kOrut 17. 

ajándék 
Kapható : 

LUKACS I. Sándor-u. 18, 



— Előadásomnak célja Inkább a divat 
védelme. A divatot általában luxusnak 
tartják és sokan támadják azokat az 
asszonyokat, akik a mai, úgynevezett ne-
héz viszonyok mellett gyakran vásárol-
nak ruhát és kalapot. Pedig a vásárlás 
nem bün, ellenkezőleg erény. Meg kell 
gondolni, hogy a divat hány millió és 
millió embernek ad kenyeret a világon. 
A gyapjuipar, a selyemgyárak, a mű-
virág- és tolliizemek, a kis és nagy 
szabónők, a csomagolás és fuvarozás, 
pontos statisztika szerint körülbelül hu-
szonötmillió embert foglalkoztat akár 
közvetett, akár közvetlen módon a di-
vattal. Belátják ezek után, hogy a divat-
ipar nem tekinthető luxusnak. 

— Az az asszony, akinek módjában 
áll tok ruhát és divatcikket vásárolni, 
nagyon tok embernek munkaalkalmát 
segíti tl6. Munkát adni pedig sokkal ne-
mesebb cselekedet, mint a segélyado-
rnány. 

— Az elegáncla gyakran veleszületett 
tulajdonsága a nőnek. Sokan kokettnek 
nevezik az olyan asszonyt, aki mindig a 
legdivatosabban öltözködik, pedig a di-
vatos öltözködés legtöbb esetben nem 
kokettéria, hanem csak ragaszkodás a 
fiatalsághoz. Minden, ami legújabb a di-
vatban, viselőjét fiatalossá teszi. Azt pe-
dig igazán nem lehet szemérevetni az 
asszonynak, ha harcol az idő ellen. Nem 
szabad elfelejteni, hogy az az asszony, 
aki fiatal akar maradni, ezt csak azért 
teszi, hogy vonzó és szép legyen annak 
a szemében, akit szeret. Ha szépsége ál-
tal szerelmét védi, nemcsak a saját bol-
dogságáért harcol, hanem mindig valaki 
máséért is, tehát nem szabad ettől a 
harctól elvenni a kedvét, sőt segíteni 
kell, sok szép ruhával, sok szép kalap-
pal. Ezt igyekszem tenni én is — re-
mélhetőleg sikerrel 

Nagyot-
ha l lóknak 
Ptionophor 

Siemens 
Nagym*z6-utca 

4. szám. ' 

Kérjen Ismertetést 

Karácsonyi számunk címlapján Bdftony 
Hóztl bundáját a Kutnewsky szőrme-

szalon szállította. 

Hej! Ha mégegyszer 
karcsú lehetnék! 

Erre való AB uj citromos 
kristályos, mesterséges 

karlsbadl só a 

CIÏRQSAL 
Használatban a friss citrom 

érzetét keltve. 
Néhány heti használat - né-

hány kiló salyvessteség. 
I Re vigye ptnzM kQifOldre i 
I Karisbadi Kura otthoni 

Csak eredeti csavaros üvegben 
sokszori használatra 

9 8 fillér 
szaküzletekben. 

B a r ó p a l k O s p o a t : 
MIHÁLY OTTÓ gyógyáru nagy kereskedés, 

Budapest, VI., PodmanicsEy-aioa 48. 



Olcsó karácsonyi 
vásár! 

Sporttlanell P -.5» 
B â r s o n y ï l a n e l l „ —«68 
Tweed ruhakelme, 

duplaszéles .. „ - .98 
Breitschwanz plüsch 

125 cm. széles > „ 9*80 
Juliette, mintás mű-

selyem —08 
Crêpe de Chine, 

minden színárnyalatban „ 2.08 
Rayé és kockás szövésű 

Crêpe de Chine .. „ 8.48 
Rlbuldlng legújabb 

divat 4.80 

G A L A M B O S 
selyem- és szövetboltja 

BUDAPEST, 
IV., Ferenciek-tere 4. 

ORSZÁGOS 
NAGÂNBETEGSEGÊLYZO 

EGYESÜLET 
Budapest, VIII, Vas-utca 17. 

Tel. 46-2-84. 

Igen mérsékelt havi Jár a lék elle-
nében taglalnak a következő 

szolgáltatásokat nyújtja 
díjtalanul : 

1. Szanatóriumi ápolást szabad választás 
szerint a Fasor-, Grilnwald-, János- és 
Pajor-szanatóriumok bármelyikében. 

2. A szabadon választott orvos honoráriu-
mához hozzájárulást. 

3. Gyógyszerellátást. 
4. Miitéti költséghozzájárulást. 
6. Röntgenvizsgálatot. 
0. Laboratóriumi vizsgálatot. 
7. Vizktirál és egyéb physikotherapiát ár-

kedvezménnyel. 
8. Temetkezési költséghozzájárulást. 
Csoportokban belépőknek kttlttn 

kedvezmények. 
Kérjen prospektust, kívánságra megbízottat 

küldünk. 

TUrklxkék és élánkvörös 
A lürkizlkék szín isméi kiséri az uj di-

vatban, Reboux uj kollekciójában nagyon 
érdekes bársony barettet mutaitott, türkiz-
kék szinbtn. A barelt hátul magas, elől 
teljesen lapos és háromszögalakban van 
visszahajlva és fekete maslival a fejhez 
kölve. A tü'rkizikék sapkát türkizkék bár-
sonymellény és türkizkék bársonyikesz-
tyü egészili ki. 

• 
A párizsi Ritz hotel egyik estéidén nagy 

feltűnést keltett Madame Champin, egy 
egészen különleges izlésü párizsi divat-
hölgy. Louiseboulanger modelljét viselte 
élénkvörösszinü paysan-bársonyból. A vö-
rös bársonyruha vállát egyik oldalon 
mellig vezetve, másik oldalon csak a vál-
lon fényes satin szalagmasni díszítette, 
amely a háton végigvezetve övben folyta-
tódott. Ruhájához érdekes hosszúszárú 
strucctoll muffot viselt az igazán elegáns 
hölgy. 

FOTO 
OPTIKA 

RÁDIÓ 
HATSCHEK és FARKAS 

B U D A P E S T 
IV., KÄROLY-KÖRUT 28 
VI., ANDRÂSSY-UT 31 
VII., RÁKÓCZI-UT 80 

FOTO, OPTIKA ÉS 
RÁDIÓ-SZAKÜZLET, 

Kérje 
most megjelent képes 
K A R Á C S O N Y I 
árjegyzékünket és al-
kalmi vételek listáját 

J 00 



ön a karácsonyt 
el sem képzelhet i 

HIS MASTER'S VOICE 
COLUMBIA 
gramofonok és hanglemezek 
nélkül. Vezető világmárkák. 
A rádió népszerű gramofon-
műsorai.Legújabb slágereinket 

S z e c f ô ^ i k î ô s 
K a l m á r Pá l 

énekelik. 

TÁSKAGÉPEK 
p 100.-tól. 

Kedvező fizetési teltételek. 

IE 
Maust, H., Kossá laios-olca 1. 
Kérjen gép• és lemezárjegyzéket ! 

« M t * 
A Színházi Éiet 
hölgyközönségét 
tiszteletlel hl vom 
meg a 

GMbtxyrr 
GYÁRTMÁNYOK 

nagy karácsonyi vására 
m e g t e k i n t é s é r e 
Megtalálja mindama minőségeket 
és mintákat, amelyeket a nyári 
idényben nálunk látott továbbá az 
őszi idény jellegzetes Goldberger-
ujdonságait. Á „ C s i l l a g l é n y " 
teljes választékban már kapható 

Minden Ar egy meglepetés! 
Richards Richard 
győrk finomposztógyár 
G Y A R T M A N Y A I 
Mélyen leszállított Árban I 
NEUMAN LÁSZLÓ 

VII., Rákóczi ut 64. szám. 
R é g e b b e n « K a l v i n - t é r e n 

EGVETlElt ALKALOM ! 
CSAK KÉT HÉTIG ÉRVÉNYES 

A LEGSZEBB KARÁCSONYI AJÁlEDÉn 
B U D A P E S T 
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Divata?Játok : 
a róka és a fácán 

Az elmúlt hét nagy divateseménye Pá-
rizsban a Club-Montmartre estélye volt. 
A Place du Tertre-i palota előtt egymás-
után sorakoztak fel az autók, a tér pe-
dig zsúfolásig megtelt bámészkodókkal, 
akárcsak julius 14-én, a franciák nem-
zeti ünnepén. Hajnalig táncolt a párizsi 
társaság ezen az estén az előkelő klub-
ban, ahol valóságos estélyiruha-parádét 
mutattak be a megjelent társaságbeli höl-
gyek. A feltünéstkeltöbb toalettek kö-
zött megemlítjük Madame Paul Du-
bonne, a hires konyakgyáros feleségének 
halványzöld csipkeruháját, fodros szok-
nyával, kis, pefierines ujakkal. 

A kabát elől az &11 alatt nagy mas-
nival volt a ruhához erősítve. Az esté-

A s z e m p i l l á k « ! 
k é t e z e r o ly 
k M l I B M k 

tünteti, selymes fényesnek mutatja, 
mélytüzű szemeket ad. Abszolút ártal-
matlan. Viz- és kónnyálló. Mindenütt 
kapható. 1 üveg ára bérmentve 4 
pengő 25 fillér. Ha valahol nem volna, 
forduljon a Tudományos Találmányok 
Laboratóriuma (LABORATORY OF 
SCIENTIFIC INVENTIONS) magyar-
országi fiókjához, Budapest 72. Posta-

fiók 16. 

lyen sokan jelentek meg bársonyruhá-
ban, élénkszinü bársonykesztyüvel. Külö-
nösen szép volt egy rubinvörös bársony-
kesztyű, amely a könyökig ért és ame-
lyet majdnem a könyökig brilliáns kar-
kötők díszítettek. 

* 
Nagyon érdekes cxőrmeboát láttánk 

Patou uj kollekciójában. A boa szürke 
rókából készült, ugy hogy három állat 
bőre fej és farok nélkül, mint egyenes 
sima sál volt egymásba dolgozva. A 
boát egy fekete nappali ruhával matatta 
he a mannequin, agy hogy a róka a i 
egyik oldalon majdnem térdig csün-
gött le. 

* 
Susanne Talbot uj modellfet kötött 

nagy sikere volt egy parányi toknak, 
amely egészen apró fácántollból volt öst-
szeállitva. A kalap egyik oldalát két, ma-
gasanálló toll díszítette, olyan, amely 
legjobban egy egzótikus rouar csápjához 
hasonlitott. A kis tokot a szemet el-
takaró, rövid, de elálló fátyol egészítette 
ki. A kalappal együtt ugyancsak fácán-
tollból összeállított kis muffot mutattak. 

NagyothallAk hallásukat megerősíti a 
Siemens-féle Phonophor készülék. Felvi-
lágosítást ad a Színházi Élet (Telefon: 
187—88.), vagy Siemens, Budapest, Nagy-
mező-utca 4. 

n Az újjászervezett és újjáalakított 

A fflzo a s mégsem lűzö 
árai hihetetlenül olcsóbbak lettek. 

G
Ne kísérletezzen silány utánzatokkal. 

mgm J \ Árjegyzéket I n g y • n küldök. E r*_*»f__Budap6ii, VH- Kiram-Utca m. » wirtu tztntiizn». 
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• vitaminos fogápolás 
A vitaminok szervezet-javitó há t i t At az orvos-

tudomány már régen elismerte, lót igyekszik 
* azt minél szélesebb kórben és rétegben általá-

nosan használt közszflkségletté avatni. 
K vitaminnak a fogakra és foghusra való 

erősítő és nagyszerű hatása ma már kétségte-
len és köztudomásu, hogy vitaminok nélkül a 

foghus és a tog is elgyengül, sót ki sem fej-
lődhet. 

Ez a megállapítás adta az ötletet ahhoz, 
hogy a vitamint a tog- és tzájápolfozerekhe is 
bevigyék. Hosszas kísérletek után sikerült li 
megoldani a vitaminos fogkrém összeállításá-
nak kérdését, ugy annyira, hogy a vitaminos 
logkrém legközelebb már forgalomba is kerül. 

BREITFELD-OCCASIO 
Szőrmeosztály 

Perzsaöunda 
egész bőrökből P 980 

parzttMM c m 
garantált tartós P U U U 

380 
rannst-lis o o n 
-hashmda j o u 

CslhOburufa p fekete «a barns, külföldi a n > a g r 

valódi szőrmével, csak Idei 
modelek P 

Kabát- és ruhaosztály 

70, 
2 4 

M a H M L p45 
Maura» , 4 0 

Kabátaim és ruháim Patou, Malnbocher, Lan win, Chanel 
stb. párizsi divatházak eredeti modeljel ntán készültek. 

ucca 14 

minket is megfojt et ax Egger meUpasztilld 
átkozott köhögés " " ' í ' t t ' f f ' " csakhamar meggyógyított 

Erdélyi Miel ét Ráday Imre (Paál felt.) 



BALOGH KLÁRI, 
M Andrássy-utl Szlnhái művésxnőie lekete soleil 
kalapban. Kalap FRIEOMANN modell, VI., Kl-

rály-utea 8. (udvarban) 
(Angelo felr.) 

BOVRIL 
gyógyu lásná l 

felbecsülhetetlen szolgálato-
kat tesz, mert nagy tápereje 

,,; mellett a szervezet a 
legkisebb megeről-
tetés nélkül 

felszívja, asszimilálja, tehát 
a legalkalmasabb arra, hogy 
vele a beteg egészségi álla-
potának gyors javulását elő-
segítsük. 

Élvezhető mint 
B O U I L L O N : 

1-2 teáskanálnyi egy csésze 
forró vizben elkeverve, mint 

TÁPERŐ NÖVELŐ: 
1-2 késhegynyi levesben, fő-
zelékbenelkeverve, vajaske-
nyérre, szendvicsre felkenve 

Kérjen Ismertetőt a mm?™rornzáirl egyedárusl-
tótól : Szántó V„ Szabadság-tér 15. Tel.: 114-26-

A legtökéletesebb viz- és tartós hullámo-
sitás Gaál Sándor női fodrász szalonjá-
ban (VIII., Rákóczi-ut 1.) készül. Tele-

fon: 421—16. 

magyar perzsa s s s s f « , « 
(fyapjubói, 200/800 cm PtU*. 

magyar perzsa Ä , 6 u - 8 . ° ä 9 n _ 
gyapjúból P 

B o u c i e s z o n y e g mlnóBégben, modern fin 
mintákban, 200/800 cm P ÖU« 

Brocat paplan 1« ,mpa* zSír n 
b"n, kézzel varrott, fehér vattával 0 0 KII 
töltve, 185/180 cm méretben P tU.UU 

fflélyen leszállított árak 

GASSNER 
T E R É Z - K Ö R U T 1 9 . 

A hermelí n 
harrierle 

A hermelin elérkezett karrierjének ze-
nitjére. Talán Jnég a békeévekben sem 
láttunk annyi hermelint a divathölgyeken, 
minit a mennyit az idén viselnek. Földig-
érő direktoir-szabásu hermelinköpenyeken 
kivül háromnegyedes térdigérő kabátokat, 
rövid bolerókat, sálszerü kepeket, gloknis 
pellerineket viselnek, az elképzelhető leg-
dúsabb változatúikban. A nagy liermelm-
divat eljutott Budapestre is. A pesti di-
vathölgyeiken kivül különösen két érde-
kes vendég keltett feltűnést a Vígszínház 

(Folytatása a 196-lk oldalon) 

UH 



A legszebb 
Karácsonyi 
ajándék a 

SEeiss Okon 

BOXTENGOR 4 . 5 X 6 e m 
k é u t t l é k 

Ha valamivel drágább is mint más dobozos készülék, annak magyará-
zata az, hogy a Box Tengor teljesen szilárd fémből készül olymódon, 
hogy vele télen is lényképezhetünk. Olcsósága viszont abban rejlik; 
mennél többet fényképezünk vele, annál több pénzt takarítunk meg. 
Ugyanis a 6X9 B II. 8 Zeiss Ikon, Ortho Ultra filmtekercsre 16 felvé-
telt készíthetünk, egy felvétel tehát 14 fillérbe kerül. 

Bármely szaküzletben kész-
ségesen megmutatják ön-
nek a megbízható Zeiss Ikon 
készttléket ára P 24.40 

Vezérképviselet: 

S P E L T A C K E R M I K S A , 
B i d s p e i t , 1V„ Dalmady Győző •„ s 

LEGSZEBB A TÉL A SVÁBHEGYEN. Svábhegyi Szanatórium magaslati (430 m.l, 
klimatikus, diétás gyógyintézet — Mérsékelt árak. 



szanatóriumi 
kozmetika 
or. aiocM szanatórium 

VI. kor* Benczur-utca 4 
T e l e f o n : « 3 7 - 3 « . 

végleges, nem szálanként! 
szoreltávolitás egesz test-
felületekről is, arc&polás 
fogyasztás stb. 

1(11-, orrkorrekciók, arc-
(ránoj felvarrás, lógóemlők 
megkisebbiiése s formálása, 
kar- és boka-vékonyitás 

Olcsó Arak 
Bérlet-rendszer 
Ingyen prospektus 

Nánay 
a Tóth Ödön kelmefestő és vegy-
llsztitógyár volt 

fesfőmesfere 
önállósította magát és üzemét 

V., Tátra-utca 7 
sz. alatt nyitotta meg. 
A tőle megszokott fzép munkáról 
és nagyon méltányos árról a 
hölgyeket biztosítja és szíves 
pártfogást kér. Telefon: 28-8-74. 

KAl'OSSY KATÓ 
dlratos llanel-pluamála, amelyet kabátkával 
együtt 11.81 peogMrl vásárolt a Kálvln-térl 

FENYVES-ARUHAZBAN 
(Foto Kii Pál) 

(fol/ttU» a 1«-» olíaJrtt) 

egyik premierjén. A vendégek köztit 
Gyenge Anna, a világhírű operaénekesnő 
rózsaszínű Csipkeruhájáihoz földigérő her-
melinkabátot viselt, óriási, ezüstösen csil-
logó cobolygallérral. A másik gyönyörű 
hermeûinkabât tulajdonosa Lukács Pálné, 
a hires hollywoodi filmsztár felesége volt. 

A párizsi hermelin-modeltók között kü-
lönösen érdekes az a rövid boleró, ame-
lyet egy fekete bársony dél utáni ruhához 
tervezett az egyik hires divatszaJon. A 
hermelitt-boleró teljesen gallérnélküli, a 
nyakat fekete kerek bársonygallér disriti, 
amelyet a ruháról haj t ki a kabátra vi-
selője. A hermeHinkabát ujja csak könyö-
kig ér, könyök alatt pedig a ruha bő, puf-
fos bársonyujja egészíti ki. Ehhez az ér-
dekes hermelln-boleróhoz dinnyealaku, 
nagy, kerek hermetinmuffot viselt a man-
nequin. 

Gyakori eset, hogy a hermelinkabáto-
kat ezüstróka, vagy cobolygallér díszíti. 
Érdekes mi od elit láttunk Molineuxnél. Egy 
deréikigérö, a nyak körül és az egyik ol-
dalon széles ezüstróka szegélyű hermelin-
kepet. 

Lelong hermelinkabátja sportruhához 
készfiit, háromnegyedes 'hosszú, derékban 
erősen svelfolva, övvel. A 'kabáthoz egé-
szen szokatlan nagyságú hermelin-muffot 
és hermelinnel diszitett fekete bársony 
kozáksapkát viselt a mannequin. 

Sok párizsi divatszalon a hermelint ele-
gáns kabátok ts estilyi-kepek biliséül 
használja fel. Patounál egy nagyon ele-
gáns bársony ensemhlé készült hermelln-
béléssel, Chanelnál viszont fekete bársony, 
térdigérő, úgynevezett kociiigatlért bélel-
tek hermelinnel. 
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A Jellegzetes amerikai ember gondolko-
zás- és életmódja is sokban tér el a m>i-
éniktől; nyilvánvaló teháí az, hogy más-
ként lalkik és más az 6 szemében a lakás-
ideál. Nem mernék az amerikai lakások-
ról szólva, „otthonról" beszélni, (ök rend-
szerint nem is keresik az európai értelem-
ben vett otthont lakásukban. Nyolc órát 
dolgoznak — többnyire lakásuktól távol-
eső helyen, nyolc órát szóralkoznak — 
majdnem kizárólag házon kivül és nyolc 
órát alszanak.) Nem lehet az amerikai 
embernek a lakása a lelkéből fakadt és 
szivéhez nőtt otthon azért sem, mert 
többnyire bútorozott lakásban él (Appart-
ment-House), melyet gyakran változtat, 
részben mert a költözködés számára nem 
probléma — miután csupán egyéni ruhó-

ES FIA 
modern 

lakásberendezök 

Budapest, VI., 
Andrássy-ut 5 

zati ciklkci a raját tulajdona', minden a 
lakás tartozéka, részben azért, mert ke-
reseti viszonyai nagyobb hullámzásoknak 
lévén kitéve 1— igényei is aszerint változ-
nak. Hogyan juthatna tehát ott szóhoz a 
lakó egyéni izlése? 

Érdekes itt megjegyeznünk, hogy ezek 
a bútorozott házak vagy lakások kivétel 
nélkül több hálószobával vannak ellátva 
olyképpen, hogy minél kisebb a lakás, 
annál kevésbé jó a berendezése, iminél 
nagyobb, annál Ízlésesebb és -művészibb, 
de akkor viszont elkészülhet jövendő bér-
lője arra is, hogy 3—1 berendezett háló-
szobát kénytelen bérelni, ha csak egy-
kettőre van is sziilksége és miután azokat 
más célra nem használhatja, lezárhatja. 

fFolytatáia a 2M-lk oldalon) 



Vagyontéro szőnyeg egy polgári lakásban 
I ^ wmmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Az újságírónak kötelessége, hogy remek szeme i s 
még remekebb érzéke legyen. Mindent meg kell látnia, 
ami egy olvasó érdeklődését felkeltheti. Igy került az 
alanti eredeti Indus-szőnyeg fényképe e lap hasáb-
jaira, melyet — nem tréfál — tényleg egy szerény polgári 
lakásban fedeztünk fel. Amikor ámulva megkérdeztük a 
tulajdonost, hogy ki hozta neki Indiából a csodás 
darabot, a következő meglepő választ kaptuk: „Ugy 
nézzen rá, hogy saját kezem munkája. Egy-két régi 
szőnyegemen kivül, amelyeket még szüleimtől örököl-
tem, mind, amit itt lát, inagam készítettem. Sorrend-
ben a szobanforgót utoljára, de hogy ez a többi közül 
annyira kiválik, annak csak a fonal az oka. Az a 
különleges, nagyszerű fonal, amit sajnos a többi sző-
nyegemnél még nem ismertem. Tudja, hogy az uram 
mennyire szereli a szépet, ö régen ösztönöz, hogy ha 
annyit dolgozom, igyekezzem olyan fonalra szert 
tenni, amely nemcsak színekben, hanem fényességben, 
minőségben és tartósságban is olyan, mint a keleti 
szőnyegek anyaga. Mondhatom, bejártam az egész 
várost, ajánlgattak itl is, ott is mindenfélét, de egy 
sem volt az igazi. Szokás szerint mindenütt azt di-
csérték. amit mulattak. Én azonban, mint tapasztalt 
szőnyegké&zitő csak a saját szememnek hittem. Igy 
fedeztem fel ezt az anyagot, amit nem dicsértek, csak 
megmutattak, munkaközben és feldolgozva néhány 
kész szőnyegben és amelyeken valóban látszott, hogy 
nagy szakértelemmel állították össze. Azóta — mert 
nem vagyok irigy természetű — az összes barátnőim 
ebből dolgoznak. „Erma-fonal" a nevel 

Ezek után felkerestük az „Erma-fonal" 
forrását: Erma — József-körut 11. 

A művészi függönyök, gobelinek, valódi 
csipkék régi- hires szakértői valóban olyan 
művészi rátermettséget produkáltak a szö-
nyegipanban is, ami előtt mindenki — aki 
objektív kritikus —• kénytelen elismeréssel 
adózni. 

Antik Kasak-szőnyeg. Készíthető kisebb-
nagyobb szőnyegneik, seztonátvetőnek 
perzsavarrással vagy szövéssel, valamint 
kelim- és keresztöltéssel is. Mintája 

varráshoz 100X200 cm, m. Ara P 3.50 
varráshoz 80X140 cm. im. Ara P 2.— 

és minden más kivánt méretben és 
formában. 

Régi indus szőnyeg. Eredetije a bostoni 
„Fine Arts" muzeumhan. Készíthető szőve 
30-as felv. 140X 220 cm. méretben imintája 
(nem negyed!) P 18.— 

Varrva 125X200) cm. méretben, min-
tája . P 7.50 

Külföldre exportárak! Kérjen árjegyzé-
ket, selyemfényű fonalmintákal! Díjtala-
nul küldi: ERMA, VIII., József-kőrút 11. 
ERMA varrotl klü'ny csipke-minták, fiig-
göny-rajzolk, függönyanyag, csipke szövet, 
rípszek, tülllök, Indant'hren-anyagok minta 
küldése szintén díjtalan. BRIMA-fonal 
kilója P 12.50. 



A dolgoió arlastokraldk » i m « ltmét u i M -
radalt eggyel. Ai elmúlt héten ugyanii a vidéki 
kUtismerl előkeli család egyik tagja UHSilH 
lel Budapestre. 

Erről at uj delgeió arliitokratárál kestélge-
telt a napokban két Ismeri társasági hStgy. 

- Taded, kérlek - mondta as egyik - , 
mióta Pesten laknak már több liben találkei-
tam Ullret, de mindig tlgyesen kikerültem a 
meghívását. Tudod, édesem, nem akartam sie-
génykél tavarha beint, léltem, hogy rostiul esne 
neki, ha meal látnám, milyen mi t , mennyivel 
atcrényebh és egysierObb ea a lakásuk, mini a 
régi roll. 

- Ne* és? 
- Cs v é | « mégis elmenlem LBIékhet é> 

képseld, magam Is eletedálkoslam, mikor meg-
láttam a lakását Csupa sikk. esupa Isié., 
buterai medernek, uépek, flnomak. LUI látta 
meglepeléaemel és elárulta, hagy bútorait a 
KISIPARI TERMftKEK BÚTORCSARNOKA Rt -
nél (Budapest, Dohány-utca M. stám) velle éa 
elmendia, hegy aaért meni ebhei a eégbet. 
meri csak Hl kaphat kaukátual dió iából, kk-
Iparotok állal, nem gyárilag késtlletl kltCnd 
butarakat kedvet« «telí t i leltételek mellett. (Seldner lelv.) 

Ilall-berendetét, kéatülli KAJDY BÊLA Ipar-
művést műbutergyárában, Budapetl, VIII., Ma-
dieh-u. « . Telelem UJ—41. Mflvéul stílbúto-
rukból állandóan nagy késeietek mlnlelermelmken 

(Folytatás a IM-lk oldalról) 

A kisebb lakások tömegbútorral vannak 
berendezve és ha néhány ilyen lakás* lá-
tunk, abban benne van egy egésx város 
minden hasonló nagyságú és bérösizegü 
lakásának berendezési stílusa (ha ugyan 
itt stüusrót beszélhetünk) egyforma teinü 
és rajzú bu torbevonatival és teljesen egy-
forma bútorával. 

A nagy lakások többnyire valamely 
történelmi korszak stílusában vannak be-
rendezve. Részben igen érték«« eredeti 
régi bútorral és díszítő motívumokkal, 
részben utánzatokkal. As előkelő és gaz-
dag emberek igen kevés kivétellel, nagy 

hotelek egész emelelsorát bérlik és rende-
sik be saját ízlésűk szerint. Lukács Pál, 
a Vígszínház volt művészének, aki 
évek 6ta Hollywoodban filmszínész, a 
felesége, édesanyja látogatására Budapes-
ten van. Töte kaptuk lakásuk ebédlőjé-
nek itt közölt fényképét, melyben a már 
nálunk is ismert falbaépitett edényszek-
rény tűnik szembe. Többek között 6 volt 
stives egyet-mást elmondani a filmváros 
sztárjainak lakásairól is, melyek nagy-
részt pompás, régi európai kastélyok be-
rendezésére emlékeztet. 

Divatos ott most a fehér lakkbutor, pi-
ros lakkal diszilve, komoly szobatipus-
ban, pl. mint ebédlőben, uriszobában is. 
Ehhez fehér damaszt bu torbevonat at ét 
függönyt alkalmaznak. Beszélt a fiatal 
házasok és garconneok berendezéséről is'. 
Nagyon gyakran úgynevezett „Studió"-
ban laknak, bár ezeket sokszor erőltetett 
m-üvészies berendezés, úgynevezett mű-
bohémla jellemzi. Butoruk hasonlít a mi 
„Neue Sachlidikelf-szerküi uj forma-
butorunkhoz, bevonására és függönyök-
höz egy nálunk még kevéssé Ismert kelet-
indiai lakkozott vásznat, „Chin>tz"-et hasz-
nálnak, sima és mintás kivitelben. A ná-
lunk annyira kedvelt kombinált szoba-
típust nem ismerik, a hálószoba elenged-
hetetlen része a lakásnak. A nyitott tűz-
helyet, kandallót nagyon kedvelik és ki-
sebb lakésoknál döntő hatással bir az u j 
bérlő részére, ha ezt megtalálja az u j la-
kásban. A bármily kicsiny, villannyal fel-
szerelt konyhát minden lakásban megta-
láljuk, célszerűen beépített szekrényekkel. 
A „living-room", a lakószoba, a lakások 
központja; az ebédlön kivûi a legtöbb la-
kásban külön kis reggelizöszoba is van. 

Még meg kell említenem, hogy az 
üvegbutorgyártás Amerikában fejlődésben 
van. Miután törhetetlen üveget sikerűit 
gyártaniok, próbálkoznak ebből a folyé-

atfi 



G Ö R D Ü L Ő A S Z T A L K A 

ÁRA S Z E N Z Á C I Ó ! 

P 29.50 
MagranddlhallMtd ; VII., Rózsa-u. 4., vagu 

Ulafonon I« : 461-4», 4SI—49, ao«-l» 

EBÉDLŐBE, 
tálalókoeslnsk 

SALONBA, 
uzsonnázóasxtalnak 

HALLBA, 
virágállványnak 

uriszobAba 
dohányzóasztalnak 

NAPPALIBA, 
rádlóasxtainak 

NÔI SZOBÁBA, 
kázlmunkaasztalnak 

posadöszobAba. 
lolyólrat állványnak 

IRODÁBA, 
talaton asztalnak stb 

kony állapotban színesre fesíhető anyag-
ból nagyobb bútorok gyártásával iv 
Könyvszekrények, lállttlók, asztalok ké-
szülnek egyelőre ebből a higiénia szem-
pontjából is ideális anyagból. 

A fentiekben néhány amerikai lakás-
típusról emlékeztem meg; természetesen 
nem nyújthattam átfogó képet, mert eh-
hez az itt megadott keret tulszük, és mé£ 
kevésbbé mélyedhetek el az itthoni kü-
lönböző lakásberendezések alapos ismer-
tetéséibe, hanem csaik a szembeállítás ked-
véért vázolnám az Itthoni szempontokat, 
melyek sokban térnek el az amerikaitól. 

Nálunk az otthon az a hely, ahol nem-
csak lakunk, hanem ilúnk is. Otthonában 
találja meg a legtöbb ember azt a nyu-
galmait, melyre sokszor idegölő kenyér-
kereső munkájához szüksége van, azt a 
lelki felfrissülést, amely nélkül képtelen 
volna munkájának eredményes folyta-
tására. 

Ezért van az, hogy egy igen egészsé-
ges u j áramlat „napfény és levegő" jel-
szóval száműzött a lakásból minden, a 
világosság beáramlását akadályozó szö-
vetfüggönyt; azért épít a mai épilész szé-
les nagy ablakokat, azért festjük , vagy 
kárpitozzuk « falakat világosra és azért 
van a mai lakásban csak annyi butor, 

amennyire feltétlenül szükség van és az te 
gazdájának hűséges szolgája, kizárólag 
kényelmét szolgálván. 

A mai butor, mely fentiekre beállítva, 
célirányosan készült és egyéni igényeink, 
hajlamaink szolgálatában áll. egyszerű for-
májú, sima felületeikkel bir. ülőbútora 
higiénikus, könnyen tiszti Iba tó és kényel-
mei. A fáradt emberre van méretezve. 

Az u j berendezési irány megváltoztatta 
a szobatlpusokat. Ha ennek az okát ku-
tatjuk, akkor azt találjuk, hogy a célsze-
rüsilés és egyszerüsitésen kívül mélyebb 
lélektani ofka is van ennek. A közös háló-
szoba a régi nyugodt időkben jó lehetett, 
de teher a legtöbb esetben az idegember 
számára. A család minden tagjának vi-
szont küllőn hálószobát fenntartani a 
lakó- és fogadószobákon kivül a közép-
osztály csak igen kis rétege számára ér-
hető el. Ebből a szükségből törvény lett. 
ebből született wieg a kombinált szoba. 
Így váilt a Biedermeier-kor recamierja 
alvóhellyé is, ellentétben ama boldogabb 
korral, amikor azt csak nappali pihenő-
nek használták. Ezáltal vált lehetségessé 
a legtöbb esetben az, hogy minden fel-
nőtt embernek külön lakószobája legyen1, 
melyben nem zavarja meg nyugalmát 
senki. 

MINDEN LAKÁSBAN NÉLKÜLÖZ-
HETETLEN, MERT MINDENRE 

HASZNÁLHATÓ A 

GÖR-PICCOLO 
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Lakásába rendeljen 
bútorához is stílusos 
órát, harangjátékkal 

R A 
zsebébe, 
karjára, 
lakásába KOSSUTH LAJOS-UTCA 5 



Színek 

emberek 
Az ember sajátossága, egyéni differen-

ciáltsága legjobban lakásában domboro-
dik ki. 

Ha az előző nemzedékek neves embe-
réhez közelebb akarunk jutni, hátraha-
gyott műveit meg akarjuk érteni, ezt leg-
jobban ugy érhetjük el, ha nvód van rá, 
hogy megismerjük szülőházát, azt a lakó-
házat, amelyben nevelkedett, élt és al-
kotott. 

Az ember szükségleteit és hajlamait leg-
hívebben otthona, tükrözi vissza. 

Az otthonban igen fontos tényező n 
tzin, mely lakójának lelki adottságából 
fakad és arndly nagy mértékben determi-
nálja mindenkor hangulatát. 

Néhány hozzáértő nyilatkozik itt a la-
káwk és szinek harmóniájáról-

GombaszSgi Frida: 
Érzem a szinek hatását, de nem mindig 

tudatosan. A nyugodt, világos szinek la-
kásomban derűsre hangolnak, szeretem a 
tompán beszűrődő fényt, de az éles nap-
sugár bántja a szemeimet. 

A túlzsúfolt lakás nyugtalanná tesz; 
szeretem a tágas, levegős szobát, a har-
móniát, a rendet. 

Ha a szobámban valami nincsen pon-
tosan a helyén, nyugtalanul alszom. 

Ha utazom és szobámnak a fala vélet-
lenül sötétszinű, nem zavar, mert némi 
változatosságot jelent számomra, viszont 
állandóan nem tudom megszokni. 

Kedvenc szobámban a kék és a drap 
tzin uralkodik. 

Minden lakásban kellene, hogy virág le-
gyen, ha lehet, sok virág, ha nem, akkor 
legalább sok zöld növény. 

A falvak lakóit arra kellene nevelni, 
hogy házuk előtt ültessenek fákat, igy 
ének multán minden falusi utca lombos 
fákkal volna szegélyezve. 

Iványl Grünwald Béla, festőművész: 
Lakásunk színharmóniája Igen fontos. 

Milyenek • falak, függönyök és a butor 
sxlneL Sokan nem Is hiszik, hogy meny-
nyire kihat ez a kedélyünkre. Én például 
egy rosszul kiszínezett lakásban nem ér-
cem jól magamat és elkívánkozom onnét. 

HALASZ STUDIO 
IV. I R A ' N Y I - U T C A 18.**25. 

Dr. Feldmann Sándor, idegorvost 
Mint mindenen, ami az egyénnel kap-

csolatban. van és közvetlen környezetéhez 
tartozik, természetesen a lakáson is nagy-
mértékben meg lehet látni az illető jel-
lemét. Egy lakásra nézve lényeges: 1. a 
benne elhelyezett bútorok mennyisége, 
minősége; 2. formája és szine. És itt mer^ 
kell állapítani, hogy a szirteknek a lakás 
állandó lakóira nézve semmiféle hatása 
nincsen; ugyanis a lakás tulajdonosa már 
eleve ugy válogatja össze a színeket, 
ahogy azok jellemének megfelelnek és 
igy nem a szinek vannak hatással az 6 
harmóniájának kialakulására, hanem az 
ő belső lelki összhangja határozza meg — 

Freyberger Ármin 
IV., Rég/posta-u. 15. Tel,: 867-65 
Vldékltkntk mintákat b*rm»ntv küldünk 

Különleges függőnycslpkesző-
vetek, tűllök, valódi brüsszeli 
csipkék, fehérnemű - anyagok. 
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mintegy kivetíti önmagából — az it kö-
rülvevő izinek minemüségét. így aztán a 
lakásban tevő szinek mintegy tükörképét 
adják a bennük lévő emberek belső vilá-
gának és mint ahogy egy tükör lem ké-
pes többre, mint megmutatni az előtte álló 
izeméig képét, nekik tincs temmiféle ha-
tásuk a közöttük ilö egyénre. Az ember 
egyiniiégének megjelelő színek (ez indi-
viduális) helyesen csoportosítva, kelleme-
sen hatnak, mert az ember mintegy szí-
nekben is materializálva látja magát. 

Nóvák András, iparművész-tanári 
Nem annyira a isinek, hanem aaok árnyalatai 

váltanak kl bltonyot pnlchlkal hatásokat. 
Stép ai, ami terméuete* éa egétuéget 1*116-

dés eredménye. Kellemesek ét remény tkeltők 
• tavait iilneli a halványtfild, * halvány róna-
iéin; értéklek a nyár nlneii a ifitétiöld éa bl-
bürvörö»; m i r aa fin hervadáiát lelifi itlne a 
sárgásbarna, komorabb halált vált ki, mlg a 
lét fehérsége a eiendea nyugalom nine. 

A lavais haiványiftid ét halvány r ó u a u l n e 
• leányttobák tonuia, a bíborvörös a fogadó-
ualoné, a barnát tonui a férfittobáé, mlg • 
lekér Hbbnylre • gyermekttobáé. 

A régi iá világban aa erfiteljeiebb nlneket 
alkalmaeták, mlg ma as amúgy la felaaklatott Ideg-
rendiaerOnk kívánja a nyngedt MUeteket éa 
Igy mindjobban tért hódit a lakéiban a vlligoi. 
egytonusu, többnyire krémnlnü falfelttlet. 

Fenyő Emil, kereskedelmi tanácsol, « 
Magyar Bútorkereskedők Országos Egye-
sületének elnöke t 

Hogy a különbfitó ulneknek aa emberi ke-
délyre mély haláluk van, ail a pialchoanall-
likntok már régebben kimutatUk. Tagadhatat-
lan, hogy atok beállítottságunkat a külvilággal 
nemben nagymértékben befolyásolják. Ha pe-
dig eat lényként elfogadjuk, akkor egéaaen bl-
tonyat aa It, hegy a mai kor dolgon emberé-
nek, igenli nyujtanunk kell aa| a miliői, mely 
• hétkötnap amúgy b nyomott hangulatéi ked-
vesben befolyátolja. 

A lakáiberendeiő hivatásánál lógva routinier 
a ellnek megválauUtának kérdésében la és 
« aa, akinek uakavalolt , billot kéaael kell 
utat mulatnia all, ahol a laikus, bár öittSnö-
mn. de tapogaléava tud előbbre Jutni, Ét mint 
lakátberendeafiknak, egyúttal blaonyot mérték-
e n puiehológuioknak it kell lennünk. Tud-
nunk kell. hogy a mai generáeii mindenképpen 
igyekuk , a biaony nem tulderUs éleiét vidá-
mabbá, elevenebbé, derOsebbé lenni. Nagy stttk-

Karácsonyi olcsó iMfisír 
Díszpárnák 3.50, 7.—, 12.—P 
Terítők 2.50, 5.60, 6.50P 
Ajándéktárgyak 40 fiit.-tői > 
UIBISZ marisHa 

V., L i p ó t - k ö r i i * 22, BZ. 
IV., K o s s u t h Laj08 -u . 7 

aége la van erre a mai életkörülmények kll-
«Olt és igy a lakátok berendeaéténél nem u a -
bad eltérnünk eltol at elvtfil. Étért van udk-
tégOnk ma paranetolóan élénkebb, világot 
tónuiu ét „flataloian haló" nlnekre éi etérl 
engedhették meg maguknak Jobb korok lakát-
berendeaől a mélyebb, komorabb Jellegű u lnrk 
alkalmatátál. 

Kórody György, építész, a ssfív. Ipar-
rajziskola tanára és • szfőv. Gobelin-
ssfivőmUhely vesetője t 

Szinei fantázia, színei élet, nines őszi 
táj, szinei este, izinház és még néhány 
tucat „izin"-e§ kifejezés világosan meg-
határozzák, hogy a izin milyen szerepet 
játszik életűnkben. 

A izin hat a kedélyre, a kedély az 
egéizségre ts igy a izin közvetett fizikai 
hatással van az emberre. 

A növények színeit a napsugár festi 
vidám palettájáról. Ha tőle ellessük a 
mesteri harmóniákat és bevisszük a la-
kásba, akkor a színekkel a napsugár de-
rűjét varázsoljuk magunk köré. 

Tudta ezt a régi Babylonia, Egyiptom, 
Hellász és bár primitiv színeiktől a mai 
lakás szlngazdaiágálg hoiszu ut vezet, 
akkor ti, azóta is a izép, az öröm éi a 
szili elválaszthatatlanok voltak egymástól. 

MKMffl 
mm 

„1.. tiiiike.'' Fehér Iványszobájának bútorát 
alaklllaita át hall-butorrá. Lakkortassa fé-
nyesre és kék vonalakkal diszllteue. Nagyon 
szép padra, antalra Írásos himiétü terítő, né-
hány sárköti izövolt párna, rongynónyeg, ma-
gyar mollvokkal feltett pergamentlámpa. 

„Karáetonyl ajándék." Legalkalmaiabb, ha 
barátnőjének ét édesanyjának lakásuk díszíté-
sire apiO iparművészeti tárgyakat vásárol. 
Török fiial műtermében (IV., Régiposta-utca) 
nagy választékot talál igen jutányos árban. 

„Kunblnált stoba." Ha ebben a uobában 
még nincs síin, akkor a következőket ajánljuk: 
íiranjszőke hajának pompái hátteret ad a ké-
keszöld szín. eit bronce-barnával vegyítve alkal-
mazza. Például; a bronce-barna csíkosra festett 
vászonnal bevont rekamierre több árnyalatú 
zöld színben árnyalt párnát helyezzen. Hal-
ványzöld árnyalatú függönyök megadják a tel-
jes szinhatást. 

„Valaki.*' Nem törvény a sima világos fal és 
ha önre unalmasan hat; akkor vehet ebédlőjébe 
csíkos dohánybarna kárpitot (csak ha nagyon 
világos a szoba) iialoniába kénsárgát sötéteb-
ben árnyalt voiialazánal, hálószobájába barack-
színül néhány mértani ábrával, rajzolt mintá-
val diszitve. 

Modern színtartó függö-
nyöket, butorhuzatot 
m e g a d o t t terv szerint ls készit 
P I T I I C E szinesnyomó gyár 

VI.,Csengery-u.47. 
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Győztes; a tej 
A* Országos Közegészségügyi Egyesü-

let mindenkor behatóan foglalkozott az 
okszerű táplálkozás kérdéseivel. Nemrég 
hivatalos lapjának teljes számát szen-
telte a tejnek. Több orvostudós és más 
szakember tollából megjelent tanulmány 
által kimutatja a tejnek táplálkozásunk-
ban való nagy jelentőségét. Érdekesnek 
és fontosnak tartjuk ezekből a tanulmá-
nyokból egyes részleteket itt közölni, 
mivel hasznos- tanulságot adhatnak táp-
lálkozásunk és főzésünk irányításánál. 

OARANYI GYULA dr., egyetemi Un.-lr, • péi-
mány Péter tudományegyetem kősegésaágtani 
Intéseiének Igaigatója t&bbek kBit eieket 
mondj ai 

— Csecsemőnek klsárólagos, gyermeknek, vá-
randós nőnek, a betegnek, üregnek legfontosabb 
eledele a tej. Nincs még egy olyan Mpláléka 
ai embernek, melynek minden tápanyagai fe-
hérjéje, isH-Ja ét ssénhldrátja (tejenkor), olyan 
könnyen, a« emésilősiervek olyan csekély mun-
kájára! felhasználható, vagy energiává átala-
kítható volna, mint a tej. Nincsen más táp-
anyagunk, mely a vitaminokat olyan megfele-
lően tartalmazná, mint a tej. A bus 1 kg-Ja, 
ami körülbelül IIM kalóriát saolgáltat, elké-
«Itve 1 pengőnél Is drágább. Mlg I huskaló-
rla ára Igy kb. 1 fillér, addig 1 tejkalóriának 
ára csak > - 4 Hllér. A vaj kg-Ja Is MM kaló-
ria, kb. 4 peng« értékben, 1 vajkalória tehát 

i fillér. Még oleeóbb és egyúttal egyik leg-
olcsóbb fehórjeforráa a túró, melynek l kg-Ja 
ÍMO kalóriát ad, ára M fillér körül Jár, úgy-
hogy 1 kalória értéke csak fél fillér kdrül mo-
sog. A tej távolról sem Játsaik olyan sserepef 
a tuberknlóils terjedésében, mint ast régen 
gondolták. 

CSERNA ISTVÁN dr., a Charité poljkllnlka 
főorvosa „A tejdiétáról" Irt tanulmányából ki-
emeljük a kitvelkeiőket: 
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A te] legnagyobb étrendi Jelentősége é» a 
legtágabb alkalmazási lehetősége a táplálkozás 
szempontjából abban nyilvánul meg, hogy a 
kosit bőségesebbé tételére a legalkalmasabb. 
Könnyen emészthető, elfogyasztása semmi külö-
nösebb munkával nem Jár, még gyenge gyom-
ruak is Jól tttrlk. Mint étrendi bővitéi sierepel 
elsősorban hizlaló gyógymódnál, ahol a bevitt 
táplálék, illetve tápértékek mennyiségét kell fo-
koznunk. Reggel ébredéskor ai ágyban, este le-
fekvéskor az elalvás előtt, a főétkezések közben 
viz helyett fogyasztva a táplálék szükségessé vált 
fokozott fogyasztása érhető el, különös megeről-
tetés nélkül. Az abszolút tejdiéta másfelől sová-
nyltó-kura céljainak felel meg. Kövér emberek-
nél, akiknél a kövérséghez szívgyengeség társul, 
3—4 napon keresztül egyfolytában alkalmacott 
szigorú tejdiéta ennélfogva néha csodálatos 
hatású. 

OKOLfCSANYI-KUTHY DEZSŐ dr., egyetemi 
magántanár, közkórházi főorvos a tejnek a 
gümőkóros betegek étrendjében való szerepéről 
ir és cikkének végső következtetése ez: 

— A tej általában értékes és aránylag olcsó 
tartozéka a gümőkóros beteg diétájának. 

TUDÓS ENDRE dr., egyetemi magántanár, 
kitűnő gyermekorvos ezeket mondja: 

— Igen Jó hatását láttuk a gyengébben fej-
lett, csenevész, vérszegény gyermekeknél a napi 
tej itatásnak. Már napi 2 deciliter elfogyasztása 
után Jelentékeny Javulását láthatjuk az előbb 
említett beteges tüneteknek. A tej minden élet-
korban egyik legfontosabb tápszerünk, akár 
egészségben, akár betegségben; lehetne azt Is 
mondanom, hogy nélkülözhetetlen. 

K. TÜDŐS ILONA az élelmiszerek tápláló és 
használati értékével foglalkozó tanulmányában 
többek között az alábbi gyakorlati megállapítá-
sokat teszi, ami különösen a háztartások veze-
tőit érdekelheti: 

— Az egyes élelmiszerek a tisztításnál, a főzés-
nél és a felhasználásnál sokkal többet vesztenek, 
mint mások és ez a veszteség csökkenti azoknak va-
lóságos értékét és emeli árát. Mlg a tejből nyers 
Állapotban való felhasználásánál nem vész el 
egyáltalában semmt, forralásnál 1 literből 
( = 1 kg) l t - K gramm megy veszendőbe, addig 

a tojásból i l l gramm, a marhahúsból 211 gramm, 
a csirkéből 42t gramm, a burgonyából >M 
gramm, a zöldbabból 179 gramm, a kelkáposz-
tából 211 gramm, parajból 211 gramm, almából 
M« gramm. A főzésnél a háztartási költségvetés 
megállapításánál ezeket Is figyelembe kell venni, 
mert magunkat vezetjük félre, ha ezeket tekin-
tetbe nem vesszük. 

Dr. DÖMEL ERZSÉBET, az egyetemi dlaete-
tlkal Intézet tanársegédje a tej konyhatechnikái 
felhasználásával foglalkozik és ezekben körvona-
lazza a tej felhasználásának rendeltetését. 

— A telnek s a tejtermékeknek nagy szerep 
Jut ugy a diétás konyhatechnika, mIAt az egész-
ségesek számára készített ételek terén, mint 
iusltő, tápértékben gazdagító segédanyagnak. 
Különböző konyhatechnika! eljárásokat segítünk 
elő velük. 

HUNKAR BÊLA dr., a székesfővárosi élelmi-
szervizsgáló-intézet igazgatója Budapest tejellátá-
sáról Irt tanulmányt és ebben rámutat arra, 
hogy az uj tejforgalmi rendelkezések kfivetkez-
tében: 

— Egészségügyi szempontból Budapest ét kör-
nyékén csak vállalatok utján, vagy olyan ter-
melő utján kerülhet tej forgalomba, amely ter-
melők Istállóját és felszerelését a gazdasági fel-
ügyelő higiénikus tej termelésre alkalmasnak 
jelenti kl. A fogyasztóközönség részére a Jelen 
rendszer következtében az az előny fog szár-
maznl, hogy a Jövőben a tej minőségének Javí-
tásával kell a közönséget egyik árusnak a másik-
tól elhódítani. Ennek Jelel már is mutatkoznak. 
Reméltük, hogy Igy is folytatódik. i 

* 

Ezen szemelvények kétségtelenül meg-
győzően bizonyítják a tejnek táplálkozá-
sunkban való nagy jelentőségét és hozzá 
fognak járulni a tej értékének megisme-
réséhez. Az Országos Közegészségügyi 
EgyesUlet (VIII., EszteTházy-u. 14) tud-
tunkkal hivatalos lapjának ezt a számát 
a hozzáfordulóknak díjtalanul küldi el. 

Ha annyit fáj a fejed 
és oly sokszor fog el a rosszullét, miért nem gondoskodsz a rendes emésztésről? 
Este 1—3 szem pici Artln dragée teljesen rendbehoz, reggelre észre sem vetted, hogy 
előzőleg hashajtót vettél be. Artin a bélműködés ideális szabályozója. 



RayácscnyíárA 

ptytgffegg I 
V A j f y e f f é c s c k p i á d é d í s z e k e í 

v á s á r c l j u n k ! 

QRILLAGE-CUKOR 
20 deka szitált vaníliás 

porcukrot egy porcellán-
iábasban fölolvasztok és 
mikor már sárgulni kezid, 
20 deka hámozott törött-
mandulát keverek bele, 
mig a cukor aranyibarna 
lesz. Azonmód forrón, vaj-
jal megkent deszkára ön-
töm, vajjal kent nyiujtóifá-
val hirtelen ujjnyi vastagra 
nyújtom és gyorsan fel-
vagdalom kodkákra va<gy 
vékony szeletekre. Sietni 
kell vele, mert ha kihűlt, 
nem lehet vágni, hanem tö-
rik. Mikor teljesen kihűlt, 
előbb zsirpapirba, majd 
ezüstpapirba csomagolom 
egyenként. 

SZINES SZALONCUKOR 
Fél kiló kockacukrot ne-

gyed liter vizzel főzök cu-
korpróbáig, vagyis addig, 
mig egy drótból hajlított 
hurkot belemártva a feiifött 
cukonmasszá'ha, kiemelem 
és az ezen maradt culkorra 
fújva, ann&k apró hótlya-
goskban szét kell repülni. 
Ekkor egy jégbe áztatott 
vagy hideg vizben álló ser-
penyőbe ^ntöm és lan-
gyosra hagyom hűlni. Ek-
k o r a serpenyőből deszkára 
borítom, három részre osz-
tom. Az egyikből citrom-
mal fehér, a másikból mál-
naszörppel rózsásán, a 
harmadikból kakaóval bar-
na cukorkákat készítek, 
olyanformán, hogy mind-
egyiket kézzel összegyú-
rom, kinyújtom és koc-
kára vágom. 24 óra alatt 
annyira megkeményedik, 
hogy már ezüst- és utána 
színes papírba csomagol-
hatom. 

Ezt a szép dobozt 
adom neki, pom-
pás izü, ártalmat-
lan HAG-kávéval 
töltve. Bizongos, 
hogy nagyon meg-

örül neki. 

Jobbat nem is vá-
laszthattam volna. 

A HAQ aj&ndékdobozok tartalma V« kg. koffeinmentes 
HAG-kávé. Ara P 4 . -

Ha üzletben nem kapná meg.rendelje meg eredeti áron a 

H A G K Á V É R.-T.-nél, 
BUDAPEST, RANOLDER U T C A 21. 
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DHO&PATKÖ 
12 deka vajat, 25 deka liszttel és fél 

deci tejben, 3 deka cukorral kelesztett 
2 deka élesztővel, 1 tojássárgából, gyü-
szünyi sóval alaposan kidolgozok és me-
legített kendőbe langyos helyen, a desz-
kán pihentetem */< óráig. Akkor kisujjnyi 
vékonyra kinyújtom és a kővetkező töl-
telékkel kenem meg: 14 deka cukrot egy 
deci tejjel és fél deci vizzel összefő-
zök, 30 deka darált dióval, 3 deka vajjal 
és 5 deka mazsolával hidegre keve-
rem. Mikor ezzel megken-
tem a kinyújtott tésztát, 
besodrom és patkóalalkura 
hajlítom. Tepsibe teszem, 
megkenem felvert tojással, 
fél óráig langyos helyen 
kelesztem, azután a sütő-
ben egyenletes tűznél meg-
sütöm. Ugyanebből a 
mennyiségiből készíthetek 
10 cm hosszura és 7 cm 
szélesre vágott, de sokkal 
vékonyabbra nyújtott tész-
tából kis patkókat is. De 
karácsonykor a nagy diós-
patkót szokás sütni. 

Herceg Esterházy 
Husárugyár 

MÂKOSPATKÔ 
Ugyanúgy készül, mint a 

diós, de ezzeS a töltelék-
kel kenjük meg: 26 deka 
tört mákot negyed liter 
tejben megfőzök, fahéjjal, 
reszelt citromhéjjaf, 10 deka cukorral, 

Y e s t o r 

4 dekn tJsztitatt mazsolával és végül 
6 deka vajjal hidegre keverem. 

VÍZVÁRI MARISKA tukáeakSnyTe „A KONYHA 
MŰVÉSZETE" kapható * Színházi Élet Boltit-
ban (Erzsébet-kSrut 7.). Ara t peng«. 

ÉTLAP EGY HÉTRE 
SZOMBAT. Ebéd! Tejleves. Savanyutojás. Alma. 

Ku-tctonjreitl vacsora: Borieve). Gesztenyével 
töltőit pulykapecsenye, befőttel ét francia salá-
tával. Diós-mákospatkó. Glardlnetto. 

VASARNAP (Nagykarácsony), Ebédi Kacsa-
aprólék-leves. Kacsamájjal töltött tojás. Kacsa-
pecsenye párolt piroskáposztával. Maraschlno-
kném. Vacsorai Nyulpistélwn áfonyával. Díós-
mákospatkó. 

HÉTFŐ (Kiskarácsony). Ebéd: 
Gombaleves. Sonkás rizspudding. 
Egybesült tűzdelt vesepecsenye, 
angolosan készített finom zöld-
ségköritésscl. Farsangi fánk. 
Vactora: Füstölt és friss kol-
bász hidegen, mustárral ét tor-
mával. Befőtt, keksz. 

KEDD. Ebéd: Burgonyaleves. 
Ser té tkaraj kelkáposztával. Tu-
róscsusza. Vacsora: Borjupör-
költ tarhonyával és uborkával. 
Tejberizs. 

SZERDA. Ebéd: Husieves. Főtt 
hus paradicsommártással it pi-
rított darával. Lekváros bukta. 
Vacsora: Sonkáskocka. Párolt 
ffige. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Borsó-
püré-leves. Tőltöttkáposzta. Pala-
csinta itcel. Vacsora: Déli ká-
poszta, bennefótt füstölt sertés-
nyelvvel. Sajt , alma 

PÉNTEK. Ebéd: Bableves, 
i 'aprikát ponty galutkával és 
ccctespaprikával. Lekvárosdere-
Ive, dióval hintve. Vacsorái 
Spenót tükörtojással. Gesztenye 
mézzel. 

f o r r ó v l z s e l 
e r f t l e v e « ! 

Ételek feljavítására kiváló / 

..TEMPO" koeka, «s Ideális alágyujtó nem 
hiányozhat egyetlen háztartásból sem, mert 
naplr és aprófa nélkül begyújt. 

Ecet és Olaj" vsr 
„ Grauer ecet" 

a hál/asszonyok üröm* 

N e m k e l l t o ù b e a p r o t a 
„TEHIPO" KOCKÁI poto l ia 

(20 begyújtás 10 llllér) 
PYROCHEMIA, Aréna-ut 18. Telefon ; 

Olcaón j é l m u l a t h a t 
K a r á c s o n y k o r « • Nat lvesa terkor , 
m e r t egy Üveg 

tQRŰF ESTERHÁZY Q 
PEZS80... 0.80 

Lakodalmas áldomás 
Kapható: B e n j a m i n Zol tán 
VM Honvéd n . 4. Tel: 19-4-70 

sonxapacoias sxaspfffflG! 
. us 1 P lüazerkeroskedésekben. gyégy-
I szertárakban, drogériákban. Szétküldés 
' Baross Illatszertár, Győr. Vigyázzunk, 

ntánorzák. 

F U C t t S - T O H A J I 

II Ut. pecsenyebor f l fill. Tete/oni 

0*7 > > édeskés M > rendelésre | 
0*7 > édes fnrailnt ÍM » házhoz 
0 6 > Tokaji aszú 181 > szállítjuk 
Lerakat : V., Nádor-ulca II. Telefon : 18-0-251 
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M I E L Ő T T P E S T R E JÖN, K É R J E N Á R J E G Y Z ÉKES P R O S P E K T U S T 

a GRIMM PENZIÓI S 
E l ő k e l ő I n t e r n a c i o n á l i s t á r s a s á g "815 35-' 
M é l y e n l e s z á l l í t o t t á r a k l 

| eve évi építkezésire 
most Igényeljen kamatmentes családiháxépitéfi 

B I B I J L P J L J L P . k c l c « 2 » * 
Dijtllu fílviláíoaitáit nyújt 

I BUDAPESTI INGATLAN BANK R.-T. Lm VII.. Rikócil-ut 10. Alipltri 1906 

Kottanélküli zongoraoktatás 
módszeresen, gyorsan. Este Is. Nóta, opera, 
Jazz. Hivatásos zongorlstaképzés Mérsékelt 
tandll. Díjtalan gyakorlás. Felvilágosítás 
2-5-lg. 

Okleveles zongoratanárnál. Kmriémz-utca 33. 

hiszen ez nem ukuz olyan nagy költségei. Sza-
lag heli/ett vegyen megfelelő szinü bőrcsikot s 
kél végit csattal zárja, éppen ugu, mint ahogy 
az öveket szokiis összecsukni. Ezáltal a kalapja 
egészen modern lesz s pár hétig kihúzhatja 
vele. 2. IIa baloldalon sehogy sem tudja a hajúi 
ugy rendezni, hogy az szép legyen, huzhatia a 
kalapot baloldalra s jobboldalon hagyja a frizu-
ráját szabadon. Nagyon sok hölgy él ezzel a le-
hetőséggel. Egyébként megsúghatjuk, hogy pá-
rizsi hírek szerint vége a nagyon féloldalasan 
viselt kalaptfivatnak. Nagyon sok párizsi mo-
distin tervezte meg már ugy a legújabb modell-

Fejlájás ellen . . . 
használjon Togal tablettákat 

Ulímann 
r •• «r fuzo 

divatos 
tartós 
olcsó 

Budapest 
VI., Nagymező • u. 

28 
Kér]en dí j ta lan á r j e g y z é k e t ! 

„NAGY ESTliLYI". Kein vállalkozhatunk arra , 
hogy egy ruhaíazont teljes részletességgel í r junk 
le, mert a mostani ruhák szabása oly raffinált , 
hogy azt sem lcirni, sem pedig a leirás után 
megcsinálni nem lehet. Nagy általánosságban 
készséggel közöljük a következőket: A ruhák 
derékrésze aránylag egyszerű. Fősúlyt a kivá-
gás artisztikus, eredeti vonalára helyezik. A ki-
vágás — mint az utóbbi években mindig — az 
idén is hátul jóval mélyebb, mint elől. A szok-
nyák leginkább harangszabásuak. Bokáig, vagy 
földig érnek, néha kis uszílyt is látni. Ez tisz-
tán izlés dolga. Minden estélyiruhához kabátka 
vagy kep járul , mely gyakran van prémmel dí-
szítve. A szín megválasztásánál csakis az egyéni 
ízlés lehet irányadó, inert minden jzin divatos 
Hófehér, piros, kék, zöld, lila. rózsaszín, sárga 
mind-mind divatos s az egyéni izlés az árnya-
latok megválasztásánál jut érvényre. 

..KALAPGONDOK." 1. A ki/akult, megázott 
szalagot egész egyszerűen vegye le a kalapról. 

atfi 



Zöld moussellne-bársony estélyi ensemblé »ärlis-
rókáral 

(Foto Fon) 

LEGÚJABB 
JUNÓ" 

FŰZŰ 
derűkig kiuígott 

hattal, 
tOkűietes szabás, 

karcsú alak 
ui.szintiaz. tánchoz 

mérsékelt t r 

es Herzog 

A a v Q r f i é s m o d e r n 

IV., Mária Valéria-utca 7 
Minden szobában f o l y ó v í z 

T e l e f o n s z á m : 818-58 * O l c s ó á r a k 

n i r n i I / A D N I r ~ I NŐI-FODRÁSZ ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁSI 
r r ) r \ ( ) l \ \ I TERME, Budapest, IV., VÁCI-UTCA 10 
• I I — L—S I I \ I M N I I Telefon : 823-53 (az udvarban) 

ieil, hogu azokat egész egyenesen, kissé a hom-
lokra húzva viselik. 3. Ha a teljesen karima-
nélküli formák nem előnyösek az arcához, vi-
*zont kariinas kalapot nem tud viselni a itagu 
bundagallér miatt, csináltasson olyan formal, 
melynek elől kis karjmája van, hátul pedig egé-
szen karimanélküli. Ez is egyike a párizsi ka-
'npujdonságoknak. 

„TELI UTAZÁS". 1. A csikóbunda alkalmas az 
utazáshoz. A szilszkinbunda kevésbé. A bunda 
mellett még egy jó angol köpenir is kell, melyet 
enyhébb, esős időben visel. 2. A kosztümnek ts 
IiI hasznát veheti, föltéve, hogy elég meleg. Ha 
a kosztümszoknyához van néhány jó blúza, jum-
perje, akkor a bunda alatt viselendő szővetruhán 
kivül alig van más nappali ruhára szüksége. 
Tizenkét napra ennyi holmi teljesen elegendő. 
3, Estélyiruhdt okvetlen vigyen magával. Hiszen 
ha nagy hotelben laknak, valószínű, hogy ott is 
vacsoráznak s talán színházba, koncertre is el-
mennek 

„MOLETT". Molett nók is öltözködhetnek jól, 
iüak gondosabban kell a modelleket megválasz-
tani. Kurta derék, keresztben haladó csíkozás, 
vagy diszités, túlságosan testhezálló fazon, ma-
gasan elhelyezett öv nem való molett alakok 
számára. A ruha anyaga sima és diszkrét ár-
nyalatú legyen s ami a legfontosabb, jó szabása 
legyen. A molett nő mondjon le a sok ruháról 

ha takarékoskodnia kell —. de a kevés ru-
hája jó kézből kerüljön ki. A jó fűző persze, 
nélkülözhetetlen. 

..TÁNCRUHA". A nyári rózsaszín georgette-
ruháját nagyon jól használhatja még kisebb 
igényű táncmulatságokon. Miután a ruha már 
egyszer tisztítva volt. valószínű, hogy az anyag 
nem bír többé sok strapát, ezért az átalakítá-
sára ne költsön jelentős összeget. A nyakkivágris 
köré tehet keskeny virágfüzért. Olcsót ne ve-
gyen mert az rendkívül közönséges. 

HAJMOSAS VIZ NÉLKÜL a legcélszerűbb 
télen. Nem kell félni meghűléstől és nem kell 
illőt tölteni a haj száritgatásával. A „FEKETE-
FEJ!)" SZÁRAZ SHAMPOON-nal beporozza haját, 
utána kikeféli és haja laza, üde és illatos lesz. 

atfi 



KÉZIMUNKA FONALAK 
SZÍNTARTÓ SELYEMFÉNYŰ 

HONIG KOZMETIKA 
IV., PETŐFI SANDOR-UTCA U. 1. 5. SZ. 
Modern arcápolás, kvure, dlathermla. Ta-
nitvápyok szaktizerU kiképzése 

Kévné, Maidin Lenke 

Kozmet ika i in tezete 
IV., KAlvin-tér 2. Telef. n : 844—85 

— A disztingvált hölgyközönség szalónja — 

KARÁCSONYI VIRÁ6SZÚKSÉ6LETÉT 
H.ENDRICH K Á R O L Y N Á L 
Eskü-ut 5. sz. Fiók : Horthy Mlklós-ut 11. sz. 

Fehér crepe de Chine-pizsama mintás kabátkával 
(Foto Fox) 

Romlott étel-ital, ha gyomrát elrontja, 
Fél pohár „IGMÁNDI" gyorsan helyre-

hozza. 

öröm a házban 
egy mozivetitőgép. Kérjen díj-
talan árlapot és müsorjegyzéket 

PATHË BABY 
Mzi mozíuetítögepröl 

É l h e t e t l e n f i l m e k ! 
Nagyszert! műsorok! 

PÛTH £ BABV 
VEÍÉRKfil VISELKTi B u d a p e s t , 
VII., Erzsébet-körut 44, I. 12. Tel.: 44-0-40 

„V. GÁBORNE". 1. A leírás 
ulán Ítélve, a ruha alakítására 
nincsen semmi szükség. Most 
sem tudnánk elegánsabb szín-
összeállítást ajánlani, mint a 
fehér-fekete kombinációt. 2. 
Kisvárosban mindig több ruha 
kell, mint a fővárosban, mert 
ott a hölgyek nagyon is szá-
mon tartják egymás ruhatárát. 
Ha állandóan egy és ugyan-
azon társaságban fordul meg s 
társaság tagjaival együtt meg-
unta már a fekete-fehér ruhá-
ját, akkor nem marad más 
hátra, mint a fehér szint vala-
milyen más divatszinnel fel-
cserélni. Ez lehet lazacvörös, 
téglavörös, teazöld, porcellán-
kék, esetleg egész halvány-
sárga. Olyan árnyalatot válasz-
szon, amelyik nagyon jól illik 
az arcához. 3. Rossz informá-
ciót kapott az illető „párizsi" 
hölgytől. Szó sincs arról, hosy 
kizárólag a kombinált ruhák 
volnának divatosak. Nagyon 
sok igazán elegáns hölgy most 
is előnyt ad a mindig finom 
egyszínű ruháknak, legfeljebb 
elülő színű sállal, külön kabát-
kával, pelerinnel stb. élénkíti 
azt. 

MIRE JÓ A ,.CITROSAL"T Egy kellemes has-
hajtó, egy kitűnő fogyasztószer s amellett olcsó. 
Néhány heti használat után 6—8 kiló fogyás. Tel-
jesen ártalmatlan. Kapható minden gyógytárban 
és drogériában. Ara 98 fillér. 



Csecsemőiéi 
csak tenijersós é l fenyőillatos 

p i l a v í n n 
Mrössze. — Ara 4 0 fil lér. 

i n n e r H s z t p ^ - ^ 

KUEnEsHAIlliCSOnVI<sUj£UlimCKKT 
k l r á n kedves Tevőinek 

BECK GYULA 
harisnya, knsztyO apaelálla asakOalst 

Budapest, VI I . , Erzsóbet-kőrat 3 2 . 
(Royal-Orteummai szemben ) 

a. perzsabundái 
legolOSbbDM megbízhatóságáról közismert 
BRUCK JÓZSEF cégnél vegyen 
képesített szűcsmester 

V., Vilmos császárit 54. Telefon: 240-24 

„ANYA ÊS LEANVA". Bármilyen fiatal és 
csinos a mama, az mégsem járja, hogy ó rózsa-
szín ruhában jelenjék meg azon az estélyen, 
amelyen a leánya íekete ruhát visel. 

„VIGYÁZATLAN." • 1. A ruhát , ugy amint 
van, meg kell festtetni. Más megoldás nincs. 
Bármennyire tinóm ls az anyaga, el kell ké-
szülnie arra, hogy a ruha i. ssé szűkebb lesz 
(estés után. A szoknyarésznél ez nem okoz baji. 
mert — mint irja — nagyon gazdagon van 
szabva, a derékon pedig ugy segithet, hogy ott, 
ahol az idegen anyaggal bélelt, sikkes sál jobb 
oldalon összecsukódik, a derekat fivvonaiig fel-
vágja s abból az anyagból, amelyikből a sál bé-
lése készült, olyan széles részt told be. mini 
amennyi szükséges ahhoz, hogy a derék elég 
bó legyen. A betoldást az egyik oldalon nyitva 
is hagyhatja s modern gombokkal zárhatja a 
derekat. Ez most nagyon divatos. Ez a meg 
oldás csak akkor jó. ha legfeljebb háromujjnyi 
bóvitésre van szükség, mert a szélesebb rész be-
toldása már nem sikkes. Természetes, hogy a 
betoldott rész övvonal felé fokozatosan elkes-
kenyedik. 2. A piros szin nagyon divatos, de ha 
csak estélyiruhát akar az Idén csináltatni, akkor 
lobban teszi, ha kevésbé feltűnő szint választ. 

Egy áruház ujabban szerződést kötött a 
Beszkárrai, hogy a villamoskalauzok a megálló-
nál kiáltsák ki a cég nevét. A Kákóczi-ut 7. szám 
alatt lévő Nemzeti Ruhaház-nak nincs erre szük-
sége, mert amint a villamos elhalad előtte, maga 
a közönség figyelmezteti egymást ilyenformán: 

..Nézd, itt vettem a legelegánsabb és legolcsóbb 
r u h á m a t . . . Ez a hires Nemzeti Ruhaház. ahol 
a legválasztékosabl) selyem- és szövetkülönleges-
ségeket a legjutányosabb áron lehel beszerezni... 
Szálljunk le és nézzünk körül az üzletben . . ." 

Ilyen és ehhez hasonló megjegyzéseket hall az 
ember akkor is. ha a Nemzeti Ruhaház Ízléses 
kirakatai előtt gyönyörködve megáll. 

Csodás melleket 
varázsol speciális melltartóval és Princess-lüzővel a 
HOFFER SZALON Budapest. IV-, Váci ucca 87.. 
Debrecen, Mlklóa-u. 6., Pozsony, Védcölöp-u. 56 

Kanal noi divatszalon 
81-2-41. Kész női ruhák legújabb párizsi modellek 
után szenzációs olcsó árban nagy választékban kapha-
tók. Crepe de chine vagy Sztlvetruha P 80 

M csizmák, sarclpők legjobban, legolcHôbbun 

U 11 Í M f i n I f Fábián Jozselm 
B J U j j M U A J MM I . , K r i s z t i n a - k ö r ú t 8 1 0 

™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (Postapalota melleit) 
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.HAHÜMSZINV RUHA. ' 1. Minél több színből 
••an a ruha összeállítva, annál nagyobb próbára 
teSzi a szabónő ízlését. Óvatosságot ajánlunk, 
mert a szürke, barna és sárga szín szép ugyan 
együtt s a három árnyalat cgubedolgozdsa diva-
tos is, de minden a színek finomságától függ. 
Tessék a három anyagot egymás meílő tenni, 
s alaposan kígusztálni a hatást. Csak ezután 
csináltassa meg a ruhát. 2. A gombdísz naguon 
divatos. Fémgombokat is látni még a modelle-
ken. de mi azért inkább ajánlunk valami finom 
árnyalatú csontgombot, mert ez sokkal diszkré-
tebb. A gomb elüthet az alapkelmétől, csak ri-
kító színű ne legyen. 

„DÉLELŐTT - DÉLUTÁN." 1. Ha jó kosz-
tümje van. akkor a délelőtti toalett-kérdés kö-
rülbelül el is van intézve. Csak az a kérdés, 
liogy milyen blúzai vannak a kosztümhöz? Egy-
két Ízléses pullower, ugyanannyi mosóstlyembluz 
elég délelőttre. Elegánsabb selyem-, vagy se-
lyem crepe-bluzzal délután is viselheti a kosz-
tümöt. 2. Kési délutánra szép gyapjú crepe-ru-
hát ajánlunk. Itt részletesebb tanácsot nem ad-
hatunk, mert nem közölte velünk, hogy van-e 
délutáni köpenye s ha van, milyen szinü. milyen 
anyagból készült. Nem okvetlen szükséges, hogy 
n ruha ugyanolyan szinü legyen, de harmóniá-
nak kell lenni a két darab között. 

„ANTIK". A régi családi ékszernek meglehet 

Ne klmélle a fáradságot és tekintse meg 
KŐSZEGI R. filzőspeclallsta Ízlésesen rendezett 
uj kirakatait, Budapest Rákóezl-ut ». 

Indlgópapirt hasznátion csak Jót 
Ajánljuk a „KAR7RO"-t 

K A R T R O - M Ü V E K 
V., TAtra-utca S. Tel. t Aut. 28». 9 6 

a maga amatőr-értéke, de ha az ékkövek sziric 
nincs összhangban a ruhája színével, akkor nerh 
afánljuk, hogy viselje hozzá. Az bizonyos, hogy 
a legkevesebb hölgynek áll módjában a ruhájá-
hoz illő valódi ékszerek beszerzése, de ez nem 
is szükséges. Két-három különböző nagyságú, de 
azonos stílusa klippel gyönyörűen díszítheti 
fekete hársonyruháját. 

KÉZIMUNKA-ÜZENETEK 
„ANNUSKA" A gobelínhimzéshez nem keil 

különösebb ügyesség. Mindössze két dologra kell 
ügyelni. FAsősorban arra, hogy az öltések mind 
egy irányban haladjanak, másodsorban pedig 
arra, hogy a szálat mindig egyenletesen huzza 
meg. Fontos az is, hogy a himzőlonál vastag-
sága megegyezzék a kanava sűrűségével. Ebben 
az irányban minden megbízható kézimunkacég 
ad felvilágosítást. A színek összeválogatdsát 
eleinte — míg meg nem bizonyosodott afelől, 
hogy jó szinérzéke van — ugyancsak a cég 
végzi el. 

„VASVARI". A láncöltés éppen ellenkező 
irányban halad, mint a száröltés s a fonal 
hurokalakban fogja ál a tűt. Könnyű, gyors 
munka. 

Karácsonyi számunkban megjelent 
TÉLI BALETT cimü riportunkhoz a 
bundákat, boákat és mulTokat a KUT-
NEWSKY szőrmeszalon, a sífelszerelést 
pedig a SEFFEH Antal cég szállította. 

• 
FÜRÖDJÖN a tengeri sót és szibériai fenyő-

kivonatot tartalmazó 40 filléres Pilavin fürdőben. 
Kozmetikai bőlégkura 

Hímzett ágytészlet-occasio: 
1 paplanlepedő 
2 párnái 1 kis párna 
Tissla len-lepedö, 
2.20 m. hosszú 
Lendamaszt-törOI-
közA120 cm. hosszú 

P 37.50 
P 9.80 
P 3 .— 
cégnél A 

UndONi.9. 

PALERmo. ideális tartőzkodúhely. K W í ^ S S S 
ze t Tengeri- ós naptQrdők egész éven át Mondello ragyogó strandján. Vitorlázás, golf, tenni . 

Villa loea Grand Hotal. Fényűző vendégfogadó. Varázslatos tengert 

fekvés. Déli fekvést! nagy park 

Grand Hotel at des Palmes, ä " " 4 konyhÄia és kénye,me 

Excelsior Hôte', meublé. Családiház kerttel Tennis 

TAORMINA 
„A Földközi-tenger gyöngye". A nemzetit».! társaság hasonlíthatatlan levegőjű üdülőhelye 

San Domenico Palace Hotel. Egyetlen a maga nemében. Ko-
rábban Domlulkánut-kolostor s 14. századból 

Grand Hotel. A San Domenlco-hoz csatlakozó uj épület a legfényüzőbb 
kényelemmel 
Vmautl kt/v»MHiény ,,Prlmav»ra SlelUana". 

213 



ÍÁJCI LÁBÁPOLÁSI 
OlNTÊZET GREPPMAYR J. 

~ J C I M E : 

T 8 P 6 Z - K Ö P U t felesleges vám-

4 0 - 4 2 . I I . O l l i . 5 v p e t t j é î m ' l 
m 1 » .,„ „ látogatást tetefo-
T e l e f o n : 28-6-72 non bejelenteni. 

S z é p s é g á p o l á s 
V á r a d y n é P a t a k i A r a n k a 

V U . , E r z s é b e t - k S r u t 8 . T e l e i o n : J . 4 8 - 6 - 8 1 
Halszálak, szemölcsök kiirtása. Esti kikészitéf-ek. Olcsó bérletrendszer. Elismer-
„Arany" szépltőszerelm postai szétküldése. Ingyen prospektus és anácsadást 

Tanítványok tökéletes k iképzése 

Grapid toilette-
ecet 

hölgyeknek nélkülözhetetlen 

íitaiános Sebészeti esPiasztíHai sebesze 
SllAnil inttont Budapest, Thököly-utca 86. szám 

u y u y y l l l l n t c l Telefon : 962-63 
Mindennemű plasztikai műtétek. Csont-, izOlet-
bujok részére specialis kórházi osztály. — Prospek-
tussal és felvilágosítással az igazgatóság szolgál. 

Madame 1932" 
Irta : Krámer Józtefné 

Még nem is olyan ré-
Hen, egy bécsi tárgyaláson 
a bíró igy okolta meg íté-
letét: „ . . . mert nem le-
het tisztességes asszony, 
aki naponta fürdik". De 
talán semmiről sem vál-
tozott meg oly hamar a 
közfelfogás, mint éppen a 
szépségápolásról. Amit 
tegnap még luxusnak tar-
tottak egyesek, az ma már 
mindenki részéről elfoga-
dott közszükséglet. Sőt a 
kozmetikus tapasztalata 
szerint ma már mind na-
gyobb százalékban keresi 
fel őt az előkelő dáma 
mellett a polgári nő, a ' 
dolgozó nő. 

Ha gondolkozunk a koz-
metika feltűnő terjedésén, 
rájövünk, hogy ez nagyon 
is logikus. A gondtalan • 
jólét már maga is kitűnő 
kozmetikum, a vonások 
harmóniája, a derűs arc-
kifejezés már magában 
megnyerő. Ha vannak is 
kisebb-nagyobb hibák, a 
remek toalettek, a desha-



a legújabb dívatfrÍBuráb 
már láthatók 

billió selyem felhői elvonják a figyel-
mei a pórusos arcról, vagy egyéb szép-
séghibáról, persze csak ideig-óráig. De 
ez tulajdonképpen nem egyezik a mai 
modern felfogással, mert a mai nő ha 
strandra jár, valóban fürdik, napozik 
és szabadon, becsületesen ugy mutat ja 
magát, amilyen, már pedig esztétikai 
érzéke azt kivánja, hogy amit mutat, 
valóban szép és ápolt legyen. 

-Lássuk tehát, mit kell tennie „Ma-
dame /932"-nek, hogy lelki gátlások 
nélkül mozoghasson a nálánál szebb-
nek vélt, tulajdonképpen azonban csak 
ápoltabb, gondozottabb, valóban ra-
gyogó megjelenésű nőtársai között. A 
jóakarat mindenkiben megvolna, de itt 
a két nagy ellenség: az idő és a pénz. 
Ezt a téves felfogást szeretném elosz-
latni, mert sem sok idő, sem sok pénz 
nem kell, csak okos beosztás és egy 
kis ambició, — no meg egy pár jó ta-
nács — s minden nőből szépségé-

nek maximumát lehet elővarázsolni. 
Az arcbőr ápolásával naponta kell 
foglalkozni. A száraz arcbőrnek állan-
dóan zsiradékkal való kezelése, a bőr 
táplálása és a vérkeringés javítása egy-
két helyes simító mozdulattal; a zsiros 
bőrnek időnként való tisztítása, a pó-
rusok felszabadítása, az egészséges vér-
keringés élénkítése, mindez nem vesz 
több időt igénybe, mint naponta 10— 
12 percet, ezt pedig épugy rászánhatja 
minden nő arcbőre üdeségének fenn-
tartására, mint ahogy rá kell szánnia 
naponta tiz percet tornára, a test ru-
galmasságának megtartása végett. ' 

Egy helyett töbönö, 
ha eeymaga kísérletezik kellemetlen szőrszálai eltá-
volításával. S z ő r s z á l a i t , s z e m t i l c s e i t v é g l e -
g e s e n , g a r a n c i a m e l l f t t n y o m t a l a n u l e l -
t á v o l í t j a Dr. Hörnerne kozmetikai intezetében 

Krzsétet-Körut52. Telefon: 350-18. V i d é k i e k -
n e k szívesen adok felvilágosítást (válaszbélyeg) 

Kezelés legújabb párizsi és berlini módszer szerint. 

s a Fehér Kozmeima wim«*Ä!B « 
e ' ° " l V I I U I Bazilikával szemben Tanítványok Kiképzés 

BAI.OGH KLÁRI 

Kossak u. 
Komáromi felv.l 

h a j f e s t ő 
K ^ m v i m u o k i r a k a t á b a n 

VIII., Rákóczi-ut 57. Tel. : 441-78 
Elsőrangú munha, árak mégis leszállítva 



B A R T O S J . S X -

B A R T O S J . 
hölgy fodrászhoz, mert leg-
nívósabb s sohasem kell várni 
Kiváló 20 fodrásza ké-
szíti a legújabb frizurá-
kat és a legdivatosabb 
hajszíneket garanciával 

festi. 

+ 
Olcsó áraink kirakatainkban 

feltüntetve. 

lobbet 

felv.) 

A szaluierfl elektromos are-
pakkoMs 

Persze, mindent nem 
végezhet el egyedül. 

A már pe tyhüdt -a rcon 
egy-egy masszázs, helye-
sen alkalmazott arcpak-
kolás sokat javit s az ez-
által elért eredményt az 
otthoni kezelés konzer-
válja. De a kifejezetten 
szépséghibák házi keze-
lésével bizony komoly 
kárt okozhatunk ma-
gunknak. Hogy csak egy-
két példát említsek, van-
nak mélyről jövő lobos 
pattanások, melyek heg-
gel gyógyulnak. Aki 
ezeknél elmulasztia az 
alkalmas kezelési idő-
pontot, bizony csuoa 

(Folytatása a 218. oldalon) 

(Ráday-utca sarokház) — Telefon: 851—36 



Az eddigi szépségk/rálynőket 
ia Volouty do Dlxor 

segítette győzelemre. Nem véletlen tehát, 
hogy mindnyájan ezt használják. 

La Velouty de Dixor egyesíti a pudert és a 
krémet. Nem tapad, nem hogy foltot. Fö-
lösleges a folytonos kényelmetlen utánpude-
rezés. 

A bőrt bársonyossá, hamvassá és az egész meg-
jelenést tökéletessé teszi. 

Estéiyek és bálok előtt nélkülözhetetlen. 
Minden puderszinben kapható. 
Mintasorozatot 50 fillér beküldése ellenében küld 
a Török-patika kozmetikai osztálya, Budapest, 

VI., Király-utca 12. szám. 

lOreal 
HEINE 
HAJFESTÉK: 

UILÜGCIKK ! 

C s a k eredeti 

L'Oreai 
Hanneuel 

lesiesse a ha-
lát! Ártalmat, 
lant Tartós I 
Természetes 

sslnekt 
Ügyeljen a 

KEK dobosra! 

A NŐ 
EZERFÉLE BAJA AZ ÖSZÜLÉSSEL KEZD ELTŰNNI 

H E I N Z E L M Ä N N C H E N 
PHYSICHROM 

HAJI E L I X I R 
csalhatatlan szer az oszdlAs ellen 
Ez a régi bevált hajviz nem festőszer. Biológiai 
folyamat adja vissza az egészséges, természetes 
hajszint. A hajvizet a haj magába szívja és e 
táplálék az őszülő hajszálaknak rövid idő múlva 
visszaadja előbbi egészséges színét. Ezenkívül uj 
erőt ad a sorvadó hajhagymáknak s igy gazdag, 

sürü hajnövést eredményez. 

PHYSICHROM HAJELIXIR 
okozza a haj növését és a legmagasabb korig 

megakadályozza az őszülést. 
Egyedüli készitő: 

Heinrich Männchen, Wien 
Ara « pengő. 

főraktár: TÖKÖK PATIKA Külön Kozmetikai 
osztálya, Budapest, VI. ker.. Király-utca 12. sz. 

Jugoszláviában i 
Kosmochemia K. D. Zagreb, Backoga ul. 7. 

Kománlában > 
Minerva gyógyszertár. Nagyvárad, Oradea. 

Piata Unirii 5. 
Csehszlovákiában s 

Vörösrák gyógyszertár, Bratislava, Mihálykapunál 

C R Ë M E 
P U D E R 



Pollák Sarolta a modern nö kozmetikusa = 
Szépségápolás. Hajszálak, szemölcsök, szeplők eltávolítása diathermiával. helyi sovátiyitás a legmoder-
nebb alapon. ,,Miracle" szépitőszerek. ,,Miracle" hajeltávolitószer vidéki szétküldése utasítással. — 

Andrássy-ut 38., I. Párisi áruházzal szemben. 
Kérjen prospektustl ^ — — 

A PURGO azon kevés magyar exportcikkek 
egyike, mely meghódította a világot. Ezt a tényt 
bizonyítja számtalan elismerőlevél a világ minden 
részéből, mely a BAYER PURGO-t a világ legjobb 
hashajtójának nevezi. Ezen hírnevet a PURGO 
annak köszönheti, hogy biztos hatású, enyhe és 
ártalmatlan. Ez azonban nem vonatkozik a 
PURGO-utánzatokra, melyek, eltekintve megbízha-
tatlanságuktól. sokszor az egészségre is károsak. 
A Bayer-féle PURGO CSOKOLÁDÉ csak annyiban 
tér el a PURGO-tól, hogy csokoládéval készül, 
amely formában különösen a gyermekek és nők 
kedvelik. 

Cégünk pályázatot hirdet, 
melynek célja egy könnyen 
megjegyezhető rövid vers, 
vagy jelmondat a PURGO 
propagálására kb. a követ-
kező mintára: 

Hashajtó van olcsó, drága, 
A PURGO-nak még sincs párja . 
Nem kell, hogy féltse egészségét. 
Ha használ valódi Bayer-félét. 

Pályázók között 3 dijat és 10 vigaszdijat osztunk 
szét és pedig: I. dij 50 pengő, II. dij 30 pengő, 
III. dij 20 pengő. 

Pályázatok 1933 január 3-ig 
küldhetők he 

Dr. Bayer és Társa 
Budapest, IX., Rákos-u. 17 elmére. 
Kredmény közzététele e lap 1988. év-
folyam, 4-lk számában. 

lyen hibát időben észrevenni és eldön-
teni, vájjon saját ügyességre, avagy 
szakértő tanácsára van-e szükség, ez 
az első és (legfontosabb kérdés, ez a kri-
tériuma a helyes önismeretnek. Ma 
már kevés az úgynevezett „beképzelt" 
nő, aki ne akarná fokozni a természet 
a jándékát : a szépséget, de azoknak 
sincs okuk elkeseredni, akikkel a sors 
kissé mostohán bánt, mert nincs már 
elrutitó szépséghiba; szeplő, májfolt, 
anyajegyek, szőrtultengés kezelése nem 
probléma többé. 

A modern technika minden vívmá-
nya rendelkezésünkre áll, hogy a szép-
ség kultuszát gyakorolhassuk. A külön 
böző villamos kezelések, galván-áram, 
diatermia — a mesterséges nap varázs-
latos kék sugarai, a hóvá fagyott folyé-

Klszolgálási árait 
leszállította 
Tartós hullám, 
pldtinaszőhités 

TAMÂSSY 
H A J F E S T Ô M E S T E R 

u r i é s n ő i f o d r á s z 

Geliert szene. Tel. 580-09 

(Folytatás a 21*. oldalról) 
himlőhelyszerü heg lesz 
arcának két oldala, háta, 
dekoltéja. Arról nem is 
beszélve, hány nőt tett 
már lelkibeteggé az a 
tudat, hogy saját magá-
nak köszönheti, ha né-
hány vékonyka szőrszá-
lából sötét erdő lett, 
melynek kikezelése most 
már sok időbe és pénzbe 
kerül, pedig, „ha akkor 
kezdtem volna!" És ez 
igy is van. Valami-

Kiumetlkul hiílégkura 



LIPÓT KRT. 5. 

PARIS' : 
HAJNAL IPARI R.T. HUE DE MARIQNANZ}. 

B O T M 

Házi eplIIácIA 
Eredménye: a szőrszálak elterjedése 

kony szénsav és a többi — mindez a 
Szépség szolgálatában. „Madame 1932" 
fejet h a j t a modern technika előtt, de 
nem azért, mer t ismét rövidebb hnsz 
perccel a légi u t Európa és Amerika 
között, hanem mert tudatosan él benne 
a hit, hogy ő vagy „szép nő", vagy 



Ki jár ma már ősz fejjel?? 
tien próbálja meg! • keleti hajltlltó regenerátort h a s z n á l j a , 
ft—6 n a p a l a t t I D I D 1 1 N e m f e s t é k . n e m Á r t a l m a * . Egy 

ü l i h a j á n a k , l l l | \ üveggel P 1 . 6 0 . — Postai csomagokat 
bajuszának és szakálla- I I I I aíl utánvét mellett azonnal kül<1Unk. — Kap-
nak visszaadta eredeti • • I I I 1 1 1 ható : V E L L N E R H e r k u l e s D r o -u u viBB£nau|a CIOUQU • • • h ^ B íjaiU . Y E u . u i . u n UVKMLMBV» 
természetes színét, ha az ? 7 gér la Budapest ,Calvln-tér S. » . 

K legkínzóbb fogyókúra az almaknizt 

Belvárosi Női Fodrászterem 
IV., V á e l - u t e a 2 7 — 2 « . s a . (P ia r i s ta -pa lo ta ) 

Te le fon : 882-29 
Gépondolálás * Speciális Henna-

hajfestés * Dlvatfrlzurák 
Mélyen l e s z á l l í t o t t árak és mégis leg-

elsSrangu munkai 

KEDVEZMÉNYES U T A L V Á N Y . Ezen utalvány 
ellenében I . p e n g ő é r t kap egy kezelést. Csodásan 
szép, üde, bársonyos lesz az arcbőre, ha kozmeti-
kámat felkeresi, ahol a legelhanyagoltabb száraz, 
zsíros, pattanásos, szeplős, mitesszeres, ráncos arc-
bőrét feltűnően széppé és rendbe hozom. Quarz-
kezelés, szőrszálszedés, szemölcsirtás, fafyáskczelés . 
Kállai Ibol>a kozmetika, Rákóczl-ut 36. I. em. 4. 

Dr. Szlávik István né 
kozmetikai intézete 
VIII., ker. József-körűt 45. sx. Telefon : 842-10. 
Tanítványok kiképriM * Az Ssszn sreUbtk UktuUM 

yiKHdcZY ILA 

Ax elektromos fogyasztás a legkényelmesebb 

(Kis Pál felv.) 

„érdekes nö", de semmi esetre sem 
csúnya nő. 

Ez pedig megéri a fáradságot és az 
időt, amit a szépségére fordi t a mai nő. 
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Fagyási bántalmak kezelése 
a fagyási bánta lmak 
gyors eltüntetésére szol-

N _ Ta, gál 3 liter meleg vizben 
feloldott jó evőkanálnyi 
SZT. RÓKUS SÓ, mely-
ben a fagyos testrészt 
lefekvés előtt áz ta t juk. 
Utána a fagyos részeket 
könnyen, kevés vazelin-
nal bedörzsöljük éis jó 
meleg ruhával betakar-
juk. — Ezen eljárást 

3—4 napon át megismételjük. A fagyások megelőzésére a jánla tos a lábakat jól 
megedzeni. Mindazok, akik télen sokat állnak egyhelyben, nedves vagy hideg 
talajon, vegyenek hetenként egyszer a fenti módon SZT. RÓKUS lábfürdőt . 
A bécsi állami gyógyszertár (volt cs. és kir. udv. gyógyszertár, Bundesapotheke) 
által a legújabb tudományos módszerekkel tökéletesített SZENT RÓKUS LÁBSÓ 
összetételében és ha tásában felülmúl minden hasonló készítményt. Kér jen és 
használ jon kifejezetten SZENT RÓKUS LÁBSÓT és ne hagyja magát után-

zatokra rábeszélni. 

KOZMdTl KAI 
t)Z£N£T£kJ 
L. Gitta. 1. Kamiliateafözetben mossa, az jól 

fog tenni. 2. Mosás után aetberrel dörzsölje be. 
S Papucsban soha nem szabad járnia, rögtön 
cipőt húzzon és éjjelre hidegvizes borogatásokat 
tegyen. Helyi fogyasztást csak szakorvos tud 
végezni, házilag nem lehet megcsinálni. 

V. J„ vidéki 27. Szíveskedjék kérdéseit meg-
ismételve válaszbélyeggel ellátottan címét közölni, 
hogy levélben részletesen válaszolhassunk. 

Karcsú, szőke 21. 1. Tökéletesen meg lehet 
gyógyítani. 2. Erre a kérdésre csak levélben vá-
laszolhatunk, ha azt megismétli és elmét közli 

Éva lánya. Vizsgáltassa meg magát háziorvo-
sával. hogy nem vérszegény-e, ha igen, ugy ke-
zeltesse azt ki és amellett ugyanugy ápolja haját, 
mint eddig. Ha nem vérszegény, ugy ótnaponként 
mcsson hajat melegvízben, megbízható kénes 
szappannal. Leszárítás után abszolút alkohollal 
dörzsölje be, szárítsa meg, 10 percig fésülje. Sok 
gyümölcsöt és főzeléket egyen, naponta legalább 
egy órát töltsön a levegőn. Ha ezt a urát veszi 
igénybe, négyheti idő után számoljon be az el-
ért eredményről, hogy további tanácsunkkal el-
láthassuk. 

Ilus és Margit. 1. Ne alkohollal dörzsölje be, 
hanem benzinnel. 2. Zsíros ételeket és vajat ne 
egyen. 3. Abba kellene hagyni a cigarettázást. 
4. Erre a kérdésre látatlanban nem lehet választ 
adni. 

Kíváncsi asszony. 1. Ha nagyon száraz, ne 
használjon fehérítő kenőcsöt, mert az még job-
ban fokozza a szárazságot. 2. Levelében említett 
elektromos eljárás alkalmas a fogyasztásra. 3. 
Ha nevét is közli, a legnagyobb diszkrécióval 
kezeljük azt, ez elől senkisem kivétel 

Ragyogó. Szakorvosi kezeléssel meg lehet gyó-
gyítani, házikezelés nem vezethet eredményre. 

GRÉ KOZMETIKA 
IV., Petőfi Sándor-utca II . (Párisi-ulea í .) 

Meglepő eredmények. — Tanítványok kiképzése. 

Nő és a parföm 
A nő egyénisége szorosan összefügg a parfőm-

jével — ezt a tételt tökéletesítette a párizsi 
LENTHÉRIC parfőmgyár, amikor forgalomba 
hozta hatféle parlőmkreáelóját. LE PIRATE. 
BIZZAR. LOTUS D'OR. ASPHODÈLE, FÓRÉT 
VIEGRE, AU FIL DE L'EAU, hat név, hat 
fogalom. Már a nevűkben Is valami buja báj 
van. Illatuk pedig a legkülönbözőbb tájak han-
gulatába ringat. A tengeri szél, a hegyi levegő, 
a délvidéki tájak zsongó fuvallata, a mesék biro-
dalmának édes-bűvös virágcsokra — a bujaság 
eme Ulatösszhangjából minden hölgy leltétlendl 
megtalálja az egyéniségéhez legjobban Illőt. Ez 
a magyarázata a LENTHÉRIC gyártmányok 
óriási népszerfiségének. Titka pedig ai alapanya-
gok abszolút tisztasága, az összeállítás modern 
művészete és a tökéletes készítményhez méltó, 
gyönyörű adjusztálás. Puderkreációl leheletszerűen 
tapadnak az arcbőrre, emelik annak hatását, 
anélkül, hogy természetes űdeségét takarná. 
Ajakruzsa fokozza a száj természetes pirosságát, 
buja színe huszonnégy óra alatt sem halványo-
dik el. 

Asszonyom, válassza kl a LENTHÉRIC kollek-
cióból az önnek legjobban megfelelő illatot. Ez 
az Illat az ön megjelenéséhez, járásához, test-
tartásához tökéletesen log alkalmazkodni és el-
engedhetetlen része lesz as On egyéniségének. 

Ufitás a kozmetika terén 
Teljesen uj módszer szerint szemölcsök, anya-
jegyek, bőrkeményedések és bőrldnövísek min-
den fájdalom és műtéti beavatkozás nélküli el-

távolítása kizárólag éa egyedül: 
D E R M A K O Z M E T I K A I I N T É Z E T 
VIII., ÜlWi-út 14., n. 4. — TeL: 816—76. 

Szépségápolás, quarziénykeielés, diathermla, 
helyllogyasitás 

A Színházi Élet előfizetőinek egy szemölcs levé-
tele díjtalan. 
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i n ITETT AP m 

mummest 
Szeretném férjhez adni csínon, 

fiatal, Intelligens húgomat. Azért 
fordulok a Rejtett-kincs olvasói-
hoz. mert magam elfoglalt em-
ber vagyok és bármennyire sze-
retnék Is húgom jövőjével mé-
lyebben foglalkozni nem tudok. 
Ezt a becsületes utat választom 
tehát ahhoz, hogy megtaláljam 
azt a harminc—harminckét éves 
derék, jóérzésű, szerény, refor-
mátus fiatalembert, aki húgo-
mat megbecsülni tudná. Szíves 
megkereséseket „Nyugodt élet" 
lellgére kérek. 

KEDVES. CSINOS. KÖZÉP-
TERMETŰ 23 ÉVES ÚRILÁNY 
MEGISMERKEDNE KOMOLY 
HIVATALNOKKAL, VAGY MAS 
BIZTOS ÁLLÁSÚ ÚRIEMBER-
REL. VÁLASZT „KISEBB HO-

Az. akinek az én leányom 
lesz a felesége — az legobjek-
tivebben Ítélve — elmondhatja, 
hogv kincset talált, mert min-
den' tekintetben kifogástalan, 
tinomlelkü, bájos kis teremtést 
nyer partnerének egy életre, 
líuszonegyéves. szép, fess. kar-
csú fiatal lány, érttségizett, 
nyelveket beszél, jól zongorázik. 
Nem ijed meg főzőkanáltól. 
varrógéptől1, de az Írógéptől 
sem. Nem tartozik a mostani 
hypermodern cigarettázó leá : 
nyok közé. Előkelő társadalmi 
állási! zsidó uricsalád leánya. 
Bár az ő nivóján álló leány-
nak sokkal nagyobb hozomá-
nyának kellene lenni, sajnos, 
vagyonunk annyira leapadt, 
hogy csak tizezer pengőt s 
havi százötven pengő apanázst 
adhatunk neki és elegáns be-
rendezést és stafirungot. Kere-
sem részére olyan jellemes, 
jólszituált és jópozicióju, jó-
megjclenésü úriember ismeret-
ségét, ki szintén hisz a Vélet-
lenben s abban, hogy ezúton is 
meg lehet találni az. Igazit. 
Választ kérek „Egyszer volt, 
hol nem volt" jeligérc kiadó-
hivatalba. 

ZOMANYOM VAN" JELIGÉRE 
KÉREK. 

MAGANHIRDETÉS 
Jómegjelenésü, komoly pincér 

házasság céljából megismer-
kedne 18—22 éves. nagyobb ho-
zománnyal rendelkező, házias 
urileánnyal, ki önállósítását elő-
segíti. Kimerítő, fényképes aján-
latokat „Kölcsönös megértés" 
jeligére kérek a kiadóba. Ügy-
nökök kizárva. 

URAK! Volna-e közöttük egy 
olyan fölvértezett flu, aki leve-
lezésbe merne bocsátkozni ko-
moly, házasság céljából egy 
testi-lelki szép tulajdonságok-
kal ellátott bájos templom 
egérkével, akinek a szegénysé-
gén kivül egyetlen bűne, hogy 
nem modern. Jelige: „Vaskala-

pos Kata." 

Uraiml Akadnak-e még olyan 
önzetlen, biztos egzisztenciával 
rendelkező, intelligens férfiak, 
kik megmernék tenni azt, hogy 
szegény lányt vegyenek felesé-
gül?!! 24 éves keresztény, szép 
és csinos, barna, intelligens 
unokahugomat szeretném bot 
dognak látni, kiben minder, 
kellék megvan, hogy egy sze-
retetre, meleg otthonra vágyó 
férfit boldoggá tehessen. Ír-
hatnak külföldön élő diplomád 
férfiak is. „Arvalány" jeligérc. 

VIGYÁZAT, MÁZOLVA 

Tragédiái szöveg n é l k ü l . . . 
( Lut t tac) 
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A R A V A S Z IVROER 

fis a mfig ravaszabb hívatlan vendég. .. 
(Fliegende) 

Vezető állásban, nyugdíjjogosult, 
egészséges, teljesen egyedülálló 
ötvenéves keresztény özvegy-
tmber vagyok, újból megnősül-
nék. Vri megélhetést biztosító 
jövedelmem. magánvagyonom 
nagyban hozzásegítenek ahhoz, 
hogy jövendőbelim megválasztá-
sánál személyiségre legyek te-
kintettel, anyagi tehát másod-
rendű. Teljescimü választ „Meg-
becsüljük egymást" jeligével ki. 
adóhivatalba kérek. 

Hivatásom megkívánja mielőbbi 
nösülésemet. Harminchároméves 
keresztény fiatalember vagyok. 
Jövedelmem, mely egyrészt föld-
birtokomból, másrészt nyugdij-
képes tanitói Bzetésemből ered, 
elég szépnek mondható, nem is 
vagyonért nősülök, hanem egy 
aranyos, jólelkfl. háztartáshoz 
kedvet érző kis feleséget szeret-
nék. Nem nagyravágyó hölgy 
teljes névvel, címmel ellátott 
levelét „Napsugaras, meleg ott-
hon" jeligével várom kiadóhiva-
talba. (Közvetítők hiába Írnak.) 

Izraelita, harminchároméves, ki-
tűnő pozícióban lévő fiatalember 
vagyok. Jelentékeny fizetésemen 
kivül. szép magánvagyonnal ren-
delkezem. Feleségül keresek kel-
lemes megjelenésű, házias ter-
mészetű hölgyet. Főbérleti be-
rendezett lakásom van. tehát 

csak kelengye szükséges. Sad-
chennel nem tárgyalok. Szíves 
választ lehetőleo a férjhez-
menendőtől magától ,,Purimi el-
jeguzés" jeligével kérek kiadó-
hivatalba. (Anonym papírkosár-
ba, diszkréciót biztositok.) 

Sportolok, de a könyveket is 
szeretem, szenvedélyes turista 
vagyok, de jól érzem magam 
egy meghitt lakás falai kőzött 
is. Egyáltalán nagyon hajlé-
kony természetem van és min-
den csak áltól függ. hogy mi-
lyen feleséget találok. Szeret-
nék boldog lenni. Ez egyben 
jeligém is. 

Ism. hiány. eiut . próbálok 
egyel. lev. cél. meglsm. bizt. 
cgz. kereszt, úriember. Szolid, 
int. el. esln. szők. köz. term, 
blv.-nő vagyok. Lev. , , ö s i " 
jelre, kérek. 

um AWMT^'â 
2 SZOB.. KÖZP. FÜT., 

FÜRD. SZOBÁS. KCL. BE-
JÁR. LAK. AZON. KIADÓ. 
BATTHYÁNY-UTCA 22. 

Keresek a belvár-ban mo-
dern, csend. ele«, uri la-
kást. Fürd. seobval. Seiv. 
member. Pontos jelre hé-
reh. 

Egyedülálló, elvált úriasszony 
keres magányos urinőnél szép, 
komfortos, utcai, napsütéses 
szobát, lebitőleg légfűtéssel, 
teljes ellátással. Szives ajánla-
tokat ármegjelöléssel sürgősen 
kér, L. Z.-né, Budapest, V m . , 

József-körut 55., II. 10. 

MMMSK3G 
NATUR. ZONG. OKT. FEL-

NŐTTEKNEK GARANCLAVAL. 
DAMJANICH-UTCA 54. SZUCS-
NÉ. 

Magyar, angol, olasz levelező 
nagy prakszissal azonnali belé-
pésre állást keres. Kitűnő re-
ferenciák, szükség esetén na-
gyobb összegű jótállással. Szi-
ves megkereséseket „Szorgal-
mas" jeligére kér. 

Ném. nev. nő. hl tongorzih., 
uri csalnál, szer. fizzel. áll. 
heres. Hossz. id. töltött már 
edd. Is a legfőbb uri csalnál. 
Levlehet »Diplomás« jelre. kér. 

ML-EUMS 
Perzsaszőnyeget magas árbafc 
veszek. Telefon: 428—43. 

Eladó egyforma félbőrkötésű. 
Sût könyvet tartalmazó szocioló-
giai könyvtár, német, angol, 
francia és magyar. Cim meg-
tudható a kiadóban. Ritka al-
kalmi vélel. 
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6 > \ j ; * a 
Szemfelszedés gyorsan, 

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

• 

Kutyafürdö 
G r . Z i c h y J e -
n t f u t c a 8 8 T e l . 
178—SS ( Rétlakv 
löorvos alapítása) 
Szigora orvosi fel-
ügyelet. Trtmme-
lée speciális mtl-

raerrel. Kívánatra háznál la. He-
dukált áruk. Kntyakereekedéssel 
az Intézet nem foglalkozik. 

• 

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

I. emelet. • 
Kinek mi a bogara: Roth-

schild gyűjti — Ditrlchstein 
41-6-55, 54 ír t jai és 53. 

Divatos bunda 
HARCSA urí sxabótól 
IV., Városfiáx-utca 16. 

Dr. Nagy Mihályné koz-
metikája olvasóinknak 20 
százalék engedményt ad. 
V., Lipót-körut 16. (Víg-
színháznál.) Tanítványok fel-
vétetnek. 

•k 
F O X T E R R I E R E K 
•Ima vagy drát»«5rü iionail vágy 

karícaosyra átrakatők. ( W -lm, Jijmmttl ISzvttíUt 
Magyar Foxterrier Club 
Zoltán-utca 6. a». Talafoa : Î3-0-87 

DíjtmJmn mhanict*Ht ! • 

Világmárkás 
zongorák 

_ l.atszáz pengőtől, 
tisztviselőknek a legcsekélyebb 
részletre is. Opera Zongora-
terem. Klauzál-utca 35. 

Iparm0vé«*l rotlkDIBk, tárcák. 
Írómappák, d o b o z o k , bördlv&n-
párnák mindenki Ízlésére, jótát-
1 ássál. Haurlol mütarom. V., 
Borllnl-tér 3 , I . « . 

• 
Roháca Ilona 
kozmetikája 
C r a a é b a t ' k H 

• 

Trlmelek drótszSrfl 
háznál is. Tanítást 
KOltnMsá fajkutyákat eladok i s 
vesiek. KUTYAFÜRDŐ. Phitnlx-

utea t . Telefoni 113—SS. 
• 

CSÍPŐSZORÍTÓ, 2 gummi-
résszel P 3.80-tól. Weiss 
Arnold, VII., Károly-kőr-

ut 17. 

SZÉPSÉG = 
BÁNYÁSZ KOZMETIKA, 
Veres Pálné-utca 16. szám. 
Telefon: 85-6-20. 

Aki szépségét, Udeségét 
állandósítani akarja, ke-
resse fel ZALÁN KATINKA 
kozmetikai műtermét, IV., 
Károly-körut 4. I. em.Tel.: 
893—72. 

Havi 5 0 * i i H 8 r í P i 
béreljen VOOEL-oalllárt. Vétel 
esetén a fizetett bérleti dijat a 

vételárba beszámítjuk. 
Modern csillárok,álló-

' lámpák, fa l ikarok 
nagy választékban t 
VIII., Mária Terézia-
tér 3. Telefon: 30-1-23. 

Drátszőrtt foxlk. Importált ki-
tűnő szülőktől. Dr. VOITHNÉ 
Ica tenyésztőnél e ladik . Török-
bálint. Walla Jőzsel-utca 1*. 

Karácsonyi vásári Kitűnő 
zongora P 500.—. Koffer-
gramofon P 35.—. Uj 
slágerlemezek P 1.90—2.60 
—3.90. Iskolahegedű p 10. 
Minden létező hangszer 
legolcsóbban REMÉNYI-
NÉL, Budapest, VI., Király-
utca 58. 

A karácsonyi számban kösSlt rengeteg hirdetésre való tekintettel ezúttal két 
hirdetésbe bujtatunk oda nem való dolgokat A helyes megfejtőknek 100 értékes 
dijat t ültünk ki. Tessék keresni! 

Az előző szám Rejtett Hirdetése a Dr. K0RNERNÉ KOZMETIKA hirdetés-
ben elhelyezett kígyó volt A megfejtők közli! húsznak elküldtük a dijakat 
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Ajánlás 
Volt egyszer két kedves szem, és ez a két szem mindig engem lá-

tott, engem nézett, akármerre jártam a világban. Volt egyszer egy sziv, 
olyan sziv volt ez, amelyikben már a földön a mennyország lakozott. 
Volt egyszer egy szent kis öreg néni, mindig feketében jáft és fehérség 
ragyogott körülötte. Volt egyszer két drága kéz, ez a két kéz mindig 
csak adott és dolgozott, mikor fáradt volt és öreg volt, akkor is dolgo-
zott, csak néha ütötte meg szerényen és félve az öreg zongorát, amig el 
nem kótyavetyélődött ez is a sok kedves, öreg holmival. 

Ebben az élettől pezsgő vidám újságban, ahol most elkezdem az 
életemet leirni, először róla emlékezem! Mert szerette a muzsikát, sze-
rette az ifjúságot, a dalt és a verseket. Petőfi-verseket szeretett mondani 
s dúdolt olyan dalokat, melyeket csak ő tudott. Szerette a színházat, 
emlékszem a mosolyára és emlékszem a szemében egy könnycseppre a 
„Nótás kapitány" premierjén. 

Az édesanyám! 
Az ő tisztelt és kedves emlékezetének ajánlom ezt az írásomat. 

Előszó 
Az életem'.' 
Szép volt. 
És szép ma is. Küzdelmes, teli gonddal ma is. Mégis szép. 
Láttam egyszer a Riviéra egét. Sokáig néztem, kártyás ember vol-

tam, az ilyen ember odakünn csak a zöld posztót nézi, meg a kék eget. 
Azt is akkor, amikor már nem láthatja a kártyaasztal zöld posztóját, 
mert elfogyott a pénze. 

Énnekem alkalmam volt sokáig nézni a kék eget. És meguntam. 
Meguntam, hogy nincsenek rajta felhők. 

Az én életem: szürke élet. Nem voltak benne nagy hullámzások, 
lángolások,' .fölfordulások. 

De voltak — körülötte. 
Mert sok mindent láttam. Világokat láttam eltűnni és embereket. 

Bálványokat megdőlni és ha ujak jönnek, már tudom: ezek is meg fog-
nak dőlni. Csalódtam, de már korán beláttam: természetellenes dolog 
volna, ha éppen csak én nem csalódnék. Szerettem, bolondul és fájdalma-
san, azt hittem, sose fog elmúlni. Elmúlt. Amikor ebnult, az volt a baj, hogy 
elmúlt. Mert az életben mindig van valami baj. Ha nincs, az a legna-
gyobb baj, mert akkor csinál magának az ember. Nem érdekesebb az 
életem története akármelyik más élettörténetnél. Ember vagyok, tele 
hibával, élhetetlen, sokszor álorcával járó, vizet prédikáló, bort ivó, 
anyagi bajokkal küzködő ember. Olyan, mint a többi ember. De éppen 
ezért lehet, hogy érdekes, amit irok. 

'Most, amikor ebbe az emlékiratba belefogtam, szeretnék nagyon 
őszinte lenni. Mert csak akkor ér valamit egy ilyen irás. Azt igyekszem 
elhitetni magammal, hogy ezt nem olvassa senki. Nem is csinálok váz-
latot magamnak, nem „épitem" föl mondanivalómat. Nem regény ez, 
nem is önéletrajz. i 

Egy ember beszélget saját magáró l . . . « 
»De talán van mégis valami, ami speciálitásom. Én rossz emberrel 

m -



egész életem folyamán nem találkoztam. Engem sose bántott senki, Iva 
itt-ott megcsipkedtek, szinte örültem, hogy ez is van. És egy nőve gon-
dolok, aki virággal és tövissel látta el az életemet. 

A tövis is jól esett. 
Lehet, hogy a virág az én sz ivemben termett és azzal ékítettem föl 

ezt a mi kis külön világunkat. 
Mindegy. Mégis virág volt. 
Husz forinttal jöttein föl Pestre ezelőtt harminckét esztendővel. 

Pontosan husz pengő van most is a zsebemben, amit a szerkesztőmtől 
kaptam előlegül. E között a két pénzösszeg között sohase volt pénzem, 
mégis jól éltem mindig ebben az istenáldotta hazában, ahol a legszebb 
és a legjobb minden. . 

Az édesapám után nem maradt rám, csak három öreg kard, meg 
egy kifakult barna katonaköpenyeg. De maradt mégis valami: a tisz-
tesség. Az édesanyám után is örököltem valamit. 

Ez pedig: a szeretet. 
(És kaptam házak, birtokok helyett valamit az Égtől, ahol igen 

bölcsen intéznek mindent, valamit, ami mindennél többet ér, mert a há-
zakat elárverezik, a birtokok elúsznak és ilyenkor sirnak a birtokosok, 
meg a háztulajdonosok. 

Én kaptam egy apró jószágot, ami egész életen át kenyeret adott 
» nekem és néha dicsőséget is adott, és mindenhová eljött velem és nem 

lehetett lefoglalni, elárverezni. 
A szivemet kaptam, mely az irótollamat vezette. 
Hálát adok az Úristennek, hogy ezt szánta nekem, nem pedig egy 

kastélyt, ezer holddal. 
* Hol volna az már? 

De a szivem és a tollam, az itt van velem. És most már tudom, 
hogy itt is marad, amig élek. 

Mindegy: milyen eredménnyel! Mindegy: milyen sikerrel. Áldom 
a jósorsómat, amely az irólollat a kezembe adta! Ennek az egyetlen aján-
déknak, ennek a semmi, kis apró jószágnak köszönhetem, hogy az 
vagyok ma is, ami voltam régesrégen és az is maradok: a gondtalan, a 
tehetetlen, élhetetlen, jókedvű, öreg iglói diák. 

ELSŐ F E J E Z E T 
DEBRECEN — A NAGY PÊTERFIA — ELEMI ISKOLA — AZ ELSŐ SZÍNHÁZI 

ESTE — CSALADUNK - AZ ELSŐ DÉMON, AKIT LÁTTAM 

Nagy-Péterfia-utca 885. számú ház. Itt laktunk. Apám, édesanyám. 
A húgom. Barna földdel festett, sivár nagy alföldi ház, négy ablaka volt 
az utcára, jobbkéz felől a Nagyerdő, szemben vele a debreceni gőz-
malomkert. Az udvarban hátul istálló. Három lovunk volt. Mert katona-
tiszt volt az édesapám. Honvédhuszárkapitány. 

Ugy került a katonasághoz, hogy besorozták. A Württemberg-huszá-
rokhoz, közlegénynek. Jó katona volt és derék ember Ez elég volt, hogy 
tiszt legyen belőle. 

Most már nem tudom, valóság volt-e ez, vagy álom? Hogy volt egy-
szer olyan szép, nyugodt élet, mint akkor a miénk volt. És körülöttünk, 
mellettünk minden házban ilyen nyugodt és szép életei élő emberek 
laktak. Százharminc forint volt a kapitányi fizetés. Sose emlékszem, 
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hogy pénz miatt valami zavar lett volna nálunk. Én nem is tudtam, mi 
a pénz. Ma se tudom! 

Rövidnadrágos, kötekedő, kellemetlen kölyök voltam Sok baj volt 
velem. Maradt egy fényképem ebből az időből: virággal a gomblyukam-
ban, öntudatos mosollyal nézek a világba. Látszik a képen: azt hiszem, 
hogy nagyon szép vagyok. 

Az elemi iskolát egy kis mérges, debreceni tanitó ur nádpálcája alatt 
végeztem a Nagykollégiumban. Emlékszem a hosszú Péterfia-utcára, 
amikor bádogpánttal a cipőm orrán, a tisztiszolgánk felügyelete mellett 
először beléptem az osztályterembe. Egy térkép volt a falon, meg a tan-
rend. A katedra nagyon messze volt a padoktól. A tanitó ur mogorva kis 

treg ember volt. Hatvanan ültünk egy teremben- és mindig tintásak 
pltunk. 

Az első színházi emlékem: a Mikádó operett a debreceni színházban, 
ötéves voltam. Előadás alatt kiraktam az ölembe négy rongyos babát. 
A húgom adta ide a babáit, legalább azok lássák az előadást, ha már ő 
nem jöhetett velünk a színházba. 

Az első felnőtt nő, akit életemben észrevettem, hogy efféle is van, 
az Baltay Adrienne volt, akire olyan élénken emlékszem, hogy ma is 
szinte látom virágos kalapját, puffos ujjait, turnürös derekát. Már akkor 
kilenc éves voltam és elkezdtem falni a könyveket. Ez a történet is ugy 
kezdődött, hogy én a padlásfeljáró lépcsőjén kuporogtam, az apám pedig 
egy barnanyaku lóápolóra ordított a tágas uavaron, aki a lovát vezette 
az istállóba. 

— Mit csináltatok ezzel a lóval, gazemberek? 
A lónak nem volt semmi baja, de azt már tapasztaltam, hogy a tiszt-

urak, ha lovat látnak, meg közkatonát, akkor haragusznak valamiért. 
Nem is félt ott senki, se a huszár, se a ló. se én. Megszoktuk ezt a villám-
csapásnélküli vihart. 

Az apám észrevett. 
— Mit csinálsz? 
— Olvasok. 
— Mutasd a könyvet. 
Megmutattam. Vas Gereben „Régi jó idők"-je volt, Gyulai Pál raj-

zaival. 
— Már megint. Tegnap beszéltem a kollégium előtt Tóth József 

tanár úrral. Azt mondta, hogy te vagy a legnagyobb szamár. Hogyha 
felelsz, már előre röhög az egész osztály. 

Elfutott a méreg. ' 
— Röhögnek. Majd szólok Tóth Sándornak, akkor nem röhögnek. 
Tóth Sándor a barátom volt, ő pofozkodott helyettem. Én igen apró 

fickó voltam, nem mertem verekedni. Csak uszítottam. 
— Nekem nem lopod itt tovább a napot. Vagy odaadlak suszter-

inasnak, vagy fölkergetlek a Szepességre inémet szóra. 
Ebben a pillanatban futva jött a tisztiszolga: 
— Százados ur alássan jelentem, vendégek érkeztek. 
Az apám egy rettenetes szitkot morzsolt szét a foga között. 
— Kicsodák? 
— Alighanem az u j ezredes ur, meg a felesége. 
— Kefét. 
A tisztiszolga buzgón kefélte a rettenetes, haragos embert. Az apám 
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elindult a belső uilvur felé. Én természetesen utána. Nagyon szerettem 
a vendégeket, nem tudtak kidobni ilyenkor a szobából. 

Az u j ezredes, akit Baltaynak hivtak, viharvert, hosszú, hajlott ter-
metű ember volt. Különös volt nekem, hogy ő is azt a szép uniformist 
viseli, amit az apáml Az anyám már akkor ott volt a szobában és nyájas-
kodott velük. Sietve magiára kapta azt a gyöngyökkel diszitett crepe-
ruháját, amelyet évről-évre leirtak, mint a tiszti bálok egyik attrakcióját 
a „Debreceni Ellenőrben". 

Az apám összecsapta a bokáját. 
Az ezredes a társaságában lévő hölgyre mutatott. 
i— A leányom. 
Az apám azt kérdezte, mióta van Debrecenben. A hölgy azt felelte, 

hogy pár nap óta. Az apám azt kérdezte: hova megy azután? Azt felelte, 
hogy Pestre az anyjához. Én ezt végtelenül különösnek találtam. Az 
apja Debrecenben, az anyja Budapesten! De már akkor rájöttem, hogy 
a felnőttek dolgán nem lehet eligazodni. 

Körülülték a szalonasztalt, ahol egy ezüst tálban elsárgult névjegyek 
ékeskedek, Borosjenői Tisza István, Des-Eoheroílles Kruspér Sándor, 
Zábráczky de Szada Emmerich, Steinfeld Mihály. Tartalékos tisztek 
névjegyei. 

Baltay Adrienne az apám felé fordult. 
— Százados ur ugy fest, mint egy garçon. 
Az anyám ezt nem hallotta, — pogácsáért járt künn meg szilvóriu-

mért. Hires, omlós pogácsái voltak, majdnem minden nap sütött. 
Mikor elmentek, az anyám azt mondta: 

» — Az ezredes kedves úriember. 
- S a lány? 
— Nem rokonszenves. 
— De csinos. 
— Ugyan, mi csinos van rajta? A fiatalság. 
Azt mondtam : 
— Az is elég. 
Az apám rámförmedt: 
— Takarodj! 
Maradtam. 
Az apám folytatta: 
— És az a kucsmakalap. Meg azok a sonkaujjak . . . 
Az apám csöndesen cigarettázott: 
— Szép neve van. Baltay Adrienne! 
Nekem is tetszett ez a név. Ki is jelentettem az apámnak, hogy tel-

jesen egy véleményen vagyok vele. 
— Még mindig itt vagy? 
Még mindig ott voltam. Sőt másnap is jelen voltam, mikor valaki 

lovaglóvessző vei megkopogtatta az ablakunkat. Baltay Adrienne volt, 
lóháton, lovaglóruhában. 

— Százados ur, nem volna kedve kilovagolni velem? 
Ez volt az első nő, akit lovaglóruhában láttam, kis keménykalapban, 

csizmában. Nagyon röhögtem. 
Apám sietve nyergeltetett. És elindultak. Anyám utána nézett a két 

lovas után és sóhajtva tette be az ablakot. 
Másnap azt mondta az apám: 
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— Öltözz. Vedd a matrózruhádat. Bejössz velem a városba. 
Az anyám azt mondta: 
— Bizony jó lesz, foglalkozz véle néha. Én már nem birok vele! 
A Ritz-cukrászdába mentünk. Azt hittem a hetedik égben járok. Ki-

vettem az üvegbura alól egy krémeslepényt és egy habosrollót. Megettem. 
Ránéztem az apámra. Nem szólt egy szót sem. Erre kivettem három 
csokoládétölcsért, két baracklekváros bisquit-tekercset és egy politúros 
dobostortát. 

A kilencedik süteménynél megjelent Baltay Adrienne, 
— A, maguk is itt vannak. 
Cherry-Coblert rendelt és elkezdtek beszélgetni az apámmal. Láttam, 

hogy a lány keze odaér az apám ökléhez. Erre én azonnal megettem 
még egy dobostortát. 

Két hétig nem történt semmi nevezetes. 
Akkor nagy betyárvilágot rendeztünk a Nagyerdőn. Én voltam a 

rabló, a pandúrok hadnagya pedig a Török erdőmester fia. Fölmásztam 
egy nagy diófára és elbújtam. Igen gyáva Rózsa Sándor voltam. 

Ekkor lenn az uton, a fa alatt megláttam az apámat meg Baltay 
Adriennet. Megállottak a fa alatt. Az apám azt mondta: 

— Nem, mégsem lehet. 
A lány ingerülten szólt: 
— De hát akkor . . . 
Az apám valami ilyet mondott. 
— Meg voltam hatva, hogy éppen maga . . . és é n . . . lesz idő, hogy 

megértéssel fog rám gondolni. 
A lány sokáig nézett rá. 
— Akkor holnap elutazom. 
Az apám lehajolt és kezet csókolt neki. 
Másnap este, amikor benyitottam a szüleim szobájába, az anyámat 

könnyes szemmel találtam. Nem vettek észre. Nagyon el voltak foglalva. 
Az apám megsimította az anyám haját. 
— Kár a szóért, fiacskám. Ma elutazott és nem jön vissza többet. 
Azzal lehajolt és megcsókolta az anyám fehér és tiszta homlokát. 

MÁSODIK FEJEZET 
A RÉGI DEBRECEN — TALÁLKOZÁS AZ ELSŐ SZERELEMMEL — TALÁLKOZÁS 
AZ ELSŐ TRAGÉDIÁVAL — AZ ELSŐ NYUGTALANSÁG ÉS AZ ELSŐ MEGNYUG-
VÁS — AQUARELL-SZINEK A DEBRECENI NAGYERDŐN — EGY SZEPESSÉGI 

KISLÁNY DEBRECENBEN 

A régi Debrecen csöndes, nyugalmas város volt, de ilyen csöndes 
és nyugalmas város volt akkor valamennyi Magyarországon. 

Hosszú, nyugalmas estékre emlékszem, amikor ott ültem a nagy 
asztal mellett és vagy olvastam, vagy irtam. A Kis Lap járt nekem, 
amelyet Forgó bácsi szerkesztett és amely telistele volt szebbnél szebb 
képekkel, örültem a képeknek, mert a virágoknak emberarcuk volt, a 
kis léggömböknek, akik népgyűlést tartottak a rossz fiuk ellen, mert 
minduntalan kipukkasztották őket. Szenvedéllyel olvastam Flóri köny-
vét, még állandóan foglalkoztatott a Piroska és a farkas históriája, meg 
a Hófehérke meséje, amelyiket a Grimm mesékből ismertem. 

Volt egy nagy Petőfi könyvünk, abból olvastam először verseket. Aztán 
volt egy nagy albumunk, az volt a cime: Segitség! Nagy tűzvész puszti-
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tuti Eperjesen, Nagykárolyban és Toroekón. A tüzkárosultak fölsegélye-
zésére adták ki az akkori magyar irók és művészek. 

Amit olvastam, azt végig is éltem a fantáziámban. Végignyúltam az 
öreg, kopott divánon, amelynek a közepéig sem értem és ábrándoztam. 
Az elképzelt történeteimnek a színhelye mindig a Nagyerdő volt. Oda-
képzeltem Piroska nagyanyjának rozsdabarna kunyhóját, ott láttam a 
kúszó rózsasövényt, amely az álmodó királyleányt elválasztotta a király-
fitól . . . maga a sötétség, a titokzatosság volt a Nagyerdő, mely virágillat-
tól terhes leheletét beküldte az ablakon. 

Mikor találkozik először a gyerek a Szerelemmel? Mikor találkozik 
először a Halállal? Mikor találkozik először a szenvedéssel? Megannyi 
szenzáció ez, amely — ugy vélem —, eltörülhetlen nyomot hágy a gye-
rek lelkében. 

A szerelem először a Pongor Ferke esetében jelentkezett az életem-
ben. Ez a Pongor Ferke közhuszár volt, Hajdúszoboszlóról való volt, 
három lovat ápolt, az apám három lovát, a Fecskét, a Bolygót, meg a 
Villámot. Mikor megvakarta, kefélte, csutakolta őket, mindig danolt. 
Nyújtotta, hogy: Babáám — meg: Édesanyáám. Ami fehér por akadt 
még a lovak szőre alatt, azt szép függőleges, meg vízszintes vonalakban 
kiverte a drótkeféből az istálló tiszta padmalyán. Volt neki egy kis kerek 
pléhtiikre, azt föltámasztotta az istálló-ablakon, abba nézte magát és 
tiszaujlaki pödrővel összeszedte a bajuszát, amely mint egy-egy tűhegy 
meredezett jobbról-balról az orra alatt. A lovak nagy okos szemükkel 
minduntalan visszanéztek rá. 

Kézenfogva mentünk ki Pongor Ferkével a nagyvásárba. A hosszú 
Széchenyi-utcán végig, mindenütt sátrak voltak, mézeskalácsos, tarka-
kendős, tajtékpipás sátrak. A pipásra még ma is emlékszem. Minkus D. 
nek hívták, Budapestről jött mindig a debreceni nagyvásárra, a 
Kazinczy-utcáhól. 

Azt mondta Pongor Ferke: 
— Ott a Julis. 
Négy-öt lány állott egy csomóba. Mind egyforma volt, kék meg 

rózsaszin keményített szoknyában. Nagyon imponált nekem, hogy meg-
tudta köztük különböztetni Ferke a Julist, aki azután észrevett bennün-
ket és kényeskedve lépegetett felénk. 

Pongor Ferke bemutatott bennünket egymásnak. 
— Farkas Imre fiatal ur. 
— Szoboszlai Julis, leány. 
Csak azután köszöntek egymásnak. 
— Aggyisten, Juli. 
— Aggyisten. 
Egymásba akasztották a kisujjukat és a karjukat gyengén ringatva 

indultak el. Én ott bukdácsoltam mellettük és igen büszke voltam a 
barátomra, meg a szeretőjére. Bementünk a panoptikumba, megnéztük 
a kövér óriás nőt, de a valóság csalódást hozott, mert a képen egy két-
méteres nőtorony meredezett, a valóságban zömökebb volt és nyájasan 
mosolygott. 

Másnap újra kimentünk a nagyvásárba. Megint láttuk Julit, de egy 
pitykés kis vállas magyar társaságában. 

Izgatottan mentünk utánok. 
Ferke fölhördült. 
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— Ez a Szálkái Gyuri, ha nem tudná a tekintetes urfl. 
Hallottam én már erről a Szálkái Gyuriról. A Ferke keze ökölbe 

szorult, amikor emlegette. 
Estefelé nem találtuk Pongor Ferkét a lovak mellett. Takarodó után 

jött haza. Szelid volt és nyugodt. 
— Megjöttél, Ferke? 
.— Igenis úrfi, megjöttem. 
Hátrament az istállóba, megitatta, megetette a lovakat, amelyek 

nagy könnyes szemükkel vissza-vissza néztek rá. Azután felöltözött az 
ünneplő atillájába, hetyke kis huszársipkát ráncolt a fejebubjára, a 
ragyogó csizmaszárba meg igen vékony nádpálcát szúrt. Alighogy készen 
volt az öltözködéssel, nehéz lépések döngtek a fedett kapualjban. Hat 
szuronyos baka. 

— Pongor Ferenci — kiáltotta a tizedes. 
— Igeniiiiis — felelte Ferke elnyújtva, mint ahogy a huszárkom-

mandót kiáltják. 
A bakák közrefogták, elvitték. Másnap tudtam meg, hogy a Szálkái 

Gyurit ezalatt vérbefagyva, lepedőben vitték az ispotályba, a nagy Hat-
vani-utcán végig. 

Emlékszem: az első éjszaka volt, amit nyugtalanul hánykolódtam 
végig. Nem értettem a dolgot. Nem tudtam felfogni, mi vitte rá Pongor 
Ferit, hogy igy helyben hagyja azt a kis pörge magyart? 

Harmadnap pedig, amikor megláttam Pongor Ferit, ínég kevésbé 
értettem. A kaszárnyaudvaron settenkedtem és Rex őrmester ur, aki na-
gyon szeretett, beengedett a barátomhoz. 

Egy priccsen ült, a kezén kurta vas. Azt mondta: 
— Gavallér lettem, mancsetta van rajtam. 
Igen jókedvű volt Pongor Ferke. 
— Ne pityeregjen az urfl. Jó itt. 
— Mit csináltál Feri? 
— Mit csináltam? Jó dolgot. 
— Aztán miért? 
Most mondta ki az igazságot. Sokszor gondoltam rá. 
— Mikor a férfisziv teli van, ütni kell egyet, fiatal ur. 
Azt mondta: 
— Nézzen csak ki az ablakon. 
Hát ott volt a Juli. 
— Most sirat. Mert jól tessék megérteni, ha már öreg lesz az ifjur, 

ha majd egyszer tizennyolcéves is lesz, hasznát veheti. A lyány olyan 
ronda portéka, hogy mindig azt siratja aki üt, nem pedig azt, akit 
ütnek. 

Ma már tudom, hogy Pongor Ferke nagy filozófus volt. De akkor 
seihogyse értettem a dolgot. Firtatni kezdtem: 

— Aztán itt is volt Juli? Egész az ablaiknál? 
— Majd a jövő héten. Addig nem állok szóba vele. Nagyon vigyázni 

kell a mővel, tekintetes urfl. Ha a kisujjamat kinyújtom neki a rácson, 
este már henceg mással. Addig van a nővel rend, amig sir utánunk. Hát 
csak hadd rijjon, az a jó. 

— Miért haragudtál rá? 
— Hát — ugy jött. 
— Mi közöd hozzá? 
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— Igen nagyon szeretem. 
— Ha szereted, akkor nem szabad mással szóba állani neki? 
— Szabad. Idesapjávai, idesanyjával, meg az ángyával is néha. 
Éreztem, hogy valami nincs rendjén. 
— Nagy legény vagy Ferke. 
— Igen kislegény vagyok én úrfi. Csak azt akarom, hogy a másik 

— még Idsebb legyen. Nőhölgyről van szó, a fene egye meg őket. 
Itt találkoztam először a szerelemmel. Gondolkoztam, töprengtem, 

aztán elhatároztam, hogy kikérdem a Julit is, hátha tud valami okosab-
bat mondani erről az ügyről, amely éjjel-nappal nyugtalanított. Neon 
kellett nagyon keresni, másnap is ott találtam a rostélyos börtön-
ablaknál. 

— Emlékszik még rám? 
— Hogyne kérem. Együtt néztük a százkilósat. 
Pityeregni kezdett. 
— Jaj, de gyönyörű vót. 
— Mi vam magukkal, Juli? 
— Teccik látni. Ez a mafla benn ül a kóterben, én meg meghalok 

utána. 
— Akkor mért mentél mással? 
— Akkor azt hittem, hogy az az igazi. Erről ki gondolta volna, 

hogy ilyen gyönyörű keze van? Ugy ellátta azt a másikat, hogy ma is 
nyögi. 

— Ez neked tetszik? 
— Hát még ez se tetszen? 
— Mi tetszik rajta? 
— Jaj, hát nem miattam szorítja a kezét a vaskapocs? 
— De a másik meg ma is nyomja az ágyat. 
Juli csak legyintett a kezével. 
— Minek vót gyengébb? 
— Hát te az erősebbet szereted? 
— CsakisI Pedig azt hiszem, ha kiszabadul nekem is leken egy-

kettőt. Alig várom I 
És sugárzott a szép szeme a boldogságtól. 
. . . Azóta negyven esztendő telt el. És azóta is ezt látom. Aki birja: 

marjai Az boldogul, aki erősebb, aki haragudni tud, aki akarni és merni 
tud, aki ütni tud. A mai bolond furcsa ideges világban, csak Szálkai 
Gyurik vannak, akik főbe veretik magukat. Pongor Ferik kevesen akad-
nak. De igazán csak az övék lesznek a Szoboszlai Julik, mert mindenért 
fizetni kell, mindent meg kell szolgálni ezen a világon! 

A Halál gondolata itt-ott fölmerült a gyerekmesék ködében, de 
inkább csak szép fantázia ködlő fátyolán keresztül, mint a János vitéz 
Iluskájának a sugaras alakja, aki az örökkévalóság vizébe bedobott 
rózsaszálból u j életre támad s boldogan él aztán az ura mellett, aki „ő 
kegyelme — szép Tündérországnak fejedelme!" Egyszer aztán hirtelen 
és váratlanul lecsapott rám, sötét denevérszárnyaival végigsuhogott a 
hajnal fölött, leereszkedett az udvarunkba és rémülettel, bosszúsággal, 
hangos jajjal töltötte el a lelkemet. 

Az édesanyámmal ültünk a kis kertben, hátul az udvarban, pár 
rózsafa és rózsaszínű meg halványkék üveggömbök között, amely felé 
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ha közelítettem, szétnyulott az alakom és tört elipszis-alakura szaladt 
szét az arcom. 

Az apám jött izgatottan és sápadtan. 
— Kornai őrnagyot agyonlőtték. 
Az anyám fölsikoltott. 
— Jaj, Istenem! 
Az apám szaggatottan magyarázta: 
— Párbaj! A golyó a szivébe szaladt . . . azonnal megöltet 
Az anyám rám nézett: 
— Menj föl a szobába: 
Az apám azt mondta: 
— Csak hadd marad jon . . . néha jó, ha találkozik a gyerek ezzel a 

kutya élettel is! 
— Ki volt az ellenfele? 
— Cernin ezredes. 
Ismertem a két daliát. Sötétatillás, közös huszárok voltak mind a 

ketten. 
Az anyám csöndesen zokogott. Siratott egy embert, akit nem is 

ösmert személyesen, egy embert, aki elment örökre. Én is hangosan 
sirva fakadtam. És sirtak akkor a debreceni házakban mindenfelé, mert 
a halál nem volt olyan gyakori vendég, mint most és még akkor is vala-
hogyan inkább ©Ikerülte a fiatalokat, az erőseket. 

— És miért volt a párbaj? 
— Szolgálati ügy . . . csekélység. 
Megszólaltam: 
— Édesanyám . . . és hol van most Kornai őrnagy? 
Az anyám fölmutatott az égre: 
— Odafönn. 
Láttam a Kornai őrnagy ur temetését. Hat fekete ló vitte, a katona-

banda szokatlan lassú ütemben fújta az indulót és a világoskék nadrágos 
gyalogosok lassan lépkedtek a zene taktusára. Utánuk jöttek a huszárok, 
a lovak patái halkan csörrentek a kövön. Megdöbbentem: a nagy dob 
gyászfekete szövettel volt bevonva. 

Arra gondoltam: mit érezhet most Cernin ezredes? 
Hozták szegénynek a lovát, valami furcsa takaró volt rajta, csak a 

szeme látszott ki a sárga bőrpántos keskeny nyíláson. Hozták egy piros 
bársonypárnán a kitüntetéseit, az az egy huszár, aki a párnát vitte, haja-
donfővel volt. És elbődült az öreg Rákóczi-harang, Révész Bálint refor-
mátus püspök ur megkondittatta a halott huszártiszt temetésére. 

Volt egy nevelőm. Ugy hivták, hogy: Burai. Tanítójelölt volt, debre-
ceni kollégiumi cétuslakó volt, az én szememben a legokosabb ember. Ugy 
szaladtam hozzá, kisirt szemmel, dagadt pofával, égő fülekkel ezután a 
temetés után, mint ahogyan a nagy beteg igyekszik a doktorhoz, akiben 
megbízik. Burai ur a Nyil-utcában lakott, kis földszintes, földes szobában. 

— Tanitó ur! 
— No, mi a baj, ihumilliimus? 
Ez volt a kollégiumi nyelv még akkor. Latinos, diákos műveltség, 

még Hatvani meg Diószegi professzorok emléke lebegett a klasszisok 
fölött. 

— Tanitó ur . . . eltemettük az őrnagyot. 
— Akit agyonlőttek? 
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— Azt. 
Megemelte a puha kalapját, amelyik a fejebubján szerénykedett a 

huzat miatt. Csöndesen mondta: 
— Az isten nyugtassa! 
— Tanító ur, kérem . . . szeretnék valamit tudni róla? 
— Mit akar tudni róla? 
— A mennyországba szállott a lelke? 
Burai furcsán nézett rám. Aztán azt mondta: 
— Igen. Mert szenvedett és mert megnyugodott. De mi köze magá-

nak ehhez? 
— Tanitó ur, én ugy sajnálom . . . én nem tudok aludni. 
Burai azt felelte: 
— Örüljön, hogy azt siratja meg először, akit nem is ismert. 
Csöndesen tette hozzá: 
— Én az édesanyámat sirattam meg először. 
A belső szoba felé mutatott. 
— Itt tipegett, itt matatott, itt motoszkált. Olyan gyenge volt, kifá-

rasztották a gyerekek, mert ő is taní tot t . . . 
Burai ur letette a kalapját. 
— Aztán elment. 
— öróla se tudja, hol van most? 
— Itt van. 
És a szivére mutatott. 
Megint csak azt mondom: negyven esztendő telt el azóta. Sok min-

denkit láttam elmenni, láttam sok területeket és azokon lassanként sirt 
sir mellett domborulni. Láttam fényes temetéseket, koszorúkat, beszéde-
ket, fátylakat és könnyeket, virágokat és verseket, de a legkülönb ma-
gyarázatot a halálról, az elmúlásról Burai tanitó úrtól kaptam. 

Emlékszem, aznap este nyugodtan aludtam, a szivemre szorítva a 
kezemet, mert ott helyet foglalt a szegény Kornai őrnagy ur. Egy szó, 
egy mozdulat hozzászoktatott a halálgondolathoz. Az, amikor a tanitó ur 
a szivére mutatott, amikor a halott édesanyjáról volt szó és azt mondta: 

— Itt van! 
Ismétlem: azóta se lettem okosabb. De azt már látom, hogy azok 

nem halnak meg, akik a szivekben tovább élnek. 
* 

Az első kislány az életemben? Olyan volt, aki nem tetszett nekem. 
És az első, aki fölkeltette az érdeklődésemet? Olyan volt, akit nem ismer-
tem, sohase láttam. 

A kislányt, akivel barátságot kötöttem: Schubert Grétének bivták, 
iglói lány volt, cseregyerek volt Debrecenben, a szomszédunknál, Bisot-
káéknál. 

Hogy mi volt a cseregyerek? Elmondom. Bisotkáék például Koryt-
nicára mentek nyaralni, odajött a Schubert-család is Iglóról. Schubertné 
látta a nagy módot, az oldalszalonnákat, a zsák kukoricát, amit a csibék-
nek hoztak Debrecenből. Ezek aztán kihizlalnák az ő vézna kislányát. 
Hiszen a Bisotka gyerekre is ráférne a német szó, meg a hegyi levegő. 

így esett, hogy Kari Schubertné elvitte Bisotka Pistát Iglóra s ott-
hagyta a lányát, Schubert Grétét a Nagy-Péterfia-utcán, a Bisotka-portán. 
Ez volt a cseregyerek intézménye. Kedves, csupa sziv nevelési szisztéma, 
poéta lehetett és egyben gyöngéd szülő, aki kitalálta. 
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Tanuja voltam a Bisotka-gyerek távozásának meg a kis Schubert 
Gréte érkezésének, mivelhogy tőszomszédok voltunk, csak egy korhadt 
kerítés választott el bennünket, amit „berená"-nak hivtak Debrecenben. 
Ezen a berenán keresztül láttam, amint az öreg postás levelet adott 
Bisotka szomszédnak, összegyűlt az egész háznép, de még a szomszédból 
is izgatottan lest-ik, mi történik odaát. Nagy ritkaság volt akkor egy 
levéli 

Bisotka uram föltette az okulárét, végigolvasta az irásmunkát, aztán 
kiballagott a kapu elé és végigharsogott hangja a Péterfián: 

— Pista teeel 
Valahonnan az utca végéről, poros akácfa tetejéről, vékony gyerek-

hang sipitotta: 
I— Jövök mán, idesapám! 
Hetyke kis tizéves suhanc állott Bisotka uram elé és elkezdett fel-

nézni rá. Először a csizmája rózsáját nézte meg, aztán a hasát, végül a 
harcsabajuszát. Ekkor már egészen hátraszegte a csokoládészinü fényes 
kis nyakát. 

— Mi tetszik, idesapám? 
— Itt a levél Schubert nénitől. 
— Csak nem ette meg a fene? 
— De bizony, hogy itt a'! Megyünk öcskös Szepes-Iglóra. 
— Brühühü, — bőgte el magát Bisotka Pista. 
— Nono, ne sirj, te gyerek. 
Bőgött tovább telitüdővel. 
Az apjának is nagyon gyanúsan kezdett mozogni a bajusza. Nyelt 

egyet, köpött egyet és befordult a házba. 
A gyerek még szipogott egy kicsit, megtörölte a kezefejével a sze-

mét meg az orrát, aztán újra fölmászott nagy bánatában az akácfa 
tetejére. 

Ettől kezdve szemmel tartottam a szomszédos portát, mert kíváncsi 
voltam a cseregyerekre. Harmadnapra meg is érkezett, kis Biedermeier-
baba, szalagos topánkával, apró, sürün erezett ernyőcskével, szeplős volt, 
a szeme dagadt volt a sirástól, minduntalan sirva fakadt, csakúgy, mint 
Bisotka Pista, akit este már vittek Iglóra. 

Nem volt tapintatos gondolat, hogy ezt a két gyereket kiküldték ját-
szani az udvarra. Az első pillanattól kezdve gyűlölték egymást. Pista 
gyilkos kedvében volt. Figyeltem a berenán keresztül, hogy nézegeti 
végig a kislányt és azt gondolta, hogy ez a szőke pisze, ez a vakarcs, ez a 
maszatosképü foglalja el ezután az ő helyét. Odament hozzá, oldalba 
bökte és megráncigálta szalagos copfját. 

Ezt már nem tűrhettem. Átkiabáltam a berenán: 
— Hagyod békében azt a kislányt? 
Kiöltötte rám a fickó a nyelvét: 
— Mee . . . Uri kopó! 
De azért elengedte az ártatlan kis pirosraasnis varkocsot. 
Schubert Grétét láttam néha, ahogy jött baza a Dóczy-lányiskolából, 

de csak a télen ismerkedtem meg vele, a jégpályán. Már akkor első gim-
nazista voltam és édesanyámtól egy eziistfényü „Halifax" korcsolyát 
kaptam karácsonyra. A korcsolyázás akkor kezdett divatba jönni. Még 
csak a nagy urak kultiválták. 

Schubert Gréte megszólított a jégpályán. Kis zöld, prémmel szegett 
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lengyeles kosztümje volt. Később rájöttem, bogy minden szepességi kis-
lány ilyen kosztümöt viselt. Ugy festett, mint valami kecses kis dáma. 

— Maga volt az, aki engem megvédett, amikor a Bisotka-gyerek 
meg akart verjii? 

!— Csekélység volt — mondtam szerényen. 
— Jöjjön velem korcsolyázni. 
Keresztbe raktuk a két karunkat, összefogózkodtunk és neki indul-

tunk a kékhomályos, narancssárga visszfényü, szürkéskék téli alkonyat-
nak. Erre a gyönyörű nagyerdei jégpályára ugy emlékszem, mint valami 
csillogó álomra, mint valami fantasztikus téli aquarell-tájra. Mert az 
aquarell volt akkor a divat, a szelidtónusu vizfestmény, havas ágak 
között csillagos tájkép, enyhe, kékszínű tó, amely halványan tükröz 
vissza rózsaszínű sávokat, az alkonyat ragyogását. Aquarellt festettek a 
fiatalok a bársonykötésü poesie-kbe, piros pipacsokat, szelíd búzavirágo-
kat, vagy apró kunyhókat fákkal és madarakkal, amilyenek voltak a 
Grimm-mesék, vagy a Huckleberry Finn illusztrációi. Ilyen aquarell volt 
a régi jégpálya képe is a debreceni Nagyerdőn. Százados fák, vastagon 
belepve zúzmarával, fölöttük az alkonyodó ég, kedves, kis pagodaszerü 
fabódé és a jégpályán csak uri nép, kevés ember, néhány katonatiszt, a 
főispán-lányok, a jogászbálra érkező vidéki zsentrilányok és egypár 
gyerek, akik szánkót tologattak és hármasokat meg nyolcasokat irtak le 
éles korcsolyájukkal a tükörsima jégtáblán. 

Ez a kis Schubert Gréte egész kis apró dáma volt, öntudatos és 
kacér és neki is volt már ideálja. Ki volt az? Aki az egész Dóczy-lány-
nevelő intézeté. Mert a lányiskolák csapatostul imádnak egy elérhetlen 
ideált, vagy egy művészt, vagy egy hőst, egyikről ragad a másikra az 
imádat, tovább adják, mint a Herz-hullámok a hang rezgését. 

A Gréte „ideálja": Abduhallan Tefik bej, szintén ott korcsolyázott 
a Nagyerdőn. Tefik bej Abdul Hamidnak volt a rokona, a nagy szultán-
nak, szépszál legény, a közös huszár uniformishoz piros fez-t hordott, 
mert a szultán kedvéért megengedte Ferenc József király, hogy huszár-
ságot tanuljon a Württemberg-huszárezredben, Debrecenben. 

Ez a piros fez megbolondította a nőket, de Tefik bej nem vett 
észre senkit. Schubert Grétét sem, aki az én karomon ott lábatlankodott 
körülötte. Senkit, csak Bohuniczky Máriát. 

Ezt a történetet el kell pár szóval mesélnem, mert tanuja voltam. 
Schubert Grétével láttuk őket csókolózni a jégen, az alkonyatban ugy 
állottak ott összefonódva, mint valami igen finom bécsi kép, a háttérben 
zúzmarás lombok (mintha fehér csipkével ékítették volna fel az ágai-

• kat) előtérben ők, huszáratilla, piros-bojtos fez, egy barna profil, ame-
lyik ráhajlik egy halavány gyönyörű lánvarcra. 

Schubert Gréte karja megrándult. 
Ebben a pillanatban szánkó csörrent a havas uton. Négy ló suhant 

a havon, diszkrét csöngetéssel csörrent meg a csöngettyü a fekete lovak 
szügyén. Bus Gergely József, vidéki nemes ur maga hajtotta a lovakat. 
Bus Gergely József volt a Bohuniczky Mária vőlegénye. 

Másnap: párbaj! Bus Gergely megvágta a be j-t. Még pedig alapo-
san. Szalmával hintették be a ház előtt az utat, hogy a kocsizörgés 
ne zavarja a beteget. 

Schubert Gréte átkiabált hozzám. 
— Jöjjön, tudjuk meg, hogy-mint van a bej? 
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Odamentünk a háza elé. Bekukucskáltunk a berenán. 
Azt amit ott láttam, sose fogom elfelejteni. 
Négy-öt turbános, fehérszakállas török volt az udvaron. (Honnan 

jöttek ilyen gyorsan? Hogyan kerültek oda? Ma sem értem.) És vala-
mennyi egy-egy szőnyegen térdelt, guggolt, imádkozott. Kelet felé for-
dult mind a három, kitárták a karjukat, mélyet (hajoltak, majd mint egy 
láthatatlan parancsszóra előre buktak, ugy könyörögtek Abduíhallan 
Tefikért, a bejért, a nagy úrért, a padisah rokonáért, akit aztán sose 
láttak Debrecenben, meggyógyult, eltűnt. És eltűntek Bohuniczkyék 
is . . . Bohuniczky Máriáról az a hir járta, hogy egy külföldi fürdő-
helyen meghalt. De bizonyosat senki sem tudott róla semmit. 

Mentünk haza Schubert Grétével a Nagyerdőn, melynek a téli szí-
neire, hideg, fehér és kékesszürke szineire ma is oly tisztán emlék-
szem. Mentünk haza a Simonyi-uton, a régi fák alatt, melyet még a 
nagy óbester ültetett a debreceni tradíciók szerint. A fák barna törzse 
észak felé mohával volt födve, mintha csak bölcsen védte volna őket a 
nagy természet, az északi szél és hideg ellen, a széttárt ágaikat mintha 
vattadarabokkal ékítette volna fel valamilyen gigantikus kéz, hópama-
tokkal, melyek csillogtak az alkonyat sárgás piros fényében. Mentünk, 
tipegtünk a havas uton és Schubert Gréte beszélt Iglóról, ahová oda-
látszik a Magas Tátra kékes hegylánca és a fenyők télen is haragos-
zöldek és a Hernád olyan kristálytiszta, hogy a jég alatt is látni fe-
nekén a kavicsokat, amelyek fehérek és sárgák, mintha drágakövek 
lennének. És beszélt az öreg toronyról és a Blaumont-hegyről és a 
diákokról, akik jönnek oda német szóra mindenfelöl és mindig u j nótá-
kat tudnak. Kis öreg volt ez a Schubert Gréte, aki mindent tudott és 
mindenhez hozzászólt. Ma sem értem, honnan vette ez az apró 
lányka az eszét. 

'Egyszer megszólalt: 
— Hiába. Én nem tetszem magának. 
Elállott a szivem verése. Az első eset volt, hogy ilyesmiről beszélt 

velem egy nő. Tizéves nő volt, de nő volt. 
Nem tudtam rá mitsem válaszolni. Gréte tovább fecsegett. 
— Majd 'ha Iglóra kerül, akkor fog magának tetszeni valaki. 
— Kicsoda? 
— Az én barátnőm. 
— Hogy hívják? 
— Ugy ihivják. hogy: Hillger Lotte. 
Lotte. Szép név. Máris kezdett nekeim tetszeni. Unottan kérdeztem, ( 

mintha nem érdekelne a dolog. 
— Milyen? Szőke? 
— Szőke. Aranyszőke. Olyan a 'haja, mint az arany. 
— Hát a szeme? 
— A szeme? Az kék. Na, ugy-e 'hogy már érdekli? 
— Egyáltalán neon érdekel. De minthogy emiitette, hát megkérdez-

tem. 
A tízesztendős kacér hozzámvágta az oválisalaku kis mulFját, amely 

egy zsinóron függött a nyakában. 
— Ilyenek maguk, férfiak. 
Schubert Grétének igaza volt. Nagyon kezdett foglalkoztatni a kis 
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ig lói lány. Istenem, mi kell egy első gimnazistának. Egy név, egy elkép-
zelt mosoly, egy elképzelt boldogság? . . . 

Én titokban akkor lapszerkesztő voltam. A „Kis Regélő" cimii 
időszaki folyóiratot szerkesztettem, amelynek magam voltam szerkesz-
tője, kiadója, én irtam, rajzoltam az egészet a Forgó bácsi „Kis Lap"-
jának és a Dolinay Gyula „Hasznos mulattatójának" bevált receptje 
szem előtt tartásával. Verseket irtam és regényeket, rajzokat és portrait-
kat, de mindent kapkodva, sietve, befejezetlenül, rejtvényeket csinál-
tam, amelyeknek a megfejtésével adós maradtam, ha most végig lapo-
zom a kötet kis újságot, amelyet negyven évvel ezelőtt szerkesztettem, 
meg tudom állapítani belőle, hogy ideges, nyugtalan és kapkodó kölyök 
voltam. 

Ez az újság, a „Kis Regélő" cimü újság döntötte el a sorsamat. 
Az apám megtalálta. Csöndesen, szeliden kérdezte: 

.— Te ilyenekkel foglalkozol, édes fiam? 
Haptákban álltam előtte. 
— Ahelyett hogy tanulnál? Hát ezen segiteni fogunk. 
Másnap megint bementünk a városba. Bementünk a legdivatosabb 

üzletbe, Zádor Lajos divatüzletébe, ott fogadott bennünket egy kedves, 
derék és jó ember, Zádor Lajos ur, aki ugy látszik már beszélt rólam 
az édesapámmal. Elkezdtem figyelni. Megütötte a fülemet ez a szó, 
hogy: Igló! 

Zádor Lajos ur azt mondta: 
— Én csak azt tudom, hogy én is oda küldöm az Ervin fiamat. 

Kardos Laci is oda küldi a Randi fiát. 
Az apám azt mondta: 
— Nincs is ennél jobb ajánlólevél. 
— Az egész családunk, a nagy Szabó-f^milia odaküldi a gyerekeit. 

Kaszanyitzky Bandiból is ember lett ott, pedig, teremtőm, mekkora 
huncut! 

Az apám rámnézett. Jóságot és egy kis sajnálkozást láttam a sze-
mében. 

— Tudja Isten . . . egy kicsit nehéz lesz. 
— Hát persze hogy nehéz . . . nagyon messze van, három napig tort, 

mig ideér egy levél! 
Akkor ez igy volt! Én istenem, milyen gyönyörű, nagyszerű világ 

volt az, mikor még a városok meg az emberek olvan messze estek egy-
mástól! 

— Én az én fiamat Peyer J. János tanár úrhoz adom. 
— Mehetne oda az én fiam is? 
— Majd irok neki. 
Egy hét múlva megjött a válasz: van helyem Peyer tanár urnái. Azt 

mondták, hogy ez nagy kitüntetés és csak a Zádor Lajos ajánlatára foga-
dott be a házába. 

Schubert Gréte könnyes szemekkel fogadta a hirt. 
— Istenem . . . Iglóra megy. Én pedig itt maradok Debrecenben. 
Sirva fakadt. De éppen ugy sirva fakadt volna, ha ott kellett volna 

hagyni Debrecent. Mert Bisotkáék igen jól bántak ám a kis Grétével, még 
a helyet is megfúlták, ahová leültették. Mindig arra gondoltak: Hátha 
visszakapja az a fránya Bisotka Pisti Kari Schubertéktól azt a sok 
jóságot, amivel ők vannak a kis lányukhoz. 
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Schubert Gréte mesélni kezdett: 
— Majd maga is ott fog járni a fiukkal, esténként kimennek a 

vasúthoz, várják a vonat érkezését. Tud énekelni? Mert ott mindig 
nótázni kell ám. Tudni kell a legújabb nótákat. Bizony. 

— Milyen ember Peyer tanár ur? 
— Olyan, mint egy havas hegycsúcs. A fiuk félnek tőle, pedig nem 

bánt senki t . . . 
— Hol lakik Hillger Lotte? 
— Münnichék felé. Most már tudja? 
— Dehogy tudom. Hisz még sose voltam Iglón . . . 
— Persze-persze. Kis hid vezet a Hernádon által, mert a kertjükön 

keresztül folyik a Hernád. Aztán kezdődnek a hegyek . . . 
Folyóviz, hegyek 1 A túlvilági örömöket rejtegették ezek a szavak 

a számomra. Tizenegyéves koromig nem láttam se hegyet, sem pedig 
egy árva patakot. 

— Ha meglátja a Lőttét, mindjárt verseket fog irni róla. Mert 
olyan gyönyörű. Hát még inikor mosolyog. Mindig kék ruhában van és 
láncon egy kis aranyszív van a nyakában. 

Emlékszem este, amikor lefeküdtem, mindig a Hillger Lottéval 
foglalkoztam. Elképzeltem, hogyan lesz, majd ha először meglátom, 
mit fogok neki mondani, majd ha először beszélek vele. A legfontosabb 
személyiség lett az én életemben az iglói kislány, Hillger Lotte, akit 
olyan pompásan, szemléltetően le tudott irni a Debrecenbe származott 
kis barátnője . . . 

Amikor Iglóra kerültem, első napon megkérdeztem háziasszonyo-
mat, a szigora Peyer nénit: 

— Tetszik ismerni Hillgeréket? 
Peyer néni gondolkozott: 
— Hillgeréket? Hogyne. . . az asszony a szomolnoki pap huga. 
— Van ott egy kislány, a Lotte. Üdvözletet hozok Debrecenből neki. 
— Azt (már bajosan fogod átadni neki, fiam. Volt ott egy kislány, 

igen . . . de meghalt még a nyáron . . . 
Valami rettenetes fájdalom markolt a szivembe. Egyszerre elvesz-

tettem az álmaim tündérét, elvesztettem valakit, aki több volt nekem, 
mint a valóság. 

Ma már tudom: életemnek ez az egyetlen tökéletes emléke, az az 
emlék, amibe nem tép bele semmiféle disszonancia, semmiféle bánat, 
könnycsepp, megalázkodás, hazugság, elrohanás, visszatérés, szemre^ 
hányás, fé l tés . . . semmi! Az egész: egy sugár a kékesszürkén derengő 
tágas szepességi völgy fölött. Az én szivemben most is ugy él Hillger 
Lotte, ahogy akkor elképzeltem, ahogy megalkottam magamnak gyön-
géd, légies alakját, most is ugy látom nefelejtskék szemmel, szőke hajjal, 
amely olyan, mint az olvasztott arany, világoskék ruhában a kristály-
tiszta Hernád fölött ivelő hidon állva, almafavirágok özönében és mindig 
igy fog maradni üdének, tisztának, fiatalnak, mosolygónak, elröppenő 
angyalnak fogom mindig l á tn i . . . mert elszállott, mielőtt egyszer meg-
láthattam volna a szegény kis arcocskáját! 

Nagy iró volt Maeterlinck, mert a „Kék madár" gondolata az ő 
szivében támadt. A „Kék madár", mely azért jelenti a boldogságot, mert 
földi ember meg nem foghatja, csak itt-ott sejtheti azúrkék szárnyának 
villanását. 

(Folytatjuk) 
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1. KÉP 
(A cári palota katonai irodájának irótzobája. 

Az adjutáns, az ezredirnok.) 
ADJUTÁNS: EzredirnokI Maga itit azt irta 

„szemügyre vesszük", holott a császári ren-
detettár 040. szánna szerint azt kellett volna 
Írnia ,.megszemléljük". 

AZ ÍRNOK: Adjutáns ur, maga méltózta-
tott . . . 

ADJUTÁNS: Azt ne merje mondani, hogy 
én diktáltam igy. Ugy diktáltam, ahogy ép-
pen eszembe jutot t De maga előtt ott feikszílk 
a szolgálati szabályzat ós benne 1073 rendel-
vény császári dekrétumok fogalmazásáról. 
Miért Dem javította kii — airórt van itt. Miért 
nem ül le? (Leül.) Miiért nem ir? Csak nem 
képzeli, bogy én ezt a mocskot átnyújtom... 
Adóik magánajk őt perc időt. 

AZ ÍRNOK (feláll): Adjutásw ur az lebe-
t e t . . . 

ADJUTÁNS; ö t perc időt! ö t perc múlva 
itt lesz Andrejev báré ordonánca a paran-
csért, amelyet 3 óra 40 perckor, tehát 30 perc 
múlva előterjeszt a cár őfelségének, abban a 
piManatfoan, amikor őfelsége álmából feléb-
red. Hát még mindig áll? (lmok leül.) Hol 
van az őfelségéhez ezen. a béten> személyes 
szolgálatira' kirendelt gárdatisztiek szolgálati 
beosztása? Adja ide. — És aztán irjont Még 
két perc van. (Olvas, írnok gyorsan Imi kezd) 
. . . és őfelségéihez személyes szolgálattételre 
kimtdeltetneik Jefim, Andrecsev, Paszov, í r ja 
és Tonablev hadnagyok. Ki ez az í r ja? Hát 
Ht meg mit müveit, maga szarvasmarha ! 
Maga Ibétszarvu vad tulok I Álljon fel, ha> be-
szélek magával! (Írnok feláll.) Ki ez az ír ja 
hadnagy? Hírét sem hallottam soha í r ja had-
nagynak. 

AZ ÍRNOK; Adjutáns . . . méltóztatott . . 
azt diktálni . . . 

ADJUTÁNS: Méltóztattam? . . . méltóztat-
tam . . . maga hájfejü szörnyszülött, maga is-
tentől elrugaszkodott gonosztevői Én azt dik-
táltam és igy diktáltam: Jefim, Andracsev, 
Paszov... és gondolkodás közben azt mond-
tam, i r j a {mutatja) és Tonablev hadnagyok. 
Maga pedig, maga tyuikeszii, azt irta nagy-
betűvel, hogy Irja hadnagy. Egyszerűen ki-
nevezett, megszült egy Irja hadnagyot! 

I. ORDONANG (bálról): Andrejev báró 
őkegyelmessége kéreti az aktáikat. Őkegyel-
messége -csodálkozását fejezi ki a katonai 
iroda pontatlanságán. 

II. ORDONANC: Andrejev báró őkegyel-
messége sürgősen kéreti a gárdatisztek őr-
szolgálati beosztását. Andrejev báró őkegyel-
messége csodálkozását fejezi ' k i . . . 

-III. ORDONANC: Andrejev báró felhábo-
rodását fejezi ki a katonai iroda pontatlan-
ságán. Őfelsége minden pillanatban felébred-
het és csengethet. Őkegyelmessége kétségbe-
esett izgalomban várja az aktákat. 

ADJUTÁNS (aki kétségbeesett gyorsasággal 
nézi át a parancsot): Felnégyeltetem! Agyon-
korbácsoltatom! Hát egészen megbolondult? 
Mit irt megint? Ribov hadnagy meghalt? Ri-
bov hadnagy olyan egészséges, minit én vagy 
maga! (Maga beteg állat! A szolgálatból ki-
lépett a váltólázban elhunyt Olj hadnagy és 
Ribov hadnagy. Én Olj után azt kérdeztem: 
Kész? és maga azt irta „és". É s Ribov had-
nagy! Egyszerűen megölte Ribovot. 

ANDREJEV (balról be): Adjutáns ur, fel 
vagyok háborodva! 

ADJUTÁNS: Kegyelmes uram... az irnok! 
ANDREJEV: Adjutáns u r . . . a parancso-

kat! 

Gáog Erzsébet 
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ADJUTÁNS (odaadja): Kegyelmes uram.... 
kegyeskedjék.... öt percnyi 'kihallgatást. 

ANDREJEV: Adjutáns ur! Bores kapitány 
uir! Elment az esze? Őfelsége minden pilta-
naliban felébredhet! 

ADJUTÁNS: 3 óra 40 perckor! 
ANDREJEV: Nekem mindenesetre a helye-

men kell lennem. (El balra, három ordonánc 
indul balra, utolsónak.) 

ADJUTÁNS: Ordonánc, ordonánc! Menjen 
őkegyelmessége után és jelentse: alázatosan 
kérem, életbevágó, süirgös ügyben fogadjon 
őfelsége előszóbájában még őfelsége felébre-
dése előtt. (Adjutáns el balra. — Az írnok-
hoz): Maga még itt van? Maga még mer élni? 
Lépjen elől Maga, maga hülye . . . takarod-
jék a pokolba, és holnap reggel napportra 
jelentkezik! Rapportra holnap reggel! Kifélét 
(Bores balra, irnok jobbra el.) 

(Az udvarról a nyitott ablakon át kangos 
segélykiáltás hallatszik, azután nyomban 
utána lárma és az őrség kiáltása. A tisztek: 
Vigoreszk, Brug jobbról és az adjutáns bal-
ról, az utóbbi az udvar felöl, bero'ntanak a 
szobába.) 

ADJUTÁNS: Mi történt? — Ki kiabál, mi-
kor őfelsége alszik? 

VIGORESZK: Valaki lent van az udvaron. 
Az őrség nem tudja megtalálni. 

PASZOV (balról belép): őfelsége valami 
átkozott hülyének a segélykiáltására feléb-
redt és meghúzta a vészcsengőt. 

ADJUTÁNS: No, most ezt kifogtam. 
BRUG: Kapitány ur tudja, hogy ki volt? 
ADJUTÁNS: Nem, én is csak azt hallottam, 

hogy valaki azt kiáltotta, segitség! 
VIGORESZK: No, lesz zenebona. . . Andre-

jev bú ró ma levezefcli minden bűnét. 
N.INA (látható lesz az ablakban. Valami 

kuszóindába kapaszkodik és fejjel lefelé 
függ)-

BRUG: Tyü, a kutyafáját! 
VIGORESZK: Különös helyzet egy dánjá-

nak . . . 
NINA: Ejnye, segítsenek hát! (A tisztek 

beemelik.) Ô Istenem, szerencse, hogy ezek 
az indáik ilyen erősek. Kissé szokatlan utón 
hagytam el a szobámat. 

PASZOV: Nina Petrovna, felieszem, nem 
ok nélkül jött a katonai irodába. 

NINA (középre): Oh, hát ez a katonai 
iroda? Az én szobám éppen itt felettük van. 
Nagyon kihajoltam és kiestem az ablakon. 

PASZOV: Nina Pe t rovna . . . 
NINA: Paszov hadnagy ur, azt hiszem, ön 

katonatiszt. Es ön is, adjutáns ur és önök 
is, Vigoreszk és Brug hadnagy urak! 

VIGORESZK : Bennünk megbízhat, Ma-
dame! Csaik arról nem tudok kezeskedni. 

hogy zavartalanul jut vissza az udvarhölgyeik 
lakosztályába. Az udvaron kell átmennie és 
most az egész őrség kint szaladgál. Egy ráély 
férfihang segítségért kiáltott és felkeltette ál-
mából őfelségét. 

NINA: Oh, ez nagyon érdekes! 
VIGORESZK: Nem hallott semmit? 
NINA: N e m . . . én nem hallottam semmit. 

Miért éppen én hallottam volna? 
PASZOV: Mindenki hallotta. És ön — ab-

ban a pillanatban — hogy ugy mondjam — 
éppen kint volt a szabadban. 

NINA: Nem, én nem hallottam semmit. 
Nagyon is el voltam foglalva sajátmagaimmal. 
Abban a helyzetiben — remélem, uraira, nem 
láttáik semmit. 

A TISZTEK: Nem, ó, a világért sem! 
NINA: És . . . őfelsége most nagyon harag-

szik a r r a . . . aki segítségért kiáltott? 
PASZOV: Nagyon, mlószdnü. őfelsége nem 

szokta meg, hogy álmáiból felriasszák. 
NINA: T a l á n . . . talán ébren is volt. 
PASZOV: Nem tudom, Madame. 
NINA: É s . . . mondja csak, Paszov had-

nagy, szigorúan megbüntetik art, o k i . . . se-
gítségért kiáltott? 

PASZOV: Neon tudóim, Nina Petrovna. 
(Ablakhoz.) De lent az udvaron még tart a 
lárma és azt hiszem, hogy még el se csípték. 

NINA: Paszov hadnagy! Nem kíváncsiság-
ból, azaz hogy . . . természetesen . . . csak 
kíváncsiságból, végre is . . . nő vagyok, hi-
szen majdnem én lehettem volna, aki segít-
ségért k i á l t . . . Paszov hadnagy, nem tuda-
kolhatná meg, hogy az őrség rátalált-e. Ké-
rem, aztán közölje majd velem, — nagyon 
kérem, most már tudja, hogy hol van a szo-
bám. 

PASZOV (némi hallgatás után): Kívánsága 
parancs, Nina Petrovna. (El balra.) 

NINA: Adjutáns ur pedig lesz szives és el-
kisir az udvarhölgyek lakosztályába. 

ADJUTÁNS: Végtelenül sajnálom, Madame, 
de n e k e m . , . 

NINA: Adjutáns ur, ugy tudom, ö n ga-
vallér. 

ADJUTÁNS (feszesen tiszteleg és mind a 
ketten el jobbra. Fejcsóválások). 

RIBOV (balról beront a szobába): Láttá-
tok? 

BRUG: .Kit? Mi történt veletek? 
RIBOV: iNina Petrornát. 
VIGORESZK: Igen, az ablakon mászott be. 
RIBOV: És? 
BRUG: Nem történt semmi baja. Bores 

most kíséri haza. 
RIBOV: No, hála Istennek! Láttam, amint 

ott függött ez ablakiban. Gyerekek, micsoda 
édes teremtés. A tegnapi álarcosbál óta nem 
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tudóik másra gondolai. Moat láttam csak elő-
szűr és moat is fejjel lefelé. 

VIGORESZK: Nem tudod, megfogtáik már? 
RIBOV: Két? 
VIGORE&ZK: Azt a k i . . . miamit «lejtettél. 
RXBOV: Oh, semmi. (Egy levelet vetz fel.) 

Gyertek! (Mindhárman jobbra el.) 

2. KÉP 
(A cár hálószobája, a cár is a palotaparanc»-

nok balról.) 
A CÁR (titál): Nos, parancsnok url 
A PARANCSNOK: Felség! 
A CAR: Mi van? (Fenyegetően.) Mi van? 

Mi?! Hogy?! 
A PARANCSNOK: Felség, az őrség a park 

minden bokrát átkutatta, minden kaput azon-
nal lezártak. . . 

A CÁR: És, é s . . . Hát a levegőben bujt el? 
Ml? A levegőben! Mi? 

PARANCSNOK: Felség, lehet, hogy valaki, 
aki a palotához tartozik. Valami félreértés. 

A CÁR: Valami félreértés keltett fel az ál-
momból, félreértés.. , Honnan tudjátok, hogy 
nem az ablakomra célzott-e valaki pisztollyal. 
Vagy valaki itt bujt el talán az ágyam alatt 
tőrrel a kezében. (A szoba másik falához 
menekül.) Nézze megl Hajoljon le! Mélyeb-
ben! Mélyebben! Még mélyebben 

PARANCSNOK: Felség, itt nincs senki. 
A CÁR: Vagy talán ott lent áll valaki és 

arra vár, hogy a fejemet kidugjam az abla-
kon . . . Dugja ki a fejét! — „Segítség! Segít-
ség!" Ki kiálthat itt segítségért? Kinek van 
itt joga megijedni — rajtam kivül? 

ANDREJEV BARO (belép, balról.) 
A CÁR: No, lám, a báró! Tudja már, hogy 

ki volt a gyilkosom? 
ANDREJEV: Felséged gyilkosa? 
A CAR: Azt mondom, a gyilkosom, — no, 

nem tudja? (Egyiktől a másikhoz megy ét 
kutatva, fenyegetően is sötéten niz a ize-
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műkbe. Egyszerre a tekintete az órára tévedj 
Maszkán! 

KOMORNYIK (belép jobbról). 
A CAR: Hát ei, hát ez — (Megfogja a nya-

kát it odanyomja az órához.) Miért áll ez 
az óra —- és miért ez, mi ez itt? (Valami cte-
ctebectire mutat.) Ki tette ezt ide? Tudni 
akarom, hogy ki tette ezt ide? 

KOMORNYIK: Felség, utasítást kap tam. . . 
A CÁR: Ki adhat itt utasítást? 
KOMORNYIK: Andrejev báró... (El jobbra.) 
ANDREJEV: Felség, édesanyja őfelsége bu-

doárjának legértékesebb darabja. 
A CAR: Értékes? Ugy. (östzetórl.) Nem 

akarok semmit, ami az anyám szobáiból való 
De maga, báró ur, ugy látszik, visszakívánj« 
Katalin cárnőt. Az ő finom Ízlését, a szép ki 
nai csecsebecséket. Hát nálam máskép van 
A nagy cárnő! Nem ismert el fiának. Nálan 
máskép van. Nálam nincs finom izlés, csak 
engedelmesség van! Hát meddig álljak még 
itt, az anyámnak ezzel a vackával a kezem-
ben? (Andrejev báró átveszi.) Megálljon?! 
Hová megy? 

ANDREJEV: A palota muzeuinába. 
A CÁR: Nem oda! Dobja a szemétbe. (El-

tört, megáll Andrejev előtt,) Hol van a napi-
parancs? Adja ide! » . . . személyes szolgálat-
r a . . . Jefím, Andreosev, Paszov, í r j a . . . a 
szolgálatból kiléptek, a váltólázban elhunyt 
Olj és Rlbov... az adjutánshoz. (Átadja az ira-
tot.) Tegye még hozzá: „A szolgálatból kilép-
tek súlyos fflggelemsértés miatt Andrejev bá-
ró, Risztjak parancsnok. (Mind mozdulatlanul 
állnak.) Na, nem hallják? 

ANDREJEV: Felség, én tudom, (Előrelép.) 
ki kiáltott segítségért, (Osszenizis.) Egyik 
gárdatiszt volt, í r ja hadnagy. 

A CAR: Ki? ír ja hadnagy? Hát az ki? 
ANDREJEV: Az a tiszt, akit Felséged az 

elhunyt Ribov hadnagy helyére a gárdához 
rendelt. 

A CAR: Miért kiáltott? 
ANDREJEV: Valami. . . valami . . . félre-

értés volt, Felség, 
A CAR: És miért titkolta el? 
ANDREJEV: Becsületbeli ügy, Felség. 
4 CÁR: Asszonyhistória, persze. Holmi asz-

szonyhistorfáért keltett fel álmomból. Lefo-
kozni és 25 korbácsot neki! Nyilvánosan a 
százada előtt. Aztán Szibériába! Szibéria, Szi-
béria, Szibéria! Még holnapi On jelentéit tesz 
róla. Kettőzött őrséggel — és vele együtt men-
nek Szibériába.,. (Halálos nématág. Aztán 
egyszerre egészen megváltozott hangon.) Na, 
menjetek most! Menjetek, menjetek, menjetek 
Innen! És hagyjatok egyedül . . . egyedül. . . 
egyedül (ö maga is elmegy jobbra.) 

PARANCSNOK (Kőztpre.) Az Isten szerel-
méért, ki az az ír ja hadnagy g ? 

ANDREJEV: írja hadnagy. . . egy iráshiba. 
PARANCSNOK: Nem ismerek semmiféle 

írja hadnagyot. 
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ANDRËJEV: En sem. 
PARANCSNOK: Tessék? 
ANDREJEV: Valakit meg kellett neveznem 

és Írja hadnagy neve ott áll a napiparancson, 
amit a cár aláirt. 

PARANCSNOK: De hiszen ez lehetetlen. 
ANDREJEV: Az irnok tévedése. így kap-

tuk a katonai irodától, 
PARANCSNOK: Hü, az ördögit, ha ez ki-

derüli 
ANDREJEV: Egyelőre megmentett bennün-

ket. A cár szeszélyes, holnap majd más 
s*él fuj. 

PARANCSNOK: És addig? 
ANDREJEV: í r ja hadnagy ettől a pillanat-

tól kezdve: él. Ribov hadnagy pedig, «ki való-
ban él, meghalt. A napiparancs tévedett, de 
a cár, aki aláirta, nem tévedhet. í r ja hadna-
gyot megkorbácsolják és holnap Szibériába 
Indul. 

PARANCSNOK: Nyilvánosan, a százada 
előtt? De báró ur, hogyan? 

ANDREJEV: A maga dolga, parancsnok. 
Nem avatkozom a más reszortjába. (Balra el. 
Parancsnok fejcsóválva áll.) 

3. KÉP 
(Udvar a kastély előtt, a gárdacsapatok deftt-
Uraznak a parancsnok előtt. Parancsnok it 
adjutáns a lépcsőn. Az első csapat a díszlet• 
bői, a többi jobbról. Katonák futólépésben 
balról jobbra. A jobb. és bal-proszcénium-

J nyitásnál egy-egy őr.) 
PARANCSNOK: Rrug hadnagy századal 

(Egy csapat Brug hadnaggyal elvonul.) Pa-
szov hadnagy! (Ismét egy csapat Paszovval.) 
Vigoreszk hadnagy! — í r ja hadnagy! (Meg-
jelenik egy csapat, vezető nélkül.) Allj ! Leg-
felsőbb parancsra! őfelsége a felségsértésért 
degradált ír ja közlegényt saját százada előtt 
kiszolgáltatandó 26 korbácsütésre Ítélte. A 
büntetés végrehajtatik. Legénység, sorakozz 
— zárkózz! 
(Egy második csapat vonul be és olyan szoro-
san áll fel az előbbiek előtt, hogy a mögöttük 
álló csoport elől a kilátást teljesen elveszt a 
színpad előtere elől, két katona kimegy, be-
hozza a derest, balról, ahol most felállítják 

a derest.) 
PARANCSNOK (fel a színpadra): őfelsége 

legmagasabb parancsára én magam hajtom 
végre a büntetést í r ja közlegényen. Vezessék 
elő a delikvenst. Hátra arc! A büntetést 
végrehajtom. (Az üres padot csapkodja, egy 
katona számolja az ütéseket.) Huszonnégy, 
huszonöt. Hátra arc! Rores kapitány! 

ADJUTÁNS (megáll előtte.) 
PARANCSNOK: Jelenti a cár őfelségének, 

hogy ír ja volt hadnagyon a büntetés véne-
hajtatott. A csapatok felvonulását folytatjuk. 
(Le a lépcsőre. Kolcsev is egy tiszt jobbról 
patanosnok mellé a lépcsőre.) A váltólázban 
elhunyt Olj hadnagy helyére Pedrov alhad-
nagy lép. Az ugyancsak elhunyt Ribov had-

nagy helyére Kolcsev alhadnagy, aki egyben 
hadnaggyá neveztetik ki. (Ribov jobbról éppen 
elvonul csapatával, elképedten megáll, Kolcsev 
melléje Up,) A most kinevezett tisztek dísz-
szemlére viszik csapataikat, (De Kolcsev hatá-
rozatlanul áll Ribov mellett, aki viszont ugy 
áll, mint akit fejbevertek,) Kolcsev hadnagy! 

KOLCSEV: Indulj] 
PARANCSNOK: Kettős rendek jobbra át! 

Kardot ki! kettős rendek, visszakozz! Hát 
az az ember mit keres ott? Kergessétek el. 

RIBOV: Parancsnok ur! 
PARANCSNOK: Kolcsev hadnagy! 
KOLCSEV (összeszedi magát)t Század, vi-

gyázz! (Rlbovot kíméletlenül ftlreszoritják, 
ö mindenáron azon Iparkodik, hogy csapata 
élére kerüljön, aztán meg hogy a parancs-
nokhoz jusson. 

RIBOV: Parancsnok ur, tréfa volt ez? 
PARANCSNOK: Tréfának nevezi őfelsége 

parancsát? 
RIBOV: De parancsnok ur, én élek! 
PARANCSNOK: Meghalt. 
RIBOV: De hisz én élek! —• Parancsnok 

ur, tisztelettel jelentkezem szolgálatra. 
PARANCSNOK: Nem ismerek Ribov nevü 

hadnagyot. 
RIBOV: Alázattal kérem, hogy ügyemet 

a tiszti iroda elé terjessze. 
PARANCSNOK: A tiszti iroda csak tisztek 

ügyeivel foglalkozik. 
RIBOV: Az irodának át kell vennie a kér-

vényemet. 
PARANCSNOK: A tiszti iroda nem veszi 

át halottak kérvényét. 
RIBOV: Parancsnok ur, ön mindig atyai 

barátom volt. 
PARANCSNOK: Szolgálatban vagyok, 

hagvja el az udvart. 
RIBOV: Hát akkor majd Andrejev báró-

hoz fordulok, majd ő elintézi. 
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PARANCSNOK: Hagyja el az udvart! 
RIBOV: Soha! Én a gárda tisztje vagyok! 
PARANCSNOK: őrség! Távolítsák el ezt 

az embert! (Bálról.) 
R1ROV: Parancsnok uri Parancsnok ur! 

Gondolja meg, mit csinálnak velem! Mi az? 
Álmodom? (Az Örsig kiszorítja a kapun. 
Jobbra.) 

PARANCSNOK (a verejtéket törli homlo-
káról). 

ANDREJEV (balról belép). 
PARANCSNOK: Ostoba história! Szegény 

Ribov. Olyan derék flckó volt. 
ANDREJEV: Hát már?. . . (Gesztusa azt 

felzi, hogy elkergették.) 
PARANCSNOK: Valamit mégis csinálni 

kéne vele. Nem fog belenyugodni. És egy-
szer még sikerűi bejutnia a cártioz. (Andre-
jev jobbról Kolcsevet, balról Vigoreszket 
inti magához, mindkettőnek sug valamit a 
fülébe. Kolcsev jobbra, Vigoreszk balra 
gyorsan el.) 

ANDREJEV: Küldje ide hozzám! (Pa-
rancsnok jobbra el.) 

RIBOV (jobbról beront, bármilyen izga-
lomban van, mégis tiszteleg. Andrejev báró 
nem viszonozza az üdvözlést). 

RIBOV: Andrejev ezredes ur, én tiszte-
legtem. 

ANDREJEV (elnézően tiszteleg): Hát igen, 
R i b o v , magával egy kis baleset történt! 

RIBOV: Báró ur, mit tettek velem?! 
ANDREJEV (mosolyogva): Kitörölték az 

élők sorából, kedves Ribov. 
RIBOV (egy pillanatra azt hiszi megint, 

hogy tréfálnak vele). És most? 
ANDREJEV: Most halott! 
RIBOV: Báró ur, maga is tréfál velem? 
ANDREJEV: Hja! (megmutatja a paran-

csot) a cár aláírása. 
RIBOV: Tévedés. 
ANDREJEV (hangsúllyal): A cáré! — Té-

vedés, amely ténnyé vált! 
RIBOV: Én mindenkor teljesítettem a kö-

telességemet. 
ANDREJEV: Igen. 
RIBOV: Nem lehet, hogy szégyennel és 

gyalázattal kergessenek el. 
ANDREJEV: Azt senki sem tette. Tisz-

tességben eltemettük, Ribov. 
RIBOV: Báró! On az atyám legjobb ba-

rátja volt! 
AiNDREJEV: Együtt szolgáltunk a Kau-

kázusban. 
RIBOV: Mindennap együtt lovagoltak. 
ANDREJEV: Ugyanannál a tábortűznél 

ültünk minden este. 
RIBOV: Megosztották a szobájukat, elcse-

rélték a lovukat 
ANDREJEV: Szép dámáknak együtt kuri-

záltunk. 
RIBOV: Segédkeztek egymás párbajainál. 

ANDREJEV: Igen. Kétszer ő nekem, há-
romszor én neki. 

RIBOV: Együtt csináltak karriert. 
ANDREJEV: Igen, mig ö meghalt. (Moz-

dulat, amely azt jelzi, nos ésl) 
RIBOV: Szerezzen audienciát számomra 

őfelségénél. 
ANDREJEV: Hiábavaló Ribov. Az utód-

ját már kinevezték. 
RIBOV (felemelt ököllel): Andrejev, ön 

egy • • • 
ANDREJEV: Egy pillanatra Ribov. (Kol-

csev jobbról. írást ad át, jobb hátul megáll. 
Az egyik tiszthez, aki a kettő közül vissza-
tért.) Nos? (A tiszt egy írást ad át.) 

ANDREJEV (átadja fíibovnak). 
RIBOV: Ml ez? 
ANDREJEV: őfelsége válaszirata. 
RIBOV: Báró ur, ö n . . . 
ANDREJEV: Idejekorán félbeszakítottam, 

Ribov. 
RIBOV (elolvassa, teljesen összetörten): 

Amit aláirtam . . . aláirtam. 
ANDREJEV (némán néz): A cár sajátkezű 

aláírása. (Aztán halkan a tiszthez.) Hát Vi-
goreszk bol marad? 

KOLCSEV: Már itt van. 
VIGORE&ZK (belép): Őfelsége parancsa. 

Azt az embert, aki az elhunyt Ribov had-
nagy nevét jogtalanul viseli, a császári rezi-
denciából el kell kergetni és halálbüntetés 
terhe alatt tilos oda visszatérnie. Kardját és 
egyenruháját el kel) venni, 

RIBOV: Én a cár tisztje vagyok! Én a 
cár tisztje vagyok! 

ANDREJEV '(a tisztekhez): Köszönöm. 
(Kolcsev jobbra, Vigoreszk balra el. Mind-
két tiszt el.) Hát igy van ez, Ribov. Maga 
most szabad. Olyan szabad, amilyen ritkán 
volt még ember. Tulajdonképpen ez nagyon 
szép. 

RIBOV (rámered). 
ANDREJEV: Azt tehet, amit akar. 
RIBOV: Könnyű most velem gúnyolódni. 
ANDREJEV: Én komolyan értem. Nem 

mindenki teheti azt, amit akar. Kereskedő-
ket foszthat ki az országúton. 

RIBOV: Nem vagyok útonálló. 
ANDREJEV: A neve tisztességben pihen. 

Asszonyokat tiporhat le. 
RIBÖV: Nem vagyok gazfickó. 
ANDREJEV: A neve tisztességben nyug-

szik. A szabadságot szolgálhatja. Bátor 
beszédeket mondhat. Isten ellen — a cár 
ellen. 

RIBOV: A cár tisztje vagyok. 
ANDREJEV: A nevét tisztességgel elte-

mettük. Szép. Ez tulajdonképpen nagyon 
szép. Ember, hisz maga szabadi 

RIBOV: Mi legyen belőlem? 
ANDREJEV: Talán tolvaj, talán lókötő, 

talán a legnagyobb szabadsághős. Lázadó, 
tudós, kertész, minden, minden, amit akar. 
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Fél? Mitől, miért? A neve tisztességben 
nyugszik. 

RIBOV: Arra születtem, hogy a császár 
kabátját viseljem. 

ANDREJEV: Ostobaság! A neve — de nem 
maga! 

RIBOV: És ön, báró ur. ön miért nem 
rabló? Miért nem dobja el a nevét, hogy 
azzá legyen, amire született? Lázadó, asz-
szonygyalázó, szabadsághős? 

ANDREJEV (vállat von): Én arra szület-
lem, hogy minderről . . 

RiIBOV: Nos? 
ANDREJEV: Csak álmodjak. 
RIBOV: Gondolja meg, hogy a kétségbe-

esésbe kerget. Egész életemet a bosszú 
fogja vezérelni. 

ANDREJEV: Helyes, helyes. Hát Ribov, 
most mennem kelt. (Az elvonuló csapatok 
lenije a színfal mögött.) A szolgálat, a kö-
telesség. Igaz, a kardját és a kabátját 
még át kell adnia. 

RIBOV (mialatt a zene szól): Csak annyi 
időt engedjen, hogy egy hölgyet megláto-
gassak, — igy ahogy vagyok, ebben a ruhá-
ban. 

ANDREJEV: Nem, nem lehet, kedves 
Ribov. Hát nem érzi, hogy útban van? Az 
állam gépezete nem tűri a zavarokat. 

RIBOV: Ugy! Hát még ezt sem! Hát ak-
kor . . . megtartóim a kabátomat és megtar-
tom a kardomat. (Andrejev balra int. Kit 
őr ba'.ról be, közrefogják Rlbovot, de az ki-
szakítja magát. Andrejev int az őröknek, 
hogy hagyják. Andrejev int egy katonának. 
Ribov félrelöki a katonát, aki Andrejev in-
tésére besietett): A kardom nem fog pihenni, 
ha nem is a cárt szolgálja. (Bal proszcé-
nium-nyiláson el.) 

ANDREJEV (magában): Igen, igen, ugy. 
Igy is gondoltam. De hát akkor a cár ka-
bátjának nem sok értelme van. Értelme kü-
lönben mindig csak a kardnak van. 

4. KÉP 
(Az udvarhölgyek lakosztálya. Nina Pet-
rovna, Vera, Szófia, Szasa, Ljuba a sugó-

lyuk alatti lépcsőn) 
SZÓFIA (a ruháját mutatja): No, hogy 

tetszik? 
SZAlSA: óh, nagyon s z é p . . . 
NINA: Gyere . . , hadd l á s sam. . . (Fel, 

színpadra, Szófia a sugólyukra, forgás.) 
VERA (fel): Nagyon szép vagy, Szófia. 
SZÓFIA: Tetszem majd neki? 
LJUBA (fel): Most még lánc, buton és 

diadém kell hozzá. 
SZASA (fel): Végy fel mindent. (Szófia It 

a sugólyukról.) 
VERA: És te, Nina, mit veszel fel? 
NINA (lekuporodik a sugólyukra, többlet: 

vissza lipcsöre): É n . . . én tiszta fehérben 
leszek. Fehér fátyolt. Fehér gyöngy é* a ha-
jamba fehér rózsák. 

SZÓFIA: És a fehér bőröd. 
SZASA: Én azt hiszem, Nina szerelmes. 
A TÖBBIEK: Ugyan . . . Nem is t u d t u k . . . 
NINA: Oh, csöndI Hallgassatok! Nem illik 

ilyet beszélni 1 
LJUBA: No, mesélj! 
NINA: Oh, nem, n e m . . . Ljuba. (Ljuba 

nyakába borul.) 
SZASA: Te, kérlek, Ljuba nem katona-

tiszt. (Nevetis.) Vigyázz, vigyázz! 
LJUBA: Csak hallgass! Hátha éppen a te 

Alexedbe szerelmes. 
SZASA: Nem. Ö hü hozzám, mint a 

szikla. Mint a szikla. Tegnap küldött ne-
kem . . . (Valamit sug a többiek fülibe.) 

SZÓFIA (meglepetten): Igazán? Mutasd! 
SZASA: És amikor kinyitottam, ez a 

gyürü volt benne. 
VERA: Hadd lássam! Mutasd! Oh, milyen 

szép! (Atadogatják a gyűrűt Verának.) 
NINA: Megengeded, hogy egy pillanatra, 

csak egyetlen pillanatra az ujjamra húz-
zam? Oh i g e n . . . ez a g y ü r ü . . . ez szép. 

LJUBA: A te gyürüd is szép, Nina. 
NINA: Nem, ez nem szép. El is fogom 

ajándékozni. 
LJUBA: Kitől kaptad? 
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NINA: Csak egy nagynénémtől. 
MINDNYÁJAN SOBBA: Csak? 
VERA (fel, forgót): Bizony a cári palota 

gárdatisztjei a legizebb lisztek a világon. 
S2ASA (fel, forgás); És udvarhölgynek 

lenni a cári palotában: a legszebb élet a 
világon. 

NINA (fel sugölyukra, forgás): És holnap 
este az udvari bálon a cári palota udvar-
hölgyei a világ legszebb tisztjeivel táncol-
nak. 

SZÓFIA (fel): Oh, bár holnap este lenne 
már! 

LJUBA (fel): Olyan sxép lesz-e holnap, 
mint három nap előtt volt? 

NINA: Igen, b iz tosan . . . Vagy . . . nem. 
Olyan szép soha többé nem lesz. 

LJUBA: Igen, ma este e l j ö n . , , brr. 
MINDNYÁJAN SORBA: Psztt 
SZASA (összebújnak, suttogva): Biztos, 

hogy eljön? 
LJUBA: Brug hadnagy szerint biztos. 
SZASA: S azt mondják, ma nagyon rossz-

kedvű. Bores adjutáns mondta és azt is 
mondta, hogy legyünk ma nagyon kedvesek 
hozzá. Brrr. 

MINDNYÁJAN SORBA: Pszt! (Fel a szín-
padra.) 

SZASA: Bizony, tegnap valaki felriasz-
totta álmából. Lent az udvaron valaki han-
gosan segítségért kiáltott. 

LJUBA: Oly hangosan, hogy őfelsége fel-
ébredt. 

SZASA': És milyen sokáig nem tudták el-
csipni. 

LJUBA: Képzelhetitek, hogy erre még dü-
hösebb lett. 

VERA: Oh, milyen borzasztó, ha dühös. 
Szegény tisztek. 

LJUBA: Aki segítségért kiáltott, az is tiszt 
volt. 

NINA: Hát mégis megtalálták? 
LJUBA: Igen. 
SZÓFIA: Hogy hivják? 
LJUBA: Azt mondják, vakuni í r ja had-

nagynak hivják. 
VERA: Azt nem ismerem. 
SZÓFIA: Én sem. 
SZASA: Igen, most u j nevek vannak a 

gárdában. 
SZÓIFIA: Tulajdonképpen, miért kiáltott? 
LJUBA: Nem tudom. Ma reggel a csapa-

tok előtt megkorbácsolták és nyomban az-
után Szibériába küldték. 

NINA (fájdalmas jajkiáltással összeesik). 
LJUBA: Nina. Nina, mi történt ve led? . . , 

Gyertek segitsetekl 
NINA: Hagyjatok! Drágáim, ne bántsa-

tok! 
SZASA: Hát ö volt? 
SZÓFIA: Mondd, igazán ö volt? 
VERA: Beszélj! 
SZÓFIA: Megkorbácsolták <s Szibériába 

küldték? Egy gárdatisztet? 

UH 

LJUBA: Hallgass, Szófia, ne mondd előtte! 
SZASA: De hát miért kiáltott segítségért? 
NINA: Énmiattam. Én voltam a i oka. t 

cár lábához borulok majd és kegyelmet ké 
rek. (Fel.) 

VERA: De csak nem itt? Nina, nem itt 
Most, amikor olyan dühös? 

LJUBA: Nem, Nina. Várnod kell. MaJ 
megkérem Andrejev bárót, hogy járjon kö: 
be. De várnod kell. Légy türelemmel. 

SZASA: Itt nem. ma nem. 
SZÓFIA: Ma nem. 
SZOLGA (balról): őfelsége. (Mindnyájan 

jobboldalt. Cár balról. Szolga el.) 
UDVARHÖLGYEK: Oh, Felség. 
A CÁR: Hölgyeimi 
LJUBA: Felség, remélni sem mertük e ke-

gyet . . . . 
SZÓFIA: Egyetlen napon sem adjuk fel a 

reményt, ha mindennap új ra szétfoszlik. 
(Szata színpadra lép.) 

A CÁR: Hova mégy, Szása? 
SZASA: A szőnyegért, amelyet tegnap a 

cárné őfelsége látni kivánt. 
A CÁR: A cárné őfelsége ma nem jön. 

(Szata vissza a lépcsőre.) Nikolaj herceggel 
valami Szent izé gyermekmenhely meg-
nyitására ment Egyedül vagyunk. Legyünk 
hát vidámak! (Int. Mindannyian középre.) 
Inni fogunk! (Tapsol, borirt.) És nem aka-
rok szomorú arcokat látni, Nina Petrovna. 

LJUBA: Ha Felséged közénk jön, nem is 
láthat szomorú arcokat, még ha akar sem. 
(Szolgák bort hoznak.) 

A CÁR: Hízelegni tudsz. (Szolgák be.) 
Hízelegni mindnyájan tudtok . . . mindnyá-
jan itt az udvarnál. De tegyétek is. Hizeleg-
Jetek, ahogy csak tudtok. Ebből sosem elég. 
(Leülnek.) 

SZÓFIA (felemell a poharat): Egészsé-
gére, Felség! 

LJUBA: Es a boldogságára! 
A CÁR: A boldogságomra? őszintén kí-

vánod, Ljuba? 
LJUBA: Igen, Felség. 
A CÁR: Te is, Nina Petrovna? 
NINA: Igen, Felség! Az ön boldogságára 

és — az enyémre. (Szörnyüködis.) 
A CÁR: A tiedre is? (Fel.) Hát a te bol-

dogságodhoz, Nina Petrovna, ml hiányzik? 
NINA (letérdel): (Felséged kegyelme és 

irgalmassága. (Kis sikolyok. Az udvarhöl-
gyek jobbra is balra a proszcintumfalhoz 
menekülnek. A cár utánuk.) 

A CÁR (fel): UgyI (Az Ijedten összekupo-
rodott lángokra mutat.) Ugy látszik, csinos 
kis dolgokat kívánsz te az én irgalmassá-
gomtól. 

NINA: ők félnek, Felség, én nem. Én ha-
tártalanul bizom Felségedben. 

A CÁR: Ugy? (Hízeleg neki a dolog, fel-
emeli Nina fejét.) Te vagy a legfiatalabb itt 
az udvarnál, még sokat mersz. Velem nem 



szoktak igy beszélni. 
NINA: En nem beszélek, Felség, én kö-

nyörgök. 
A CÁR: Szóval tőlem kéred a boldogságo-

dat? Mi? 
NINA: í r ja hadnagyért könyörgök,Felség. 
A CAR: Hát az ki? Mit követett el? Nem 

tudom, ki az a hadnagy. 
NINA: Az, aki az udvarban segítségért 

kiáltott. 
A CAR: Ugy, ugy? Hát azért könyörögsz? 

És ti is, mind. (Mindnyájan kittiednek, 
sorba mondják: „Igen".) Mi? Csinos kis ba-
jusza van, ugye? És nyájas modora. Meg 
fiatal, nagyon fiatal. Mit bánjátok ti akkor, 
hogy felkiabálta álmából a cárját? 

NINA (térdeiéiből fel): Felség, aem az ö 
vétke volt, én miattam kiabált segítségért 
Én szeretem őt és Felséged az én boldog-
ságomra ivott Én csak könyörgök. 

A CÁR: Nahát, könyörögjl (Leül a sugó-
lyukra.) Beszélj! Mondj el mindent, amit 
akarsz, én meghallgatom. De előbb ide filsz, 
az ölembe. (Nina az Öltbe ül.) U g y . . . hát 
szóval szereted. 

NINA: Az ablakomból egy levelet dobtam 
le neki — igy beszéltük meg. Hogy észre ne 
vegyék őt, egészen a fal mellett állt lent az 
udvaron. De én látni akartam ő t mert — 
én, Felség, én még sohasem láttam öt. Csak 
a hangját hallottam, a gyönyörű h a n g j á t . . . 
mert csak az álarcosbálon ta lálkoztunk. . . 
és ezért nagyon k iha jo l tam. . . és egyszerre 
elvesztettem az egyensúlyt, a lábam kicsú-
szott s ha meg nem kapaszkodom a kúszó-
Indákban, lezuhantam volna. Fejjel lefelé 
igy lógtam ott és akkor t ö r t én t . . . akkor 
kiabált segítségért. 

A CÁR: Micsoda? Fejjel lefelé? És a lá-
bad? Az meg fönt? N a h á t . . . (Kipattan be 
161e a neveiéi. Az udvarhölgyek vele nevet-
nek.) De hisz a k k o r . . . akkor minden t . . . 
te, akkor mindenedet látni lehetett. (Mind-
nyájan nevetnek.) A lábad felfelé. Hahaha, 
hahaha. 

NINA: Igen, nagyon kényes helyzet volt. 
Igazán, nem haragudhat Felséged, ha sze-
gény flu megijedt. 

A CÁR: Hahaha, Nina Petrovna . . . szóval 
fejjel lefelé. H a h a h a . . . (Mindnyájan rte-
vetnek.) Aztán hogy szabadult a halacska a 
hálóból? 

NINA: A szobám alatt levő ablakban kö-
töttem ki. A tiszti iroda ablakában. 

A CÁR: Hahahal (Mindnyájan nevetnek.) 
Jgy, fejjel lefelé? 

NINA: Igen, felség, a kezemmel kapasz-
kodtam lefelé. 

A CÁR: Igen. És aztán az if jú hadnagy 
ir meglépett. De elcsípték és huszonöt kor-
bácsütést kapott érte. Hát ennyit igazán 

megért az élvezet. Tudja az ördög... hahaha 
Szinte magam lg elviselnék érte huszonöt 
korbácsot. Most persze azt akarod, hogy 
hozassuk vissza neked Szibériából? 

NINA (feláll): Igen, felség. 
A CÁR: No, egyideig csak ott hagyjuk. 

Mondjuk, tiz évre, vagy ötre. Jó lesz? 
NINA: Belehalok, felség. 
A CÁR: Ugyl Nina Petrovna grófnő, a 

cárné udvarhölgye meghal egy hadnagy 
Után, akinek nem tudja a nevét és akinek 
az arcát sohasem látta. Na most aztán elég 
ebből. (Felállnak.) Nem azért jöttem ide, 
hogy a tisztecskéitekről meséljetek. Azt aka-
rom, hogy jókedvűek legyetek. Te is, Nina. 
Érted? (Nina bókol.) És hagyj békén a had-
nagyoddal. Én rám gondolj, az én arcomat 
legalább ismered — na lássuk, mit tudtok. 
Valamit csak tudtok? Énekelni, táncolni, ne-
vetnil (Tapsol) Zenét! (Mindnyájan jel a 
tzlnpadra. Zene, tánc, a cár énekel.) 

(Altó lépcsőn): 

A cár vagyok, minden embernek cárja, 
A fejemen ékes korona ragyog: 
Nálam nincs hatalmasabb, nagyobb 
Minden oroszok cárja én vagyok. 

Szeszélyemtől a szivek megremegnek; 
Amit más nem tehet — nekem szabad; 
Nagy, rettegett bálványa mindeneknek, 
A fejemen korona van, lesz és maradi 

(Tánc) 

A CÁR (a lakájhoz): Andrejev báró 
jöjjön! (Az udvarhölgyek táncolnak. Nina 
Petrovnához.) No, Nina Petrovna, nincs 
semmi mondanivalód? 

NINA (elhaló hangon): Megpróbálok fe-
lejteni, mert felséged ugy parancsolja. 

(Andrejev báró jön balról.) 
A CÁR: ír ja hadnagyra vonatkozó paran-

csomat pontosan teljesítették? 
ANDREJEV: Igenis, felség! Lefokozták, 

megkorbácsolták és leggyorsabb tempóban 
Szibériába indult. (Nina sóhajt.) 

A CÁR: Megbilincselve? 
ANDREJEIV: Igenis, felség. 
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A CAR: Hát most küldje utána a leg-
gyorsabb futárt! Tegyen éjszakát nappallá 
hozza vissza Ide a palotába. Holnap este 
lesz il/, esküvője. 

MINDNYÁJÁN (örömtelits szörnuüködés): 
Ilyet! Nahát! 

NINA: Felséged kívánsága nekem parancs. 
ANDREJEV: Felség? ír ja hadnagy? . . . De 

hisz az . . . de hiszen csak tegnap küldtük el. 
A CAR: Most pedig megkegyelmezek neki. 

Nina Petrovna ugy kivánja. Iuaz? 
NINA: Igaz, felség! 
A CÁR: Báró ur, holnap este Nina Pet-

rovna férjhezmegy ír ja hadnagyhoz. Még az 
udvari ünnepség előtt. A ceremóniamester 
gondoskodjék róla, hogy az esküvő fényes 
legyen. 

ANDREJEV: Felség . . . Holnap estig . . . 
a futár el sem érheti í r ja hadnagyot. Titkos 
uton küldtük. 

A CÁR: Andrejev báró! 
ANDREJEV: Ma reggel erősen fagyott . . . 

az utak . . . 
A CAR: Holnap este hét órakor í r ja had-

nagy itt áll előttem, ön felel érte, báró ur. 
ANDREJEV: Igenis, felség! (Indul) Felség, 

megengedne egy javaslatot? 
A CÁR: Nem. 
ANDREJEV: Csak a ceremóniára vonat-

kozik . . . 
A CÁR: Hát akkor gyorsan! 
ANDREJEV: Ha mégis megtörténnék, 

hogy ír ja hadnagyot a futár későn éri el, 
í r ja hadnagy esküvőjét útközben is meg le-
hetne tartani,. Nina Petrovnáét pedig itt a 
palotában. Van példa erre . . . Az udvari kró-
nika tud ilyen esetet. 

A CÁR (felkacag): Brávó, báró! Nina Pet-
rovna itt az udvarnál és í r ja hadnagy va-
lami börtönben, útban Szibéria felé, Nina 
itt, ő meg ott. Ugyanabban az időben. Brávó, 
báró! Mit szólsz hozzá, Nina Petrovna? 

NINA: Felséged kívánsága nekem parancs. 
ANDREJEV: Megengedi Felséged, hogy 

távozzam és teljesítsem a parancsot? (El.) 
A CÁR (Nina Petrovnához): Nem fogod 

megsajnálui holnap este? Hisz az arcát sem 
ismered. Nem nagy ostobaság ez, Nina ki-
csikém? 

NINA: Neki van a legszebb hangja a vi-
lágon. ö mondta nekem a legnyájasabb sza-
vakat. S a szivem ugy dobogott, olyan erő-
sen dobogott, ha még hetekig, vagy évekig 
vártam volna, akkor sem doboghatott volna 
erősebben. 

A CÁR: Akkor hát már be is teljesült, 
amire ittunk: a boldogságodl 

NINA: Most még egyszer . . . poharat eme-
lek Felséged boldogságára. (Udvarhölgyek 
közelebb.) 

MINDNYÁJAN: Felséged boldogságára. 
A CÁR: Mit kivánsz nekem? 

NINA: Kivánok Felségednek . . . hirt és 
dicsőséget. 

A CÁR: Az megvan. Arra valók a tábor-
nokok. Mit kivánsz nekem? 

NINA: És egészséget, Felség. 
A CÁR: Arra valók az orvosok. Mit ki-

vánsz nekem, Nina Petrovna? 
NINA: És a trónörökösnek . . . 
A CÁR: Hogy az atyuskájt. meghaljon. 

Ugy-e? Azt ő kivánja magának. 
NINA: Felség, hisz olyan drága gyermek. 
MINDNYÁJAN: Oly drága gyermek! 
A CÁR: Igen, de tiz év múlva, ugyan mit... 

azt az anyámnak is kivánták. Nagyon drága 
gyermek, igen. De mit kivánsz n:kem? 

NINA: Azt kivánom Felségednek, hogy 
olyan boldog legyen, mint amilyen én most 
vagyok. 

A CÁR: Ugy, ugy. Azt igen. Hát igyál a 
boldogságomra. (Nina iszik. A cár Ljubához.) 
Igyál a boldogságomra. (Szásához.) Igyál a 
boldogságomra. (Verához.) Igyál a boldog-
ságomra! 

MINDEGYIK (külön-külön): Felséged bol-
dogságára 1 

A CAR (elhajítja a poharát). 

5. KÉP 
(Börtön valamelyik állomáson Szibéria felé. 

A börtönigazgató és a titkárja.) 
IGAZGATÓ (eszik és tele szájjal beszél): 

Rettenetesen sovány maga, Szergej Iljovics! 
Miért nem eszik? Különös, ezt nem értem. 
Hát nincs magának étvágya? 

TITKÁR: Még nincs. 
IGAZGATÓ: Mi az, hogy még nincs? Hát 

mikorra jön meg az étvágya? Mire a föld 
alá kerül és csontváz lesz magából? Akkor 
már nyugodtan lehet sovány. Akkorra én is 
sovány leszek. 

TITKÁR: Nincs időm az evSsre, Vladi-
mír Alekovics. 

IGAZGATÓ: Hát ml az ördöggel tölti az 
idejét? 

TITKÁR: Álmodással, Vladimir Alekovics, 
hisz tudja, hogy miről álmodok. 

IGAZGATÓ: Verje ki a fejéből ezt az os-
tobaságot! A lányom tizennégyéves, csak 
nem adom ilyen vén szamárhoz! 

TITKÁR: A tenyeremen hordoznám. És 
maga is a tenyerén hordozná, nem tűrné el, 
hogy a leányának a férje ilyen kishivatal-
nok legyen huszonöt rubel fizetéssel. 

IGAZGATÓ: Ostobaság, ez ostoba képze-
lődés! 

TITKÁR: Nem, Vladimir Alekovics, ez a 
boldogság! 

IGAZGATÓ: Minek kell boldogr ak lenni? 
Mire jó az? És feltéve, ha ma ja boldog 
lenne, mivel töltené az idejét akkor? 

TITKÁR: Akkor én is annyit ennék, mint 
maga, Vladimír Alekovics. 
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IGAZGATÓ: Azért a pénzért, most is ehet. 
TITKÁR: Volt egy álmom, nagyon jelen-

tfis álom. Hét nyul szaladt át az uton előt-
tem. Hét nyul, Vladimir Alekovlcs. 

IGAZGATÓ: Ugy, azt képzeli, hogy ez na-
gyon érdekes? Miért? Legalább sült nyulak 
voltak? 

TITKAR: EZ boldogságot jelent. 
IGAZGATÓ: Lehet, próbálja meg és tegye 

meg a hetes számot a lutriban. (Csenget a 
börtönőrnek.) Minden készen van? 

BÖRTÖNŐR: Igen. 
IGAZGATÓ: Mucuskám, a foglyot tehát az 

ötös cellába viszik. A kémlőlyukat elzárták? 
BÖRTÖNŐR: Igenis. 
IGAZGATÓ: Legfelsőbb parancsra, an-

gyalkám, a foglyot senkinek sem szabad lát-
nia. Amint a külső kaputól meghallják a je-
let, szivecském, az egész őrség visszavonul 
mucuskám. A foglyot az a két ember kiséri 
a cellába, aki vele jön, drágám. Minden ki-
vételes parancsot és óvatossági rendszabályt 
pontosan be kell tartani 

BÖRTÖNÖR: Igenis. 
IGAZGATÓ: Elmehet, szivem. Különös pa-

rancs I Különös fogoly 1 
NINETTE: Apuskáml 
IGAZGATÓ: Mi az, tubicám? 
NINETTE (kézenfogja): Gyere azonnali 
IGAZGATÓ: Drágaságom, most nincs időm] 
NINETTE: Apuskám, jönnöd kell! 
IGAZGATÓ: Nem látod, hogy szolgálatban 

vagyok. Ki engedte meg, hogy itt keressél 
meg? Tudod, hogy nem szeretem, ha ide-
jössz. 

NINETTE: Apuskám, te pedig tudod, hogy 
ha én azt mondom, hogy gyere velem, akkor 
te el fogsz jönni. Ne vesztegessük az időt. 
Szergej majd elvégzi a dolgodat legalább 
olyan jól, mint magad. 

IGAZGATÓ: Ez? Az én dolgomat aztán 
igazán nem végzi el ez a kákabélű. 

TITKAR: De igazgató ur, hogy mondhat 
ilyet a drága kis Ninette előtt. 

NINETTE: A drága Ninette fütyül ma-
magára. 

IGAZGATÓ: No, ezt se nekem mondták. 
NINETTE (a tokáját simogatja): Apus-

kám, ha velem jössz, kapsz valami finom 
ennivalót. 

IGAZGATÓ: Hát mondd meg legalább, mi 
történt?l 

NINETTE: Ninonnak kicsinyei lesznek. 
IGAZGATÓ: Óriási! 
NINETTE: Apuskám! 
IGAZGATÓ (fel): Átkozott kölyök! Szergej 

Iljovics, tiz perc múlva itt vagyok. (El, 
balra). 

(Jeladás kint a kapunál), 
TITKÁR (fel): A különös jeladás, Isten 

szerelméért, igazgató ur, igazgató ur! Hoz-
zák azt a bizonyos foglyot. 

AZ EGYIK KISÊRO (jobbról, szalutál): 

Parancs szerint a börtön igazgatójának át-
adjuk a 111. számú foglyot. 

TITKÁR: Igen, d e . . . 
KISÉRÖ: Reméljük, hogy a parancsokat 

teljesítették és minden rendszabályt ponto-
san betartottak. 

TITKAR: Igen, igenis, természetesen. Én... 
KISÉRÖ: Kérem, hitelesítse aláírásával a 

fogolv átvételét. 
TITKÁR: I g e n . . . i g en . . . igen, d e . . . 
KISfiKÖ: Kérem. (Szergej segítséget ke-

resve néz körül, azután aláirja). Az őrség 
parancs szerint elvonult? 

TITKÁR: Igen, természetesen. 
KISÉRÖ: Akkor hát kérem, vonuljon el 

Igazgató ur is. 
TITKÁR: De kérem. (Előre akarja bocsá-

tani). 
KISÉRÖ (a titkárt küldi előre): A foglyot 

nem szabad látnia senkinek. Hát kérem . . . 
TITKÁR (már az ajtó mögött): Igen. Erő-

szakos egy ember. 
IGAZGATÓ (balról leül, eszik): Ilyen 

tacskói 
(A kísérő visszajön, mereven keresztül-

mennek a szobában). 
IGAZGATÓ: Hé, hé, maga! 
(Kísérő jobbra el. A kisérő ügyet sem vet 

rá, kimegy a szobából). 
TITKÁR (balról remegve jön): Igazgató 

ur . . . Az a bizonyos fogoly . . . 
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IGAZGATÓ: Mi af? 
TITKAR: Mór itt van. 
IGAZGATÓ: Mil beszél? Hot van? 
TITKAR: En mindent aláirtam. Összeté-

vesztettek magával. Nem mertem megmon-
dani, hogy nem én vagyok az igazgató. 

IGAZGATÓ: Hála Istennek. Nagyon oko-
san tette. Nem vették észre a tévedést? 

TITKÁR (hiún): Miért vették volna észre? 
IGAZGATÓ: És a fogoly? 
TITKÁR: A hetes számú cellában van. 
IGAZGATÓ: A heles számúban? Én hatá-

rozottan azt mondtam, hogy a hármas szá-
múba csukják. Hetes szám. (Felugrik.) He-
tes s z á m . . . de hisz ez az a ce l la . . . Oh 
maga szarvasmarha. . . (Szédül, visszaül). 

TITKÁR: Igazgató url 
IGAZGATÓ! De hist ez az a cella, amely-

nek a rácsát javítóba adtuk. 
TITKÁR: És mégis egész bizonyosan he-

tes számot mondott. 
IGAZGATÓ: Nem, maga ö k ö r . . . A hetes 

számról azt mondtam, nogy tegye meg a 
lutriba. Örsig, Őrség. . . ejnye, hisz ezt a 
foglyot nem szabad senkinek látnia. Szalad-
jon le, álljon az ajtó elé és le ne vegye a 
szemét róla, amig tőlem más parancsot nem 
kap. 

TITKÁR (balra el, majd balról vissza. 
Az Igazgató, akinek a borjucsvAök mig min-
dig a kezében van, fel-alá szaladgál. A titkár 
lélekszakadva főn vissza, képtelen beszélni). 

IGAZGATÓ: Mi az? 
TITKÁR (valami irtelmetlent dadog). 
IGAZGATÓ: Ml az? Mi baj? 
TITKAR (ngög is dadog). 
IGAZGATÓ: Beszéljen hát végre! Megcsi-

nálták már a rácsot? 
TITKÁR: A fogoly . . . eltűnt. 
IGAZGATÓ: Mit beszél? 
TITKÁR (fejével bólint, egymásra mered-

nek). 

IGAZGATÓ: Az állásomba k e r ü l . . . De 
magának a fejébe. Maga irta alá. Mit csinál-
junk most? (Csenget. Egyszerre nyugodt 
lesz.) őrség, őrségi (Kit őr jobbról. Az őr-
sig megjelenik.) A hetes számú cella foglya 
megszökött. Mindent átkutatni, minden aj-
tót bezárni, lovasküldöncöket a környékre. 

ŐRVEZETŐ: Igenis. Szabad a személy-
leirást kérnem? 

IGAZGATÓ (titkárhoz): Milyen volt a kül-
seje? 

TITKÁR: Nem tudom. Nem láttam. Ki 
kellett mennem és a folyosót elsötétítették. 
(El.) 

IGAZGATÓ: Most keressük anélkül, hogy 
láttunk volna, anélkül, hogy ismernénk. De 
nem lehet még messze. Kutassátok át a 
cellákat, lehet, hogy elbujt. 

ŐRVEZETŐ (el balra, ör jobbra. Igazgató 
el jobbra. Kintről: „fogják meg" kiáltá-
sok, ajtócsapkodás, lánccsörgés. 1. börtön-
őr jobbról balra, S. börtönőr balról jobbra 
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„fogják meg/" kiáltásokkal. Titkár jobbra, 
balra, 3. is \. börtönőr balról jobbra ,Jiol 
az Igazgató?" kiáltással. í. börtönőr balról 
jobbra, Î. börtönőr jobbról balra kiáltozva. 
Igazgató balról jobbra kiáltozva. Kis szünet. 
Kintről: „Fogják meg". Három rab balról, ki 
az ablakon. Titkár asztal alá. Igazgató jobbról 
be, jobbra kl. Nagy nimajáték. Ajtók csap-
kodása hcllhaló. üldözők kiáltozása. Láncok 
csörögnek. Örök, katonák, tisztek, igazgató, 
titkár Őssze-vlssza szaladgálnak a szobában. 
Minden ajtó nyitva van. A nyugtalanság 
egyre nagyobb. Egyszerre a színfalak mögül 
hallható: A rabok... a raboki Nyomban ez-
után megjelennek az első megszökött fe-
gyencek is elmenekülnek az ablakon át. 
Minden oldalról ez hallható: Hol az Igaz• 
gató? Az igazgató maga ts berohan a szo-
bába is maga is azt kiáltja, hol az Igazgató. 
Egyre több fegyenc szökik ki az ablakon. A 
titkár jön). 

EGY ORDONÁNC (jobbról, a titkárhoz): 
Kérem, vezessen az Igazgatóhoz. 

TITKÁR: Nem én vagyok, én nem. Én 
csak az izé, a titkár vagyok. (Igazgató jobb-
ról be. Karon ragadja az igazgatót, aki ép-
pen belép a szobába.) Tessék, Itt van. 

IGAZGATÓ: É n . . . Kl vagyok én? Itt kü-
lönben is minden a legnagyobb rendben 
van. 

ORDONÁNC: Vladimir Alekovics. 
IGAZGATÓ: Igen, a z a z . . . igen. 
ORDONÁNC: Külön parancs őfelsége ka-

tonai irodájából. (Jobbra el, tiszteleg és el). 
IGAZGATÓ (megpróbálja elolvasni, de 

annyira remeg, hogy nem tudja): Szergej 
Iljovics, olvassa maga! 

TITKÁR (remegve olvassa): őfelsége, a 
cár parancsa, a 111. szám alatt elkönyvelt 
fogolynak mai nappal megkegyelmezek, egy-
ben visszakapja minden polgári, valamint 
katonai jogát és rangját. ír ja gárdaezredbeli 
hadnagy hétfőn, november harmadikán este 
7 órakor házasságot köt Jubickája Nina 
Petrovna grófnővel, őfelsége kifejezett pa-
rancsára az esküvői szertartás ugyanabban 
az időben, de két különböző helyen történik 
meg, mégpedig a menyasszony esküvője 
őfelsége palotájában, a vőlegény esküvője 
az oszkuri katonai fogházban. Mindkét es-
küvő pontosan hét órai harangozással kez-
dődik. A megkötött házasságról a cári pa-
lotában BorUzlav Ogatornubov püspök ur 
őemlnendája, a katonai fogházban pedig 
a börtönpópa állit ki házassági bizonyít-
ványt. Andrejev báró, a katonai iroda fő-
nöke, Rohov ceremóniamester. 

IGAZGATÓ: Oh, oh, oh, hisz akkor meg-
menekültünk. Hát nem érti? Megmenekül-
tünk! Még mindig nem érti? (Megkönnyeb-
bülten nevet). 

TITKÁR (hangosan nevet, anilkül, hogy 
irteni). 

IGAZGATÓ: Ha lehetséges a* esküvő vő-



legény nélkül, miért ne volna lehetséges az 
esküvő menyasszony és vőlegény nélkül. 
Most háromnegyed hét van. Pontban hét 
órakor esküvő lesz. Negyedóra múlva lako-
dalom. A pópa itthon van? 

TITKÁR: Azt hiszem. 
IGAZGATÓ (jobbról, csönget. Börtönőr be 

és ki. A börtönőrhöz): Kéretem a pópa urat. 
(A pópa jön.) No, éppen itt jön! Pópa ur! 

POP A (balról): Islen éltesse és kegyelme... 
IGAZGATÓ: Erre most nem érünk irá! 

Pópa urnák azonnal egy házasságot kell 
végrehajtania. 

PÓPA: Valaki haldoklik? 
IGAZGATÓ: Nem. Fogolyról van szó, akit 

őfelsége a cár különös figyelmében részesit. 
PÓPA: Orthodo* egyházunk nem ismer 

kivételt. Csak haldoklók eskethetők három-
szori kihirdetés nélkül. 

IGAZGATÓ: Őfelsége külön ukáza, ma 
este pontban hét órára állapitja meg az es-
küvő idejét. 

PÓPA: De viszont azonban az orthodox 
egyház meghajlik emberi szempontok előtt, 
ha azok méltó szolgájától származnak. 

IGAZGATÓ: őfelsége legfőbb ura az egy-
háznak. 

PÓPA: Őfelsége szolgája az egyháznak. 
IGAZGATÓ: Tudatnom kell tiszteletes úr-

ral azt is, hogy a menyasszony nem lesz 

PÓPA: Lehetetlen, hogy az egyház . . . 
IGAZGATÓ: A menyasszonyt ugyanabban 

az időben ugyanarra a harangütésre a cári 
palotában őfelsége jelenlétében Boriszlav 
Ogatarubov püspök ur őeminenciája fogja 
megesketni. 

PÓPA: De viszont azonban az is igaz, 
hogy az orthodox egyház számára tér és idő 
nem jelent távolságot. 

IGAZGATÓ: A vőlegény egy-függöny mö-
gött fogadja majd az áldást. 

PÓPA: Az lehetetlenl Csak látnom kell 
az a rcá t ? . . . 

IGAZGATÓ: Bizonyára fontos okai van-
nak, ha őfelsége igy rendelkezett. 

PÓPA: Különben is az igazi házasság nem 
a testeket, hanem a lelkeket köli össze. 

IGAZGATÓ: Kérein, Pópa uram, fogadja 
el ezt az okmányt, mint írja hadnagy testi 
jelenvalóságának bizonyítékát. (Átadja az 
írást). 

PÓPA: A bizonyítékot elfogadom. (Balról 
a baldacliint hozzák be. Az esküvői bal-
dachint és a pópa ruháját hozzák, a pópa a 
baldachin alatt áll, oldalt, előtte egy füg-
göny. .4 függöny mögött az igazgató és a 
titkár.) 

IGAZGATÓ: Pópa ur, az ifjú pár várja az 
áldást. (Az óra hetet üt, a harangok meg-
szólalnak•). 

P r t P A ' \ f (ur l jn tn i ln t i Tria haitnüffv «Ira-

(Usiló lelv.t 
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A CAKi Ki ébresztett lel álmomból? 
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rod-e feleségül Ljubickája Nina PelTovnát? 
TITKÄR (átszellemülten a függöny mö-

gött): Igen. 
PÓPA: Megkérdezlek, Ljubickája Nina 

Petrovna grófnő, akarod-e férjedül ír ja 
hadnagyot. (A börtönigazgató átszellemülten 
a függöny mögött, magas hangon: Igen). 

PÓPA: Akkor hát összekötlek benneteket 
az orthodox egyház nevében. (A harangok 
zugnak, a baldachint kiviszik.) 

IGAZGATÓ: Akkor hát én, mint őfelsége 
a cár képviselője és Szergej Iljovics Leo, 
mint tanuk bizonyítjuk, hogy ír ja hadnagy 
és Ljubickája Nina Petrovna grófnő között 
házasság köttetett. Isten velükl (Elbúcsúz-
nak.) 

PÓPA: Isten velükl (Balra el.) 
IGAZGATÓ (megkönnyebbült sóhajjal ül 

vissza a karosszikbe): No. hála Isten, ugy 
látszik ez szerencsésen végetért. (Megtalálja 
a borjucsülköt és enni kezd.) 

TITKÁR: Megengedi, hogy egy darabkát 
kérjek én is, Vladimir Alekovios? 

IGAZGATÓ: Maga? Hisz maga az evésről 
csak álmodni akar. 

TITKÁR: Ezentúl azt hiszem, nem kell 
már álmodnom, Vladimir Alekovics. Leg-
alább is, ami a leányát illeti. Mióta igy ö s -
szeforrtunk a bajban... 

IGAZGATÓ (felugrik): Mi ez, Szergej Iljo-
vics? Zsarolás? (Megint leül.) Itt van. (Egy 
darab huit hajit oda neki.) Egyen... asmeny-
nylt akar. • 

ŐRVEZETŐ (jobbról): Elfogtam egy em 
bert, aki nem akarja megmondani a nevét. 
A táskájában Írásokat találtunk, amelyek 
Ribov hadnagy nevére szólnak és egy női 
arcképet. Nina Petrovna grófnő aláírásával. 
Azt hiszem, hogy ez a bizonyos a megszökött 
111 számú fogoly. 

IGAZGATÓ: Vegyétek el az Írásait és dob-
játok ki. Engem meg hagyjatok békében! 
Nekem mára elég volt! (őr jobbra ki, majd 
kit 6r vissza Ribovval.) 

RIBOV (félrelöki őreit, betör az aftónp 
Itt vagyok! Csukjanak be! 

IGAZGATÓ: No, no, csak ne olyan heve-
sen! Elég volt már az emócióból. Vége a hi-
vatalos órának. Tessék távozni! 

RIBOV: Fogházigazgató, tartóztasson le! 
A cár tisztje voltam, beszennyeztem • a cár 
kabátját, útonálló lettem, az emberiség szé-
gyene! Vezekelni akarok! 

IGAZGATÓ: Kérem, ne izgasson engem! 
Nem birom az izgalmakati Hallatlan! Tessék 
távozni! 

RIBOV: Embereket fosztottam ki, a söpre-
dékhez tartozom! önnek kötelessége engem 
letartóztatni! 

IGAZGATÓ: Mi? En ismerem a kötelessé-
gemet. Engem ne tanitson! No, nézze meg az 
ember! 

RIBOV: Még csak egyetlen szál fűzött az 
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élethez, az az arckép, amit a pribékjei most 
elvettek tőlem. 

IGAZGATÓ: Az arckép? Hát ha csak ez 
kell barátocskám, akkor vegye az arcképet. 
Itt van. Csak vigye, vigye a cókmókját. És 
hagyjon engem békében. Nézze meg az em 
ber. 

RIBOV (keziben a kép): Méltatlan vagyok 
ehhez isi Pusztítsatok el. emberek! 

IGAZGATÓ: No, ennek már fele sem tréfa, 
ez már az étvágyamra megy. Dobjátok ki, 
vigyétek! (Ribooot kituszkolják.) Hallatlan! 
Még csak nem is táplálkozhatok az ember 
nyugodtan! (őrség el, a börtönigazgató és a 
titkár tovább esznek). 

6. KÉP 
(Nina Petrovna hálószobája. Nina a nagy 
ágy publikum felé eső részén fekszik, Masz-

lova a reggelit hozza.) 
MASZLOVA (jobbról): Süt a nap szivecs-

kém. 
NINA (álmában): Igen. 
MASZLOVA: Reggeli, itt a reggeli! 
NINA: Igen, igen. 
MASZLOVA: Jó kis csokoládé édesen, tej-

színhabbal, vajas sütemény, gyümölcsíz. 
NINA (felül): Maszja, gyere, maradj itt 

nálam. 
MASZLOVA: Mi baj van, szivecském, ga-

lambom? 
NINA: El fog-e jönni, el fog-e jönni, 

mondd! 
MASZLOVA: Persze, hogy eljön. Egész bi-

zonyosan megjön egyszer. 
NINA: Igen, mesélj, mesélj, te olyan szé-

pen mesélsz. 
MASZLOVA (ágyfejre ül): Egy este... mi-

kor már kibontottad a hajadat, a takaród 
simán terül rád, a karodat a fejed mögötl 
összekulcsoltad ugy. mint most, elölted egy 
nyitvamaradt könyv, igy álmodsz és ábrándo-
zol lassan álom felé, — s akkor egyszerre 
nyílik az ajtó, mozdul a függöny, az ámpolna 
rózsaszín fénye éppen halovány arcodra esik 
és ott az ajtóban áll valaki, aranyzsinórok a 
fehér kabátján, a cár büszke kabátján, barna 
szeme... 

NINA: Barna? Hisz kék a szeme. 
MASZLOVA: Kék. persze, hogy kék. 
NINA: De te barnát mondtál. 
MASZLOVA: Mert éppen a te szemedbe 

néztem. A te szemed barna. 
NINA: És aztán... artán... 
MASZLOVA: S akkor kinyitod a szemed 

és látod, hogy remegő léptekkel közeledik 
hozzád, megáll az ágyad előtt, karját ke-
resztbe fonja a mellén, ugy néz téged so-
káig... 

NINA (»óhajt): És aztán? 
MASZLOVA: Aztán a kezét forró fejecs-

kédre teszi, az arcod kissé felemeli... 
NINA: És aztán? 



MASZLOVA: Es aztán az ajkatok hosszú, 
hosszú csókban találkozik. 

NINA: És aztán? 
MASZLOVA (nagy zavarban): És akkor 

boldogok lesztek. 
NINA: És aztán, Maszja? Beszélj hát to-

vább 
MASZLOVA: Akkor kigombolja fehér dol-

mányát... 
NINA: És aztán? 
MASZLOVA: S aztán... aztán már nem tart 

sokáig» eloltja a lámpát és egy takaró alatt 
bujtok meg mind a ketten. 

NINA: Oh... de mikor, mikor fog tOjf-nni, 
Maszja, mikor? 

MASZLOVA: Türelem, szivecském, el fog 
jönni. (Feláll) 

NINA: Egy éve vagyok már a felesége és 
sohasem láttam, kivéve azt az egy estét- még 
az esküvőnk előtt az álarcosbálon. Akkor is 
csak a szemét láttam. Talán nem is tetszem 
majd neki. Hisz ő sem látta soha az arco-
mat. 

MASZLOVA: Hogy te ne tessél neki, a te 
drága, édes arcocskád? És különben is nála 
van az arcképed. Hiszen ledobtud neki akkor 
a levélben. 

NINA: Igaz, persze. — De nem nagyon 
siet. 

MASZLOVA: Tudod, hogy Andrejev báró 
mit mondott! A cár küldte el, titkos külde-
tésben. 

NINA: Tudom és szót is fogadtam Andre-
jev bárónak és sohasem kérdezősködtem a 
cártól. De nem volt szép a cártól. 

MASZLOVA: Ilyet nem szabad mondani, 
szivecském. Rosszabbul is lehetett volna. 

NINA: Bizony, huszonöt korbácsütést el-
szenvedett már miattam, hiszen én várok is 
és türelemmel vagyok. Ljubának és Szófiá-
nak és Verának, mindnek van már férje. 

MASZLOVA: A Ljuba férje kövér és csuf. 
Ilyen férjet szeretnél? 

NINA: Nem, nem. 
MASZLOVA: A Szófiáé kicsi és keszeg. A 

hangja meg csikorog. 
NINA: De Vera férje csinos és fiatal. 
MASZLOVA: De megcsalja őt. 
NINA: Mégis mindnyájan kinevetnének, 

ha tudnák... 
MASZLOVA: Hadd nevessenek. 
NINA: Nem, azt nem, nevetniök nem 

szabadt Te, én azt meséltem nekik, hogy 
néha titokban hazajön és velem tölti az 
éjszakát. 

MASZLOVA: Vigyázz, mert tovább mesélik. 
Elpletykálják. Még fülébe jut a cárnak. 

NINA: Oh, nem mondják el. Megígérték 
nekem. Látod, Maszja, ők mindig mesélnpk 
a férjeikről, hát egyszer nekem is csak kel-
lett mesélnem valamit. Tudod... ilyen dol-
gokról sugdolózni szokott az ember és az 
olyan jó. 

MASZLOVA: Most idd meg a csokoládét, 

szivecském, mert kihűl. Neked csináltam, 
egészen friss. 

NINA: Igen. Jó édes? 
MASZLOVA: Mindig édes, ha én csiná-

lom. (Künn zaj.) Nini, már itt vannak a kis 
grófnők. 

NINA: Szólj ki, hogy várjanak még egy 
kicsit 

MASZLOVA: Jó. (Jobbra el.) 
NINA (feláll az ágyon, szétzilálja a másik 

ágyrészt. Maszlova be): Segíts, segíts nekem, 
Maszja! 

MASZLOVA: De angyalkám! 
NINA (a lábával topog): Akarom! (Musz-

lova rátérdel az ágyra. párnákat gyűr. Nina 
balra el, vissza hálóköntőssel, melyet feltűnő 
helyen fektet le.) Ugy, most már jöhetnek. 
í Maszlova jobbra ki.) 
(Szófia. Ljubba, Vera, Szasa berohannak a 
szobába és össze-vissza kiabálnak. Maszja ki.) 

SZASA (az ágy lábánál): Oh, te l u s t a . . . 
VERA (megcsókolja Ninát, virágot szór or 

ágyra.) , 
LJUBA (az ágy fejénél megcibálja Nina 

SZÓFIA: Kifelél Kifelé! (Az ágy lábánál, 
lehúzza Nináról a paplant. Észreveszik a 
szétfúrt ágyat.) 

SZASA (felemeli a hálóköntöst): Vagy 
ugyl... A szökevény! Nem láttunk semmit. 

MINDNYÁJAN: Neem, . . . semmit se. 
NINA (fel, mindnyájan középre, összeölel-

kezve.) 
LJUBA, VERA: Ilyen korán már ébren? 
SZÓFIA: Korán? Delet harangoznak. 
LJUBA: Hol van? 
NINA: De ugye, nem áruljátok el?! 
SZASA: Hogy képzeled? Hol van? 
NINA: Elment. 
SZASA: Nem hiszünk neked, csak nem 

akarod megmutatni. 
VERA: Nina féltékeny, félti tőlünk. 
SZÓFIA: Egyszer még korábban jövünk, 

hogy meglepjük nálad. 
N.INA: Olyan ikorán ti sohasem ikeltek fel. 

Gyakran már elmegy, mikor én még alszom. 
LJUBA: Mondd meg legalább, bogy mi. 

lyen. 
ARANY la o n k akkor érték, 

ha van hassá Jé EOÉr 

Hasznos tudni 
hogy a derűs hangulat, a jó kttz> 
érzés mindig a gyomor és belek ki-
fogástalan működésétől függ. Szo> 
rulAsban szenvedőknél, emész-
tési hiányoknál pedig 

Schmldthauer Igmándi 
természetes 

keserüvize legjobban beválik 
Az IgmAndi vlz használati utasítással mlndenütl 
kapható ! 
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NINA (elereszti Szását és Verát): Nagy és 
erős. Nem, nem erős, a tar, hogy erős, de 
nem - széles, hanem karcsú. Szőke haja van 
és kék Merne, s mély, csengő hangja. Oh, 
a hangjai És erős keze, amely olyan me-
leg, m i k o r . . . 

SZAStA: Oh, tudjuk, mikor lesz meleg a 
keze. Igaz, Vera? Mi tudjuk? (Nevetés.) 

VERA: Igen. Milyen furcsa, hogy ml most 
mind férjnél vagyunk. 

LJUBA: Egy esztendővel ezelőtt még 
egyikünk sem volt. 

SZÓFIA: Nina kezdte meg a sor t 
LJUBA: Oh, de mulatságos volt. 
SZÓFIA: Azután én, azután Ljuba. 
LJUBA: Oh, milyen libák volutnk. Nem? 
NINA: Miért? 
LJUBA: Hát egészen máskép képzeltünk 

el mindent. Ugy-e? 
NINA: Igen, persze, egészen máskép. 
SZASA: Mondd, mondd meg, tempera-

mentumos a férjed? 
MINDNYÁJAN: Mondd, mondd. 
NINA: Oh, igen, igen. 
SZASA (balra félrevonja Szófiát): Tudod, 

nálunk . (Valamit sug a fülébe). 
LJUBA (át hozzájuk): Nekem is mondd 

meg. (Szasa Ljuba fülibe sug.) És nálunk... 
(Súgás.) 

VERA: Nekem is. (Át.) 
SZÓFIA: Nálam . . . (Egészen összebúj-

nak is suttognak.) 
VERA (súgás): És nálatok, Nina? 
MINDNYÁJAN: És nálatok? (Közrefogják 

Ntnát.) 
NINA: É n . . . minálunk (Suttognak.) 
LJUBA: Mulatságos vagy, Nina. 
NINA: Miért? 
SZÓFIA: Nina még mindig olyan, mint 

egy kisbaba. 
LJUBA: Éppen az a kedves benne. 
NINA: Mi? 
LJUBA: Hogy még mind ig . . . olyan lá-

nyos vagy. Bár én olyan lehetnék. (Neve 
tis.) 

NINA: Gonoszak vagytok 1 
LJUBA: Nem . . . én komolyan mon-

dom. 
SZÓFIA: Azért van, mert tulajdonképpen 

még nem Is ismeri a férjét. 
NINA: No, de hogy mondhatsz ilyet? 
SZÓFIA: Ug!y| értem, hogy tulajdonkép-

pen nem éltek még együtt 
NINA: Elárulom, hogy sokkal gyakrab-

ban jőn haza, mint ahogy mondtam nektek. 
SZASA: Igen, de elmegy, mikor te még 

alszol. Mi ébredés után is látjuk a férjün-
ket, ez a különbség. Az egészen más. 

LJUBA: Egészen más. (Rövid suttogás, 
sóhaj.) 

MINDNYÁJAN SORBA: Egészen más. 

NINA: Hát tik, hát tik mind boldogtala-
nok vagytok? 

LJUBA: Nem, nem. 
SZÓFIA: Azért vannak jó oldalai is en-

nek az Intézménynek. (Mindnyájan nevet-
nek.) 

SZASA: Ugy, most aztán menjünk. Ma 
Ninát látogattuk meg, legközelebb én kerü-
lök sorra. Hozzám akár korábban Is jöhet-
tek. 

MINDNYÁJAN; Isten veled, Nina. Itten 
veled. (Csókolódznak. Egymást kizenfogva 
el) 

NINA: Isten veletekI (A többiek el) 
Maszja! Maszjal Gyerel (Maszlova jön Jobb-
ról) Magyarázd meg, mit értenek azalatt, 
hogy . . . (Valamit sug a fülibe.) 

MASZLOVA: Azt még nem kell tudnod, 
angyalkám, egyszer majd te is megérted. 

NINA: De igen. (Balra, ágyra ül) Hisz 
férjes asszony vagyok, Maszja. 

MASZLOVA: Te csak arra gondolj, hogy 
aranyzsinórok lesznek a zubbonyán és csil-
logó szemmel áll majd ott az ajtóban, egé-
szen fehérben és övéről lecsatolja a kard-
ját . . . hallod, aranymadaram? (Ninához, 
megsimogatja a haját.) 

NINA (ezalatt giptesen simította el az 
ágyat, mily szomorúsággal, mint egy fáradt 
gyermek): Igen, aranyzsinőrok, Maszja . • . 

7. KÉP 
(Tábor a színpadon. Ribov is nigy felkelő.) 

II. FELKELŐ: Ennek valami kép van a 
tarsolyában. Valami kékszemű dáma fizi-
miskája. 

RIBOV: Hallgass, semmi közöd hozzá. 
Rátok csak az tartozik, hogy kardom van 
és küzdeni akarok. De ti nem tesztek egye-
bet, mint raboltok és fosztogattok, aztán 
elbujtok az erdőben, mint a vénasszonyok. 

IV. 'FELKELŐ: Én meg azt mondom nek-
tek, az a baj, hogy csak kardunk vnn. 
Zászló is kellene. 

RIBOV: Zászló nektek, mocskosok? Tud-
játok is ti, hogy mi az a zászló? 

I. FELKELŐ: No, no, csak lassan, gaval-
lérkám, te tán különb vagy? 

RIBOV: Közétek álltam bitangok, hát jó 
— bitang vagyok, De ne csúfoljátok meg a 
szent szavakat, azok nem valók a mocskos 
szátokra. 

I. FELKELŐ: Ne lármázz itt, mert meg-
nvuzlak elevenen. 

"RIBOV: Te engem? 
I. FELKELŐ (felugrik): Én hát, tejfeles-

képü, tejképű dáma kitartottja. 
RIBOV (neki): Ütött az órád! (Küzdelem.) 
IV. FELKELŐ: (közijük): Megőrültetek? 

Egymást cibáljátok? (Szitválasztia őket.) 

Azonnal szép lesz HOLLOS ERZSI kozmetikai intezeteden 
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Csend legyen Itt. H&t igenis vatHUil zásiló 
kellene. (Vissza.) Nem lehet, hogy csak rab 
lók maradjunk. 

IV. FELKELŐ: Ha zászló alatt járunk, 
büszkén, zeneszóval masírozhatunk a falu-
kon át. A parasztok megemelik majd sipká-
jukat a lobogónk előtt. Akkor nem rablunk 
többé, hanem dézsmát szedünk 1 

II. FELKELŐ: Haha, finom dolog lennel 
I. FELKELŐ: Oh, hisz ez megörült. 
III. FELKELŐ: Nono, nagyon jó gondo-

lat. 
I. FELKELŐ: Aztán mi állna azon a lo-

bogón? 
II. FELKELŐ: Persze, hisz annak a zász 

lónak valamit jelentenie is kell. 
IV. FELKELŐ: Hát persze. Azt mond-

hatnánk — mondhatnánk például, hogy Szt 
Vladimir .zászlója. Szent Vladimir zászló-
ját visszük, Kievbe visszük a szent temp-
lomba. Mondhatnánk, hogy a szent maga is 
közöttünk van. 

II. FELKELŐ: Kicsoda? Szent Vladimír? 
IV. FELKELŐ: Persze. Miért ne? 
RIBOV: Hát ezt csináljátok nélkülem. . . 

Rabló vagyok, de csaló nem lehetek s r hn. 
I. FELKELŐ: Igen ám, da honnan ve-

gyük a szentet? Talán én legyek? Vagy te? 
(Mindnyájan nevetnek.) 

RIBOV: Ostoba fecsegés. Rablók, va-
gyunk és kész. 

III. FELKELŐ (fekvi helyzetéből felüt): 
Nem rossz gondolat az, azzal a zászlóval. 
Emlékezzetek csak — nyolc év előtt Péter, 
az álcár, aki a Volga felöl jött. 

MINDNYÁJAN: Emlékszünk! 
III. FELKELŐ: Ezren meg ezren i-satla 

koztak hozzá, sereget vezetett a cár ellen és 
ő meg a cimborál ugy éltek, mint a herce-
gek. 

I. FELKELŐ: No, de az cár volt! 
III. FELKELŐ: No, no, lismertem, mikor 

még csak béreslegény volt. Valami vastag 
könyvet talált, amiben sok minden állt a 
cári palotáról, meg szépasszonyokról. 

II. FELKELŐ (fílbovra mutat, feláll): Eb-
ből itt könnyen lehetne efféle maskarát csi-
nálni. Ha nem is vallja be, ügyig valami 
megszökött katonatiszt. 

MINDNYÁJAN: Biztosan! Valószínül 
II. FELKELŐ: Ismeri a hókuszpókuszt, 

meg a dörgést. 
RIBOV (felugrik): En? 
III. FELKELŐ: Persze. Isten bizony, nem 

Íossz. Nézzétek csak, hogy áll ott a kard-
ával. De ne cár legyen. Ahhoz nagyon fia-

tal. Hanem cárevics. 
MINDNYÁJAN: Ugy van! Cárevics! 
IV. FELKELŐ: Mondom nektek, Szwit 

Vladimír jobb lenne. 

NINA: Minden asszony, aki már három éve 
férjnél van, Így csinálja . . . 

Soltész — Turay 
(Aes Duil leír.) 

n . FELKELŐ: Nem, jobb a cárevics. 
MINDNYÁJAN (felállnak). 
RIBOV: É n . . . a cár ellen? 
I. FELKELŐ: Igenis, te. Hát ki is vagy 

te voltaképpen? 
RIBOV: En . . . egy névtelen vagyok. 
I. FELKELŐ: Hát ha csak név k e l l . . . ml 

majd adunk. Iván cár, a névtelen, akit az 
apja megtagadott, követeli a trónját. (Ne-
vetés.) Isten vele van és az igazak követik. 
(Mindnyájan kacagnak. Nevetés.) 

RIBOV: Nem tehe tem. . . hisz én mégis... 
én . . . azaz . . . a nevem. . . tisztességben 
nyugszik. 

MINDNYÁJAN: Éljen! Éljen a cárevics! 
RIBOV: Nos hát Igen, miért ne? 
III. FELKELŐ: Sisakjára szárnyas sast 

veretünk és aranyzsinórt varrunk a dolmá-
nyára. 

MINDNYÁJAN: Ugy van! 
I. FELKELŐ: Megpróbálhatjuk. Akad-e 

valaki, aki elhiszi. 
IV. FELKELŐ: El fogják hinni. Nem sok 

kell ahhoz. Egy kis muzsika, egy zászló, 
meg csinos pofa. Azt hiszitek, egy igazi cár 
több? (Mind nevet.) De Szent Vladimir jobb 
lett volna. 



IL FELKELŐ: De ax igazi cárt Isten ül-
tette a trónra. 

III. FELKELŐ: Ez meg a lelkében valami 
hangot hall. Ki tudja, miféle hangot? 

RIBOV: Igen. Hallom azt a hangot ma-
gamban. Nincs hazám, nincs apám, nincs 
asszony, aki hozzám tartoznék, nincs ne-
vem . . . talán igazén a cár fia vagyok. Ki 
tudná megmondani? Hát jól Felmarkolom 
azt a zászlót, amelyet adtok 1 Hinni akarok 
benn el Akarok! S én, a cár elűzött f i a . . . 
vezetlek benneteket a cár ellen. 

MINDNYÁJÁN: Helvesl Ez már teszil 
Rajtal 

RIBOV {kihúzza a kardját, megfordul, le 
a sugólyukba. Többiek utána). 

I. FELKELŐ: Megálljatok, cimborák! Jut 
eszembe valami. Az előbb ott az útszélen 
egy parasztot láttam aludni. Hozzuk ide és 
halljuk meg, mit szól hozzá. 

II. FELKELŐ: Hát ezt megpróbálhatjuk. 
I. és II. FELKELŐ (el, balra). 
IV. FELKELŐ: No, aranypelenkás kis 

cárevicsem, hogy érzed mngnd? No, Fenség? 
RIBOV. Tartsd a szád, paraszt. 
IV. FELKELŐ (röhög): Az angyalát! Tán 

még magad is elhiszed, hogy cárevics vagy. 
Fenség, bocsánat Fenség. 

RIBOV: Igenis, az vagyok! A cár hűséges 
fia voltam, azt hittem, az apám a minde-
nem. Hogy csak érte vagyok, ő meg miér-
tünk. Hát most megint a fia leszek. A lá-
zadó fia, a gyilkos fia, igazi cér-lvadék, aki, 
ha kell, megöli az apját, hogy trónjára ül-
hessen. Ës ha engem ölnek meg, úgyis jó. 
Vagy ő . . . vagy én. A cár nekem személyes 
ellenségem. Ugy gyűlölöm, ahogy csak leg-
közelebbi rokont lehet. Amit aláirtam . . . 
aláirtam. Amit mondtam — mondtam. 
(Két felkelő el, nyomban azután egg zokogó 

paraszttal térnek vissza.) 
PARASZT: Irgalmazzatok, kegyelmezzetek, 

ne öljetek meg! 
III. FELKELŐ: Megmondottuk, hogy a 

hajad szála se görbül meg, de meg kell 
mondanod, hogy mit tartasz rólumk. 

PARASZT: Hogy mit tartok kegyelmetek-
ről? 

IIT. FELKELŐ: De őszintén, különben 
póruljársz! 

PARASZT: Kegyelmetek... jó és nemes 
u r a k . . . 

I. FELKELŐ: Ne fecsegj ostobaságokat! 
M'nek nézel bennünket? 

II. FELKELŐ: Na mi lesz! Gyorsan! 
PARASZT: Hát akkor rab lóknak. . . Irga-

lom! 
I. FELKELŐ: Micsoda, mit mertél mon-

dani? 

PARASZT: Hát mondják meg, minek 
nézzem. Nézem én, aminek akarják. 

IV. FELKELŐ: És ezt az embert itt? Nézd 
meg jól, paraszt. 

PARASZT: Nagyon szép ember. Ilyen 
szép csak a cár leihet. 

I., II., IV. FELKELŐ: Hurrái 
III. FELKELŐ: Hallgassatok! Most ide fi-

gyelj! Ez az ember a cár fia, Ez a zászló 
az ö szent lobogója. 

PARASZT (ttrdreomlik): A cár fia? 
III. FELKELŐ: A jogaiért harcol. Gonosz 

tanácsadók elidegenítették tőle a cár szivét. 
Most elindul, hogy kiharcolja a maga jogalt. 
Most még szegény. 

PARASZT (még mindig térdenállva): Oh. 
kegyelmes ur, itt v a n . . . nem sok, csak öt 
kopek. Ez minden, amim van. Ilyen sze-
gény muzsiknak nincs többje. 

RIBOV: No állj fel, jó ember. (Vállon 
érinti, Paraszt Jeláll). 

II. FELKELŐ: Jól megy, hurrá, jól megy. 
IV. FELKELŐ: El fogják hinni. 
II. FELKELŐ: Hát akkor rajtal Fel, név-

telen Iván! Rajta! 
II. és III. FELKELŐ (vállukra emelik Ri-

bovot). 
MINDNYÁJAN: Éljen! 
IV. FELKELŐ: Éljen Iván! A névtelein! 

De Szent Vladimir jobb lett volna! 
MINDNYÁJÁN: Éljen. Fel, rajta. (Jobbra 

kiviszik Rlbovot.) 

8. KÉP 
(Nina Petrovna budoárja, Nina Petrovna a 

tükör előtt és Maszlova.) 
NINA PETROVNA: Szép? 
MASZLOVA: Igen, szivecském. Ez is. 
NINA: Ezt veszem fel. 
MASZLOVA: De a kék jobban illik neked 
NINA: Nem, nem. (Középre.) Ma tüzes 

legyen és vad. Nagyon is v a d . . . 
MASZLOVA: Bizony. Ebben a pirosban 

ré sem 'ismerek a szelíd nrcocskádra. 
NINA: Nem? Akkor jó. Különben hogy 

tetszik a kicsike? 
MASZLOVA: Brug hadnagy? 
NINA: Igen. Nos? Most ide jön. (Masz-

lovához simul.) Csinos flu, mi? 
MASZLOVA: Igen, gyerekem. De hisz te 

azt mesélted, hogy Paszov kapitány jön ma 
hozzád. 

NINA: Igen, hétkor. De Brug hadnagy 
most jön. (Nevet.) Mulatságos, m/i? Oh, 
Maszja, ne nézz ugy rám. (Tenyerével el-
fedi Maszlova szemeit.) Minden asszony, aki 
már három éve férjnél van, igy csinálja. 

MASZLOVA: Hát akkor elkészítem a teát. 
Brug hadnagy Is kap a szardellás kenyér-
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bői, amit Paszov kapitány olyan nagyon 
szeret? 

NINA: Perszel 
(Mattlova jobbra ki, majd be. Nina tükör-

nél.) 
MASZLOVA: Brug hadnagy. (Ki jobbra.) 
BRUG (jön, egétt fiatal tiszt, zavarában 

ét szerelmestégében egészen kipirul.) Nina 
Petrovna. 

NINA (kézcsókra a kezét): Oh, Brug had-
nagy . . . nem jött pontosan. 

BRUG: De igen, percre pontosan. 
NINA: Ugy volt, hogy négykor jön. 
BRUG: Igen. 
NINA: És most? 
BRUG: Percre pontosan vagyunk, negy-

venöt perccel négy előtt. Nina Petrovna, a 
világ legszebb rózsáit hoztam el kegyednek. 

NINA: Pirosak? 
BRUG: Izzó pirosak — mint a szerelmem. 
NINA: Olyan izzó piros a szerelme, Brug 

hadnagy? 
BRUG: Igen, o lyan . . . mint ezek a rózsák 

itt. 
NINA: Akkor hát üljön le szépen, mind-

járt megkapja a teáját. 
BRUG: Oh, Nina Petrovna, kegyetlen 

hozzám. 
NINA: Ha jól viseli magát, odaülök maga 

mellé a padra. 
BRUG: Én . . . én nem akarom megigérni, 

hogy jól viselem magam. 
NINA: Nem? 
BRUG: Nem! 
NINA: Akkor m a j d . . . meg|jön a férjem 

és megeszi magát. 
BRUG (nagyon csendesen): Nem félek a 

férjétől, Nina Petrovnat 
NINA: Nem? 
BRUG: Nem. 
NINA: Az én férjem nagy és erős. A 

kardja nagyobb ám, mint a magáé, Brug 
hadnagy. 

BRUG: Nem félek a férjétől, Nina Pet-
rovna. 

NINA: Nem? 
BRUG: Nem. Szívesen meghalnék magáért. 
NINA: Oh, látja, ez kedves. Ezt szeretem! 
MASZLOVA (jön a teával jobbról, jobbra 

ki). 
NINA: Oh, de itt a teánk. Hány cukorral 

issza? 
BRUG: Kegyednél nem kell cukor bele. 
NINA: Akkor hát kettőt, vagy hármat? 
BRUG: Ha mindenáron kell, inkább né-

gyet. 
NINA: Félek, hogy nem szereti a szardel-

lás kenyeret. 

BRUG: De igen, nagyon fenoni. 
NINA: De édességet szivesebben eszik, 

ugy-e? 
BRUG (szégyenlősen): Igen. 
NINA: Maiszja hoz majd magának egy 

kis eperlekvárt. (Csenget. Maszlooa jobbról, 
jobbra ki.) Maszjal Egy tányérka eperlek-
várt Brug hadnagy urnák I 

MASZLOVA: Igen, szivem! (Ki.) 
BRUG: Nina Petrovna, kérem, ne beszél-

jen szardellás kenyérről és eperlekvárról. 
NINA: Hanem? 
BRUG: Hanem a r r ó l . . . arról, h o g y . . . 
NINA: Hogy szeretem-e. Miért hívtam 

volna különben? 
GRUG: Nina P e t . . . 
NINA: Ilyen csinos fiúcskát igazán lehet 

szeretni! 
BRUG: Kegyednek csak holmi fiúcska va-

gyok? 
NINA (fel): Igen, nagyon kedves fiúcska. 

(Megcsókolja.) 
BRUG (fel): Nina Pe t rovna . . . Kegyed 

megcsókolt. Mos t . . . (Megcsókolja Ntnát.) 
Nina! 

NINA (középre): I g e n . . . de most mennie 
kell. 

BRUG: Most akar elküldeni? 
NINA: Igen, kicsikém, most el kell mennie. 
BRUG: De hisz ez lehetetlen. Most, ami-

kor egymásra találtunk. 
NINA: Elfelejti, hogy férges asszony va-

gyok. 
BRUG: Nem küldhet el most igy magától. 
NINA: Ha szépen engedelmeskedik és el-

megy . . . 
BRUG: Akkor? Mi lesz akkor? 
NINA: Akkor egyszer hamarosan . . . egy-

szer . . . megint eljöhet. 
BRUG: Mikor lesz az a hamarosan? Ma 

este? 
NINA: Nem, de jövő héten, pénteken, — 

igen, akkor lesz egy szabad óráin — ugyan-
ebben az időben. 

BRUG: Nina! (Gesztus.) Én soha többé 
nem leszek boldog. 

Nina: De igen. Gondoljon a csókra, ame-
lyet kapott tőlem. 

BRUG: Igen. Abból a csókból élek majd, 
amig viszontlátom (El.) 

NINA (egyedül marad, dúdol, énekel, a 
pamlagra veti magát, a tükör előtt áll stb.) 

MASZLOVA: Szivecském, Vigoreszk had-
nagy. (Majd jobbra lei, kiviszi a tea-szer* 
vtszt.) 

NINA: Jöhet. 
VIGORESZK (jön). 
NINA: 0, Vigoreszk hadnagy, magáról 

teljesen megfeledkeztem. 
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VIGORESZK: Igaián? 
NINA: Átért ne nézten olyan sértődötten, 

Vigorestk hadnagy, én at t hittem, ma szerda 
van. 

VIGORESZK: Szerda is van. 
NINA: Na látja, én pedig már kedden 

vártam magára, de maga gonosz ember, nem 
jOtt el. — Oh, de stép virágok. 

VIGORESZK: Sárga rónák . A legszebbek, 
amelyeket kaphattam. 

NINA (leülnek): Mindjárt kap értflk egy 
csésze teát és stardellás kenyeret. (Csenget.) 
Saereti? 

VIGORESZK: Igen. Gondolkodott aton, 
Nina Petrovna, amit mondtam? 

NINA} Még nem. Mindig fájt a fejem. At< 
óta mindig. Egész máig. 

MASZLOVA (lön {óbbról): Nlnat 
NINA: Igen, drágám. 
MASZLOVA: Paszov kapitány van itt. 
NINA: Most? Küldd eil Ugy volt, hogy 

csak hétkor jOn. Tartsanak sorrendet. 
Küldd elt 

MASZLOVA: Hiába küldOm. 
NINA: Oh, Istenemt 
PASZOV (jobbról, Vigoreszk fel, tiszteleg, 

már bent van a teremben): Igen, hiába 
küldi. (Vigoreszk hadnagyhoz, aki feszesen 
szalutál.) Vigoreszk hadnagy, On jelenti fe-
lette« parancsnokságának, hogy némely had-
nagy ur a katonai díszszemlékre rendelt 
egyenruhát más napokon is viseli. 

VIGORESZK: Igenis. (Tiszteleg is el 
jobbra.) 

NINA (felkacag): Oh, kapitány ur, de ha-
ragosan néz. 

PASZOV (át bálra): Mikor az imént vélet-
lenül a palotája elOtt mentem el, Brug had-
nagy jOtt ki a kapuján. Erre elhatároztam, 
hogy felkeresem és — Vigoreszk hadnagyot 
találtam i t t Hét órára kegyes volt engem 
rendelni ide. Nina Petrovna, játszik velem? 

NINA: Nem, kapitány ur. — De magu 
még virágot se hozott Látja, ea nem szép. 

PASZOV (közelebb): Nina Petrovna. most 
komolyan beszélek. Azt kérdezem, hogy ját-
szik-e velem? 

NINA: De kapitány urt Hlsi nekem fér-
jem vanl 

PASZOV: Szereti Ot? (Közel Ntnához. 
Nina, aki a teával foglalatoskodott, lassan 
elhagy mindent, Paszov felé fordul.) Nem. 
Ne feleljen. Hallgasson, Nina Petrovna. Ën 
láttam, hogy a tekintete, hogy gyúlt fel, ha 
a szemébe néztem. Nina Petrovna, legyen 
at enyém! 

NINA (at (rzikel ébredeznek): Milyen 
stèles a válla, kapitány ur és milyen erOsek 
a karjai. £s a gárda fehér dis «kabátja van 
magán. 

PASZOV (lipis): Drága! 
NINA: Nem, nem. Alljon e s a k . . . álljon 

SfíO 

csak oda. (Paszov jobbra.) Ugy. És most 
jöjjön felém. 

PASZOV: Azt akardm, hogy boldog légy 
a karomban, a t t akarom, hogy mindent 
megkapj tOlem, amit férfl nőnek megadhat 
(Zene elhallgat). 

NINA (ellöki magától): De hisx a maga 
szeme barna, kapitány és nem acélkék! 

PASZOV: Hát a szemem színétől függ? 
NINA: Ês a hangja is egészen m á s . . . 

egészen más. 
PASZOV: Mint kinek a hangja? 
NINA: Ne, ne, ne beszéljen Így! 
PASZOV (suttogva): Drágám, kicsikém. 
NINA: Ne, ne, hagyjon! 
PASZOV: Soha! Most már nem. Most ai 

enyém vagy, Nina. 
NINA: Ne, ne, hagyjon! 
PASZOV: Soh«! 
NINA: JOn a férjem! 
PASZOV: ö messze van. 
NINA: Ma megérkezik. 
PASZOV: De nem mos t 
NINA (ggengin): De Igen. Nem, ne, n e . . . 

azt nem szabad. Hagyjon most el. Ne, ne. 
Menjen most kérem. (Lépések hallhatók a 
szomszéd szobából) Itt van a férjem. (Tü-
körhöz). 

PASZOV (felugrik): Nina Petrovna, ha 
most hazud ik . . . 

NINA: Nem hazudok. Ismerem a lépteit. 
Meneküljön. 

PASZOV: N i n a . . . 
NINA: Ne, ne — gondoljon rám — mene-

küljön. (Paszoo balra Indul.) Menjen gyor-
san, nem, itt az ablakon át. 

PASZOV: Itt a folyosón is kijutok. 
NINA: Nem, a t ablakon át kell. 
PASZOV: De hist itt rögtön a hátsó lép-

csOhöt érek. 
NINA (dobbant a lábával): Az ablakon 

kell kiugrania. 
PASZOV: Ördög és pokol! (Kiugrik az ab-

lakon.) 
NINA (kisimítja a haját a homlokából, 

azután kinyitja a szomszéd szoba ajtaját és 
beszól): Már becsuktad a i ablaktáblákat, 
Maszja, kedves? 

MASZLOVA (a mellékszobából): Igen, 
aranyom, lassacskán este lest már. Pastov 
kapitány már elment? 

NINA: Igen, Mastja. 
MASZLOVA: Jöjjek be, maradjak nálad? 
NINA: Nem, Maszja. Szhresen maradnék 

még egy kicsit egyedül . . . (Ablakhoz) HAt 
elment. Hát menjen. 0 is a többi u t á n . . . 
Drágám, t e . . . te egyet lenem.. . a hangod 
lágy, mint Brug hadnagyé, de te férfi vagy, 
nem töld gyerek Az alakod karcsú, mint 
Vigoreszké. De téged nem kergethetett volnn 
el a parancsnokod. £s P a s t o v . . . te adnál 
anélkül, hogy követelnél. És elvennél anél-



kttl, hogy parancsolnál. Te legdrágább, leg-
szebb, legerOsebb, minden férfi kött a vilá-
gon . . . te, akit csak egyetlen egyszer lát-
tam, várok reád. Mindenben és mindig csak 
te, ha kell, amíg meghalok. 

9. KÉP 
(A cár fogadóterme. Parancsnok is Andrejev 
báró. Andre jeu balról, Parancsnok /óbbról, 

középen összetalálkoznak). 
ANDREJEV: JÓ hírek. A felkelők lépésről-

lépésről tűrnek előre. 
PARANCSNOK; Tessék? 
ANDREJEV: Kopecki főparancsnok ideje 

hamarosan lejár. Aztán ml ikefffóüak sorra. 
PARANCSNOK: Megtudtak már valamit 

erről a névtelen Ivánról? 
ANDREJEV: Mondják, valamikor tiszt 

volt 
PARANCSNOK: Fiatal, Are«? 
ANDREJEV: Jó harmincas. Ismét egy 

cárevlcs. 
PARANCSNOK: Hányadik már? 
ANDREJEV: Ötödik. A Volga felől jön-

nek. Ez mindig veszélyes. A parasztok töme-
gesen csatlakoznak hozzá. 

PARANCSNOK: És egy ilyen éhes paraszt-
horda ellen Kopecki lU&ttl tud elérni semmit? 

ANDREJEV: Katonák nélkül? 
PARANCSNOK: Akkor lehetséges, hogy 

Kopeczki tábornokot visszahívják. 
ANDREJEV: Valószínű. Akkor ml ketten 

következünk, mint rangidősek. 
(A cár jobbról három tiszttel. Vigoreszk, 
Brug, Kolctev, Andrejev, Parancsnok hát-

rálnak.) 
A CAR (Andrejevhet): A jelentést! (Ol-

vassa.) Hát végre k , kl ez a kutya? E i a 
névielen? 

ANDREJEV: A foglyoktól szerzett értesü-
lések szerint az álRtja, hogy Felséged f k . 

A CÁR (lárkál): És emel nem <tud elbánni 
Kopecki. (Tovább olvas.) Bilincsbe vetet 
Korbácsot neki! Él Stfcér iába! . . . I g e n . . . 
De hisz akkor — már a főváros felé vonul. 
Kopecki még ma visszajön. Helyébe lép... 
(Kőrülniz.) Kl? Igen, kl? Hisz ti mind egy-
formák vagytok. Ahogy Kopecki cserben-
hagy. ugy hagytok cserben mindnyájan. 
Gyávák! Talpnyalók! Konclesők! Mindnyá-
jatokat száműzni keTlenet El veletek Szibé-
riába! Ai ólom bányákbal Ez az Iván, ez a 
névtelen Itt áll a kapu etott és nincs senki, 
aki megvédje a cárját, 

ANDREJEV: Risztjak parancsnok meg én, 
hódolattal felajánljuk szolgálatunkat Felsé-
gednek. 

A CÁR: Maga? Maga? At esze csak csinos 
porcellánokon jár, meg « lovain! Andrejev 
báró, maga? Hogy maga harcoljon a cár-
jáért? Mit vár érte, mit akar érte? Birtokot? 
Rendjelet? Egy barátot akarok! Hadd lás-

sam a lisztek lfctájál. Andrejev tábornok... 
Hahahal Risztjak parancsnok... hahaha! Bir-
tokul kapta tőlem a Vutokot, a Szidet és 
Bodina kormányzóságát. És maga a nemesi 
predikátumot. Kotcsev kegyelmet kér tőlem 
az apja némára , aki elsikkasztotta az adó-
kat. Vigoreszk.. . A kincstár igazgatását 
Szibériáin kellene kergetni mindnyájatokat, 
mindnyájatokat, mindnyájatokat! 

ANDREJEV: Felségl 
A CÁR: Hallgasson! Hallgassatok mind-

nyájan, araiig eltűröm és megengedem, hogy 
halhassatok. Persze, ez most nem tetszik. 
Megint dühöngök. Ml? Igen, megint dühön-
gök. Előre hát, mi as ördögöt tehetnék 
egyebet. Ez a szerepem, ezt kell játszanom. 
Igy kísértek a múltból ét lidércnyomása va-
gyok a jövőnek. Később meg is őrülök majd, 
később. De most még nem. Még nincs itt 
at ideje. (Tovább keres a névsorban.) Vigo-
r e s z k . . . í r ja kap i t ány . . . hát ez ki? 

ANDREJEV: Gárdfttisst. Három éve Felté-
ged a Kaukázusba küldte. 

A CAR: Nem emlékszem. 
ANDREJEV: Az, aki hadnagy korában 

segélykiállásaival álmából rksztotta fel Fel-
ségedet. Nina Petrovnát az udvarhölgyet 
vette fetetégfll. 

A CAR: Aha, már emlékszem. Miért nem 
láttam soha? 

ANDREJEV: Felséged kfildte a Kauká-
zusba. 

A CAR: Sohasem kérelmezte as áthelyezé-
sét. Pedig csinos felesége van. 

ANDREJEV: A kötelességét teljesíti. 
A CAR: Kötelességét? De hisz akkor ö az 

egyetlen, aki teljesül a kötelességét Igen, 
teljesítette a kötelességét. Akkor ö az egyet-
len igazi tiszt Ajándékoztam neki vatoha 
birtokot? 

ANDREJEV; Nem. 
A CAR: Kapott rendjelet? 
ANDREJEV: Nem. 
A CAR: De hisz akkor ez az ír ja az én 

egyetlen barátom kőztetek. Nem talpnyaló, 
nem intrikos, igazi katonatiszt. ír ja kapi-
tányt tábornokká nevezem kit Fővezére lesz 
az egész déli hadseregnek. Rendelkezésére 
áll az egész katonai haderő. Jelentéseit egye-
nesen hozzám küldi. A Kaukázusban van? 
De hisz tegnap valaki azt jelentette, hogy a 
kaukázusi ezred Ideérkezett. 

ANDREJEV: Valóban. 
A CÁR: Akkor í r ja tábornok k itt van. 

Itt teljesit szolgálatot a palotában. Hát miért 
nem mondták est meg nekem? Közöljék vele 
azonnal a kinevezését és hozzák ide hoztám! 
Most nyomban, atonnall 

VEN KOZMETIKA H s s 
NépscInhAs-utoa SS. • Telet«» t ST-S-IO 



ANRDEJEV: Parancsára, Felség. (Andrejev 
el.) 

A CAR: Hozzák a fiamat! (A cárevictei 
jobbról karon hozza egy lakáj. A tisztek 
mind el.) 

A CAR: Kicsi fiam, te — gyermekem. (Ki-
törve.) Trónutód, trónkövetelő, apagyilkos, 
te! (A gyerek nevet.) Iván, a névtelen. Te, 
te nevetsz? Még összeszoríthatom a torko-
dat... (Járkál, majd ellágyul és letérdel a 
földre.) Fiacskám. (Letérdel melléje ét 
játszani kezd a gyerekkel. Négykézláb kú-
szik. „Huh, huh" stb. A gyerek összecíbUja 
a hajét.) Már, már most, le — egyszer én 
is ilyen kicsi voltam és aztán — az anyám 
— az ő hibája volt. Ki veled! Ki veled, apa-
gyilkos! Vigyétek el ezt az apagyilkost! 
(Int jobbra, a cárevicset elviszik jobbra. 
Andrejev báró jön, Parancsnok balról.) 

A CAR: Hol van írja? Hol van? No? 
ANDREJEV; írja tábornok háláival és alá-

zattal borul Felséged lába elé, d e . . . 
A CÁR: De, mi az, hogy de? 
ANDREJEV: De Felséged nézze el távol-

maradását, majd csak a győzelem után je-
lentkezik. 

A CAR: Helyes, látod, ez igazi férfi. Férfi 
még a cárja előtt is. Nem fél, hogy felfalom, 
mint ti. Nem akar birtokot, nem akar rend-
jelet, a cár igazi barátja, aki vérezni fog a 
cárért, aki az életét odaadja érte, de juta-
lom nélkfil. Ismételje, hogy mondta? 

ANDREJEV: Hogy alázattal borul Felsé-
ged lába elé. 

A CAR: Hazudik! ír ja tábornok ilyet nem 
mondott! Ilyesmit csak ti mondtok. 

ANDREJEV: Mindenesetre, Felség, a fo-
galmazás tőlem való. 

A CÁR: Nahát. Meglátszik rajta. Már út-
ban van? 

ANDREJEV: Igenis, Felség. 
A CAR (fenyegetően): Vagy talán még a 

feleségénél van, ennél a Nina Petrovnánél? 
ANDREJEV; Nem, Felség, már a csapatai 

élén van. 
A CÁR: Mert előbb éh következem. 0 a 

barátom. Remélem, reméljük, hogy a hadi-
szerencse megfordul. Jelentést várok, báró. 
(A cár jobbra el, kivéve Andrejev bárót és 
a parancsnokot. Szótlanul néznek egymásra.) 

PARANCSNOK: És most? 
ANDREJEV: Most í r j a tábornok hadba-

vonul. 

10. KÉP 
(Nina Petrowna hálószobája. Ntna az egész 
jelenet alatt kizárólag ezt az egy szót Is-
métli: jön — jönl az öröm és mámor egész 
skálájával. Közben az ablakhoz szalad, át-
öleli Maszlovát, a függönyhöz rohan, az 
ágyhoz, a tükörhöz, a szekrényhez, a vázák-
ból kiszórja a virágokat, mig végre zokogó 

boldogsággal leborul a földre.) 
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11. KÉP 
(Ceremónla-terem a cári palotában. Andre-

jev báró, a parancsnok. Parancsnok jobbról, 
Andrejev balról jön, középen összetalálkoz-
nak.) 

PARANCSNOK; írja győzelmével van tele 
az egész város. Az Istenért, hogy történhe-
tett ez a szerencsétlenség! 

ANDREJEV: Paszov azt hitte, hogy a fel-
kelők túlsó oldalán ott áll ír ja egész seregé-
vel, erre ő maroknyi katonájával támad. El 
kellett volna vesznie az utolsó emberig. De 
a felkelők azt hitték, hogy a legendás írja 
hatalmas csapatai támadnak, vad pánik ke-
letkezett kőztük, egymásra lövöldöztek és 
valósággal széttépték egymást. Még a vezé-
reik k egymást lőtiték le. Aki nem halt meg, 
fogságba került S tudja-e, ki a névtelen? 
Ribov.. . 

PARANCSNOK: Ribov? . . . S mi lesz vele? 
ANDREJEV: Haditörvényszék elé áll és 

meghal, amint a sebeiből felépül. 
PARANCSNOK: És mi lesz velünk? 
ANDREJEV: Résztveszüok a fogadási ün-

nepségeken, amelyeket í r ja tábornok tiszte-
letére rendeznek. 

PARANCSNOK: És? 
ANDREJEV (vállat von). 
PARANCSNOK: Őfelsége? 
ANDREJEV: Őfelségét mosd csak ír ja ér-

dekű. 0 a legfőbb favorit. 
PARANCSNOK: Nina Petrovna? 
ANDREJEV: Nyilván a legszebb ruhájá-

ban áll a tükre előtt. Őfelsége kívánságára a 
fogadási ünnepségeken nem vesz részt. A 
cár nagy barátját egyedül — magának 
akarja. 

PARANCSNOK: De az Isten szerelméért, 
báró, hát mi lesz itt? 

ANDREJEV: Azt nem tudom. 
KOMORNYIK (bal proscérium-nyflásnál 

jelenti): Őfelsége. 
(A cár az udvar valamennyi méltóságával 

és zeneklsérettel belép a bal proszcénium-
nyíláson.) 

A CAR: N o s . . . mi van, báró? 
ANDREJEV: Felség, minden intézkedés 

megtörtént a tábornok ünnepélyes fogadá-
sára. Amint a palota udvarába lép, tizenegy 
ágyúlövés fogadja. Diszgárda tisztelgése a 
kapuná l . . . 

A CAR: Tele laktátok-e néppel az utcákat? 
ANDREJEV1» Igen, mindenhová raktunk 

belőle, Felség. 
A CÁR: Helyes, nagyon jó. Ünnepeljétek 

öt. Hordják a vállukon, mert ő a cár 
barátja. Szered a oárj&t. Szeret engem. Sze-
ret és mi szeretjük őt. (Agyulövések dördül-
nek.) í r ja tábornok, í r ja tábornoki 

KOLCSEV (jobbról jelenti): Paszov kapi-
tány. 

A CÁR: Kicsoda? 



PASZOV (jobbról belép, térdre. Be van 
kötözve, a k&tés átvérzett): Felség, örömtől 
repeső szívvel teszem Felséged lábához kar-
domat, amelynek abban a dicsőségben volt 
része, hogy Felségedért győzihetett. 

A CAR: Ugy, ugy, Pasrov. Hisz maga is 
résztvet t . . . Igen, no majd megkapja a Vla-
dimar-rend ezüstkereszitjét. 

PASZOV: Büszke vagyok a sebekre, ame-
lyeket a harctéren cáromért szereztem. Éljen 
a cár! 

MIND: Éljen! 
A CÁR: Jól van, jól van. Majd megkapja 

a Szent Vladimir-rend arany keresztjét. (Par 
szov feláll.) De hol van írja, miért nem jön 
írja, miért nem ő jött elsőinek? 

PASZOV: Felség! 
A CAR: NO, hol van írja? 
PASZOV: Felség, én nem láttam 
A CÁR: Miosoda? 
PASZOV: Felség, a felkelőkön aratott győ-

zelem u t á n . . . 
A CÁR: A maga győzelme után? Maga 

győzött? í r ja tábornok győzött és maga még 
a harc alatt elsietett, hogy a diadal jutalmát 
maga zsebelje be. 

PASZOV: Felség! 
A CÄR: Spekuláns! 
PASZOV: Felség! (A sebeit fogja.) 
A CAR: Csaló! 
PASZOV: Felség! 
A CÁR: Börtönbe vele, vigyétek börtönbe. 

Szibéria, Szibéria, Szibéria. (Két tiszt a kísé-
retből Paszovot jobbra kiviszi.) Mit csinál-
tatok Irjával? Mit csináltatok a barátom-
mal? Ki merészelte útját állni a barátomnak, 
hogy eljöhessen hozzám? 

ANDREJEV: Felség . . . 
A CÁR: Maga? Megint maga, mindig 

maga? 
ANDREJEV: S z o m o T u hirt kelil közölnöm 

Felségeddel. 
A CÁR: Mi történt ír ja tábornokkal? Hol 

van? 
ANDREJEV: Ma reggel hozták, Fe lség . . . 
A CÁR: Hozták? Hozták? Csak nem azt 

a k a r j a . . . csak nem azt akarja mondani, 
h o g y . . . 

ANDREJEV (már igent akart mondani, de 
a cár emelkedő öklének láttán meggondolja 
magát): Eszméletlenül fekszik a tiszti kór-
házban. Fejlövés. 

A CÁR: Fejlövés? Éppen a fejét találta el? 
Meg fog halni? 

ANDREJEV: Felség, Isten kezében va-
gyunk. 

A CÁR: A tiszti kórház parancsnokát ké-
retem. 

KOLCSEV: Itt van a palotában, Paszov 
sebet, kötözi be. (Jobbra el.) 

ANDREJEV: Ribov, atyjának legjobb ba-
rátja vol tam. . . 
Boray — Delly 

<At* Dual lelv.) 

A CÁR: Hadd vérezzenl írja sebeit gyó-
gyítsa meg. É n . . . én nem élhetek nélküle. 
Báró, értse meg, nem szabad megh&lnia, 
nem szabad meghalnia, ti mind-mind meg-
halhattok, de ír ja nem. Hisz ő volt az egyet-
len barátom. 

(Konstantinovics, Kolcsev jobbról.) 
Dir. KONSTANTINOVICS: Felség! 
A CÁR: Mi van Irjával? 
Dr. KONSTAÍNTINOVICS (értelmetlenül): 

Felség. . . 
A CÁR: Hogy vain írja? 
ANDREJEV: őfelsége azt kivánja tudni 

öntől, Konstantinovics doktor, hogy van 
ír ja tábornok, akit ma reggel súlyos fejlö-
véssel szállítottak be a kórházba. Egy ónával 
ejielőtit a katonai iroda azt a felvilágosítást 
kapta, hogy állapota válságosra fordult, őfel-
sége jelentést kíván. 

Dr. KONSTANTINOVICS (dadog). 
A CÁR: Az igazságot akarom tudni, dok-

tor! 
Dr. KONSTANTINOVICS (kétségbeesetten 

néz Andrejevre): í r ja tábornok. . . fejlövés... 
ANDREJEV (bólint). 
Dr. KONSTANTINOVICS (végre össze-

szedi magát és helyben van): Felség, a ko-
ponyáin tíz centiméter hosszú súlyos ron-
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csoiás. A kisagy megsérüli és ezáltal nagyon 
fontos idegpályák puswUiHak eí. Pusztul-
t a k . . . h m . . . sérüRek meg. A paciens . . . « 
tábornok jobboldala megbénult és mos* esz-
méletlen. Anesetétikumot adtam neki, hogy 
a sérült idegtűt fájdalmát csökkent sem és 
stimulánsokat, hogy a kardinális tevékeny* 
séget fokoBzaan. Felség 1 

A CÁRí Doktor Konstantinovicsl A Szent 
Gergely-rend lovagjává nevezem ki, ha a tá-
bornok ételiben marad. 

Dr. KONSTANTINOVICS (meghajol): A 
legnagyobb dózis sztrfchnlnt fogom b e f e c s -
kendezni. 

A CÁR: Kinevezem minden kórház fő-
Igazgatójává. 

Dr. KONSTANTINOVICS (meghajol): Pe-
riferikusan galvanizálom a beteg izmokat 

A CÁR: Magának ajándékozom a „San-
souci kastélyt. 

Dr. KONSTANTINOVICS: Restecádom a 
ganglionstellatumot 

A CÁR: És háromeaer verszt erdőt hozzá. 
Dr. KONSTANTINOVICS (meghajol): Ki-

cserélem a nervus facialis! a nervus hipo-
glossussal. A musculus tempo ralist megfolto-
zom a musculus plenius capitissel, megkísér-
lem az intravénás atropin, a szubkután mor-
fin és az intrakutan uro tropin befecskende-
zést. Jeges tömlőt a nyaka alá, meleg ter-
mofort a lábára és langyos pakolást a mel-
lére. 

(Cár, tisztek ritmikus karmozdulatokkal 
kísérik.) 

A CÁR: Huscezer rubel javadalmazással 
nyugdíjba m e h e t . . . 

Dr. KONSTANTINOVICS: A* agy sérült 
részét operatív uton eltávolítom. A koponya-
sérülést aranylappal pótlom s az eltávolí-
tott részeket egy borjú agyával' helyettesí-
tem. 

A CÁR: Mentse meg, Konstantinovicsl 
Meg kell mentenie! 

Dr. KONSTANTINOVICS (ősszecsukltk): 
Igenis, Felség! 

12. KÉP 
(Betegszoba a tiszti kórházban. A hátsó 

falon széles ajtó, mely nyitva van és egy fo-
lyosóra vezet. Balra ax ajtó előtt ágy, ame-
lyet félig függöny takar. Az ágy fejtől tesQ 
végén feltűnően nagy fejtábla. Őr. Konstan-
tlnovtcs. Fiatal orvos. Dr. Konstantinovtcs az 
ágy szélén ül, a fiatal orvos elképedten és 
szótlanul nézi.) 

Dr. KONSHANTlNOVICS: Köhögni, só-
hajtani! Köhögni, sóhajtani... Most ne vegyen 
lélegzetet, — vegyen léleg zetet, — köhögni, 
vegyen lélegzetet, — sóhajtson, — ne vegyen 
— sóhajtani, — köhögni, — sóhajtani! Mu-
tassa a pulzusát! 

m 

FIATAL ORVOS: Főorvos urt Hisz a t 
ágy ürest 

Dr. KONSTANTINOVICS: Tudom. 
FIATAL ORVOS: A páciem? 
Dr. KONSTANTINOVICS: Nem tudom. 
FIATAL ORVOS: í r ja tábornok? 
Dr. KONSTANTINOVICS: Itt van! Lát-

hatatlan! Sveszter! Hát hol bujkál? Miért 
nem cseréli a borogatást? Minden két 
percben friss borogatást kérek! Hová? A fe-
jére! Hogy hol a feje? A párnán. Hogy hol 
a párna? Az ágybanl Maga nem tudta? Hát 
bem tud olvasni? (Az ápolónő orra alá tartja 
a fejtáblát.) Nézze meg. Negyven fok láz. MIT 
Hogyan? Hányszot megmondtam már, bogy 
csak az a fontos, ami a táblán áll, nem pe-
dig a páciens. (Ki akar menni a folyosóra, 
de szembetalálkozik Silberfuchs doktorral.) 
Oh, Silberfuchs kolléga! 

Dr. SILBERFUCHS: Konstantinovtcs kol-
léga! 

Dr. KONSTANTINOVICS: Ritka megtisz-
teltetés és nagy öröm, hogy láthatom. 

Dr. SILBERFUCHS: őfelsége kívánságára 
konzíliumra jöttem önhöz a tábornok beteg-
ágyához. 

Dr. KONSTANTINOVICS: É h . , . E h . . . 
(Kétségbeesetten néx az ágyra.) Nagy öröm 
számomra, hogy önnel tanácskozhatom, kol-
léga! 

Dr. SILBERFUCHS: Nagy megtiszteltetés 
önnek és kórházának, í r ja tábornok, az 
irkutzki győző . . . 

Dr. KONSTANTINOVICS (szerény meg-
hajlás). 

Dr. SILBERFUCHS: A cár kegyel t je . . . 
Dr. KONSTANTINOVICS: Igen, igen, saj-

nos, pe r sze . . . exltus előtt 
Dr. SILBERFUCHS: Nem látja tulsötéten 

a dolgot, kedves kollégám? Gondolja meg, 
az emberi test olyan szívós. 

Dr. KONSTANTINOVICS: Igen, ha a szív 
nem mondja fel a szolgálatot 

Dr. SILBERFUCHS: Kámforinjekció kellő 
Időben. . . 

Dr. KONSTANTINOVICS: Ha fel nem 
lép rekeszizombénulás... 

Dr. SILBERFUCHS: A faradikus áram 
néha csodát tesz. 

Dr. KONSTANTINOVICS: Ha a centrum 
sérülése következtében a hőveszteség nem 
túlságosan nagy. 

Dr. SILBERFUCHS: A Gergely-rend nagy-
keresztje mindkettőnknek és a kaukázusi 
b i r tokok . . . h a . . . Kedves kolléga, szabad 
a táblát látnom? (Az ágyhoz akar menni, 
dr. Konstantinovtcs lenyomja a székre.) 

Dr. KONSTANTINOVICS? Kedves kollé-
g á m . . . ne fáradjon. (Elébe áll. Odahozza 
a táblát.) 



Dr. SILBERFUCHS (megnézi a táblát, 
pápaszemet vesz e!6 is bólint): Súlyos feb-
rilis állapot. (Visszaadja a táblát, dr. Kon-
stuntinovics továbbadja a fiatal orvosnak, 
aki feakasztja, majd el jobbra.) 

Dr. KONSTANTINOVICS: Szabálytalan 
lázgörbével. Nyomás a subauralis Űrben a 
gyökökre. 

Dr. SILBERFUCHS: De kolléga, a pupil-
lák szűkültek és a reflexek csökkentek. 

Dr. KQNSTANTINOVICS : A reflexek fo-
kozódtak, a páciens delirál, 

Dr. SILBERFUCHS Nem, kolléga, öntu-
datzavar, merevedett nyakszirt. 

Dr. KONSTANTINOVICS: A nyakszlrt 
laza, a páciens petyhüdt tagokkal fekszik 

Dr. SILBERFUCHS: De, kedves kolléga, 
összetéveszti, a páciens kezével a fejéhez 
nyúl,,/ez a súlyos hyperémia jele. 

Dr: KONSTANTINOVICS: A páclen» kezét 
a mellére szorítja, hogy a kardiális nyo-
mást enyhitse. 

/ Dr. SILBERFUCHS: Nem, kolléga, az arc 
torzult és piros. 

Dr. KONSTANTINOVICS: Az arc hamu-
szürke és a kötóhártyák gyulladtak. 

Dr. SILBERFUCHS: De kedves kollé-
gám! Cianozis. A homlok ráncolt, a sze-
mek mereven előrenéznek. 

Dr. KONSTANTINOVICS: A végtagok hi-
degek. 

Dr. SILBERFUCHS: Melegek, kollégám. 
Dr. KONSTANTINOVICS: Klónikus gör-

csök. 
Dr. SILBERFUCHS: Tonikus görcsök, 

kollégám. 
Dr. KONSTANTINOVICS: Szédülés, ko-

mntózus állapotok, vagotonlás jelenség. 
Dr. SILBERFUCHS: Ez helyes, kollégám. 

A liipoflziás funkciók zavara. 
Dr. KONSTANTINOVICS: Helyes, kollé-

gám, ebben teljesen egyetértünk. 
Dr. SILBERFUCHS: Lassú átmenet az 

agóniába. 
Dr. KONSTANTINOVICS: Letalis kime-

netel, rekeszizombénulás következtében. 
Dr. SILBERFUCHS: Ugy van, kollégám. 

Itt nem lehet segíteni. Kollégám, sajnálom, 
hogy nem mindenben értettem egyet ön-
nel. 

Dr. KONSTANTINOVICS: Kollégám, a vé-
leményeltérésünk nem csökkenti ön iránt 
érzett tiszteletemet. 

Dr. SILBERFUCHS: Ha kollégám szimp-
tomatológiás megfigyelései nem is egyeznek 
mindenben az enyéimmel, prognosztikus 
biztonsága, therapiás rendelései mélységes 
tisztelettel töltenek el, kollégám. 

Dr. KONSTANTINOVICS: Kedves kollé-
gám . . . 

Dr. SILBERFUCHS: Kollégám! (Meghaj-
lás, dr. Silberfuchs eltávozik jobbra, anél-
kül, hogy egyetlen pillantást vetett volna az 
ágyra. Dr. Konstantinovic* leül az ágy szi-
lére.) 

Dr. KONSTANTINOVICS: Köhögni — só-
hajtani — köhögni — sóhajtani — köhögni 
— sóhajtani — 

FIATAL ORVOS (beront jobbról): Dok-
tor Konstantinovics! A kórházat katonaság 
veszi körül. Őfelsége a cár parancsa. Ha 
Írja tábornok meghal, önt azonnal le kell 
tartoztatni, önnel együtt Andrejev bárót 
és mindenkit az udvarnál. 

Dr. KONSTANTINOVICS (az ijedtségtől 
megnémul): Köhögni — sóhajtani. (Levegő 
után kapkod.) 

ORDONANC (jobbról): őfelsége ebben a 
pUlanatban elhagyta a palotát és elindult 
írja tábornok betegágyához( (El jobbra.) 

Dr. KONSTANTINOVICS: Kö-ö-öhög-ni. 
Kö-ö-öhög-ni. 

ANDREJEV (jön jobbról). 
Dr. KONSTANTINOVICS (felije rohan): 

Kegyelmes uram . . . Andrejev báró. Kö-
högni — lélegzeni, köhögni — lélegzeni 
só-ó-hajtani. 

ANDREJEV: Erre most igazán nem érünk 
rá,, Konstantinovics doktor. Kórházának fo-
golyosztályában fekszik sebesülten a hamis 
cárevics. Gondoskodjék róla, hogy azonnal 
megjelenjen előttem. 

Dr. KONSTANTINOVICS: Igenis! Kö-
högni! — sóhajtani! — Köhögni — sóhaj-
tani. (El balra.) 

(Ribov balról, megáll, Andrejev hozzá.) 
ANDREJEV: Nos, Ribov? 
RIBOV: En nem vagyok Ribov. Iván 

vagyok, a névtelen. Iván, az ál-cárevics, 
aki azt tehetett, amit akart. Rabolhatott, 
fosztogathatott, asszonyokat gyalázhatott. A 
cárra törhetett, mert a névteleneknek min-
dent szabad. Mindent, ami eszükbe jut. 
Ribov hadnagy hü maradt a cárjához. Hü 
maradt az asszonyához, akit alig ismert. 
H ü ! . . . Ribov hadnagy fehér gárdaegyen-
ruhájában a sirban fekszik, ön elölt a tu-
lajdon müve áll, a névtelen . . . Most elége-
dett lehet, báró. 

ANDREJEV: Ribov . . . Hyjának legjobb 
barátja voltam. 

RIBOV: Egyidöben szolgáltak a Kauká-
zusban. 

ANDREJEV: Nap-nap után együtt lova-
goltunk. 

RIBOV: Esténként ugyanannál a tábor-
tűznél ültek. 

ANDREJEV: Megosztottuk a szobánkat, 
elcseréltük a lovunkat. 

zaïanâ Braver Erzsi ss 
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RIBOV: Szép dámáknak együtt kurizál-
tak. 

ANDREJEV: Párbajoknál egymásnak se-
gédkezünk. 

RiIíBOV: Igen, ön kétszer neki, ő három-
szor önnek. 

ANDREJEV: Együtt csináltunk karriert. 
RIBOV: Igein, míg meg nem halt. S az ön 

barátsága vele együtt halt meg. Még az utol-
só kívánságomat sem teljesítette, hogy még-
egyszer láthassam Nina Petrovnát. 

ANDREJEV: A grófnőnek nem volt ideje 
az ön számára. A férjét várta, í r ja táborno-
kot. — De Andrejev báró barátsága nem 
múlik el' a halállal. Cárunk megmentője, üd-
vözlöm! 

RIBOV: Bárói Még most is gúnyolódik 
veliem? 

ANDREJEV: í r ja tábornok, aki legyőzte 
a cár ellenségét, irkutzki győző, akit még 
senki sem látott az udvarnál, köszöntöm önt. 

RIBOV: Hogyan. . . É n . . . írja tábornok... 
ANDREJEV: Andrejev báró nem felejti el 

soha a barátait. 
ORDONANC (jobbról): őfelsége! 
AiNDBEJiEV: í r ja tábornok, ön most a 

legnagyobb kegyben részesül. Őfelsége láto-
gatóba jön beteg hőséhez. De azért adjon 
nyugalmat és pihenést súlyos sebeinek és 
kérem, feküdjék az ágyba. Mert őfelsége 
tiszteli a hőst, akinek vére az ö trónjáért és 
becsületéért folyt. (Lenyomja Ribooot az 
ágyra, széthúzza az ágy függönyét.) 

A CAR (jön jobbról, három tiszttel) 
ANDREJEV: Felség, ujjongó sziwel köz-

löm Felségeddel, hogy Felséged megjelenésé-
nek hire friss erőt adott az irkutzki hősnetk 
és írja tábornok egészségi állapota a javu-
lás utján van. 

A CAR: írja tábornok! 
RIBOV (feltámaszkodik): Felség. . . 
A CAR: ír ja tábornok. . . a cár nagy ba-

rátja. (Oda'ép az ágyhoz.) 
RIBOV: Felség, örőmtöl repeső sz iwe l . . . 

(Mos/ Paszov szavait ismétli, ugyanazzal a 
hanglejléssel.) ... teszem Felséged lábához 
kardomat, amelynek abban a dicsőségben 
volt része, hogy Felségedért győzhetett. 

A CÁR (Andrejevnek): Igy, igy beszél az 
igazi hős! Az irkutzki győzői 

RIBOV: Büszke vagyok a sebekre, amelye-
ket a harcban cáromért szereztem. Éljen 
a cár! 

MIND: Éljen! 
A CÁR: Igy beszél az én barátom, az én 

igazi barátom. A cár eljött legnagyobb hősé-
hez, a cár eljött, hogy megöleljen téged . . . 
barátom. 

RIBOV: Felség. . . 
ANDREJEV (mozdulat: Voila!) 

13. KÉP 
(Nina Petrovna hálószobája. Nina fehér éj-
jeli köntösben. Maszlova. Kintről az őrség 
zenéje hallatszik. Maszlova átölelve tartja 

Nlnát.) 
NINA: 0, Miaszja, most halad át a kapun. 
MASZLOVA: Igen, szivecském, most mind-

járt ill lesz nálad. 
NINA: Mondd csak, Maszja, mondd csak, 

nem halok bele a nagy boldogságba? 
MASZLOVA: Nem, galambocskám, abba 

még senki sem halt bele. 
NINA: De Miaszja, még nem bontottad ki 

a hajamat. 
MASZLOVA: Mindjárt meglesz! 
NINA: De gyorsan, gyorsan. És most . . . 

most, ugy-e, lefeküdjem? (Lefekszik.) Adj 
egy könyvet. (Maszlova ki balra, vissza 
könyvvel; ágy lábához áll. Nyitva maga mellé 
teszi.) Most hát olvasok majd. — Igy mesél-
ted, ugy-e? Jól megjegyeztem. Most itt fek-
szem és várok. A kezemet összekulcsolom a 
fejem mögött, mellettem nyitott könyv, igy 
álmodom és ábrándozom az álom felé, mig 
nem üt az óra... (Az óra üt.) Az ámpolna 
rózsás fényét halvány arcomra veti, aztán 
nyílik az ajtó s valaki ott áll az ajtóban, arany 
zsinórokkal fehér kabátján, — a cár büszke 
kabátján. >(Ribov megjelent jobboldalt s ott 
áll az ajtóban.) Kinyitom a szemem, látom, 
(Ribov közeledik.) amint halk léptekkel kö-
zeledik felém, itt áll az ágyam mellett, 'kar-
ját keresztbefonja a mellén. 

RIBOV (ágynál): Nina Petrovna, édes, 
drága! 

NINA: Vártam reád . . . mindig csak vár-
tam . . . 

RIBOV (ölelés): Most nem kell vámod töb-
bé. A képedet magamnál hordtam mindig és 
mindenütt. 

NINA: Azért is győztél, drágám. A képem 
akarta igy. 

RjlBOV: És a leveled. A leveled, amelyet a 
szobád ablakából hajítottál le nekem az ud-
varra. Emlékszel még? 

NINA: Hogy emlékszem-e? — Maszja, 
most ugy-e ugy kell, hogy magunkra hagyjál 
bennünket? 

MASZLOVA: Bizony, ugy illik és ugy kell. 
Jóéjszakát, szivecském. (Balra indul.) 

NINA: Maszja, Maszja . . . (Maszja balol-
dalt bedugja a fejét.) 

MASZLOVA: Tessék, galambocskám? 
NINA: Megmond tad Ljubának, hogy hol-

nap reggel jöjjön el hozzám? 
MASZLOVA: Igen, igen. 
NINA: Akkor jó. Megmondtad Verának, 

Szófiának és Szasának is? 
MASZLOVA: Igen, igen. 
NINA: De nagyon korán jöjjenek, hallod, 

nagyon korán. 
MASZLOVA: Megmondom nekik, angyal-

kám. (El. Csók.) 
FÜGGÖNY 
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isten madárkái 
Irta: Szép Ernő 

Budai világ egy felvonásban. 
A darab előadási joga kizárólag a Színházi Élet Bolt-tói (Budapest, Erzaébet-kórut 7.) szerezhető 

meg. Az engedélynélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. t.-c. 
Copyright 193ti by Színházi Élet. 

SZEREPLÓK: 
Fini Fcleku Klári Egy idősebb hölgy Kortan Bva 
Hörömpőné Tóth Böske Koldus bácsi Gelléru Sándor 
Krícsala Vencel l'eli Sándor Démon Báthoril Sári 

Kicsi diák Unnék 

(Szin: budai madár kereskedés.) 
FINI (kis papgájt vesz ki a kalitból): Ez 

se felel meg, kérem? 
ÖREG HÖLGY (nyavalyog): Nem, ez nincs 

itt oldalt svájfolva. A Méri lilára volt sváj-
folva, az én felejthetetlen Mériral 

FINI: S váj folt papagáj nincs raktáron 
kérem. (Elviszi a kalitkát.) 

ÖREG HÖLGY: Lieber Herrgott, az én 
Lulum most meg fog dögölni, már a fájda-
lomtól a párja után. ö t napja ;neni eszik és 
nem iszik és nem alszik és ugy néz rám sze-
gény, das Herz will mir brechen. 

\ FINI (részvéttel): Ne méltóztassék zokog-
ni, Nagysád. 

ÖREG HÖLGY: Az én Lulum és az én Mé-
rim huszonnégy és félévig éltek együtt a log-

I boldogabb egyetértésben. Egy Romeo és Ju-
lia! És most megdöglött a Méri a Silberhoch-

U zeit előtt. Ich werde das nicht aushal ten . . . 
V (Nagyon zokog.) 
' FINI: Szíveskedjék csillapodni, nagysád! 

ÖREG HÖLGY: Lassen sie mich bitte wei-
nen! ö bennük éltem, a Lulumban, meg a 
boldogult Mérimben, az ö szerelmük volt az 
én szerelmem . . . ach, liebes Fräule in . . . 

FINI: Még ma irok Hamburgba egy sváj-
folt nőstényért, lilával svájfolva, tessék türe-
lemmel lenni, nagysád. 

ÖREG HÖLGY: Mikorra érkezhet meg a 
svájfolt papagáj? 

FINI: Itt van kérem legkésőbb tiz nap 
alatt. 

ÖREG HÖLGY: Lieber Herrgott, csak ki-
bírjam . . . ich kann es nicht aushalten, 
a Lulu meg fog addig dögölni a sziví>ánat-
tól . . . Agyő, liebes Fräulein (indul) és én 
is meg fogok dögölni . . . (Kitámolyog.) 

FINI: Agyő, szolgája. (Majdnem pityereg 
6 is. Egy üvegtálból kis halat vesz fel és 
beledugdossa a fejét egy másik kis tálba.) 

A PAPAGÁJ: A mai gazdasági viszonyok. 
Mai gazdasági viszonyok. 

HÖRÖMPŐNÉ (betör. Zajos nő. Viaszkos 
vászon táska és egy csirke a kezében. Szin 
házi Élet a hóna alatt): Szervusz Finikém, na, 
hogy nekem micsoda jelenésem volt megint 
a csarnokban! Nézd meg ezt a csirkéi. Lá-
tod? (Fölemeli.) Emeld nu'g! Találd ki, 
mennyiért vettem? Pengő husz! Nézd, meny-
nyi husa van! (Orra alá tartja a csirke há-
tulját.) Fujj bele. (Fini elkapja a fejét, ő 

maga fuj bele.) Mi? Az a link kofa pengő 
nyolcvanra tartotta. Kérlek, olyan hangszó-
rást vittem ott végbe amíg alkudtam, mint 
egy Philips-rádió. Jelzem, a csirke testvé-
rek közt megér egy pengő ötvenet, nézd, 
milyen tokája van hátul. (Megint az orra alá 
tartja.) Barátom, duma kérdése az egész ! 
Dumám pedig van, hál' Isteamek! Mikor ki-
cibáltam a csirkéi a kofa kezéből, azt kiabál-
tam, hogy mer ma egy eladó árat diktálni, 
ma a kuncsaft diktálja az árat! Mit szólsz 
ehhez a poénhez? Az egész csarnok röhögött. 

A PAPAGÁJ: Mai gazdasági viszonyok! 
__ HÜRÖMPÖNÉ: Hallod ezt? Szenzációs. 

Éppen ezt akartam mondani. (Kacag.) 
FINI: Utálom ezt a prózai papagájt. Egy 

tönkrement cipőkereskedőtől vettem, ócs-
kán. Annál tanulta ezt a ronda bemondást 

HÖRÖMPÖNÉ: Mi újság, Finikém? 
FINI: Semmi. Táplálom a 'halacskákat. 
HÖRÖMPÖNÉ: Csak azért szóltam be hoz-

zád, hogy megmutassam ezt a szenzációs 
csirkéi, meg hogy milyen csuda paradicso-
mot vettem, ezt is megnézheted, kérlek! Re-
mek, mi? Mit gondolsz, mennyi volt egy 
kilo? iNogyven fillér! Dumával. Kijelentem, 
belépődijat lehetne szedni a csarnokba, mi-
kor Hörömpőné alkuszik. Ugy lehelne rö-
högni, mintha Salamon és Radó húznák egy-
mást a Newyorkban. Itt a friss Szinházi 
Elet, ma megint remek napom lesz, olyano-
kat röhögök a Salamon és a Rudón, szenzá-
ciós, kérlek! Jaj , csak egyszer ott ülhetnék 
velük a Newyorkban, az volna a legszebb 
napom! Te persze még nem szereztél be be-
főzni való paradicsomot? 

FINI: Jaj, nekem annyi dolgom van a* 
üzlettel! (Levesz egy kalitkát a falról, tisztn-
gátja.) 

HÖRÖMPÖNÉ: A befőzést nem szabad 
kérlek ellazsálni. 

FINI: Hagyjál azzal a befőzéssel, én egy 
egyedülálló lány vagyok. 

HÖRÖMPÖNÉ: Egyedül állsz, egyedül 
ülsz, egyedül fekszel! Szégyelhcted magad! 

KOLDUS BÁGSI (be): Kézit csókolom. ' 
FINI: Na, itt a heti koldus bácsi. Tessék 
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bácsi. Staniclit ad neki) 
HÖRÖMPÖNÉ: Mit adsz a bácsinak? 
FINI: Madáreledelt. 
HÖRÖMPÖNÉ (a nénihez): Maga madarat 

tart. bácsi? 
KOLDUS BÁCSI: Nem, kezét csókolom, 

csak magamat tartom 
HÖRÖMPÖNÉ: Hát minek a madáreledel? 
KOLDUS BÁCSI: Saját részemre. Nagyon 

jó, könnyű eledel nekem. Kézit csókolom. 
HÖRÖMPÖNÉ: Várjon bácsi, fogija. (Ad 

neki egy uborkát.) 
KOLDUS BÁCSI: Kézit csókolom. Kiszti-

hand. 
FINI (egg madarat kezd fürdetni): Aran-

ka; te mindig csak tépkedsz engem. Azt 
akarod, hogy bőgjek. 

HÖRÖMPÖNÉ: Nem. Én azt akarom, hogy 
röhögj. Hogy kedélyes légy. 

FINI: Hogy legyek kedélyes, mikor nem 
megy az üzlet. Most Is milyen pechem van, 
tegnap eladtam a baglyot, tudod, amelyik 
már harmadéve vaw a nyakamon. . . 

HÖRÖMPÖNÉ: A süketnémát? 
FINI: Azt. (Fölnéz a bagolyra.) Ézt| Nya-

valya álljon bele, mert kitépem a füledet ! 
Nem huhog! Egy bagoly, aki nem huhog ! 
Már a tizedik kuncsafttól kapom vissza. 

HÖRÖMPÖNÉ: Üsd agyon azt a buta bag-
lyot és tömesd ki. 

FINI: Már gondoltam rá, de nincs szivem 
kivégezni. És mindig remélem, hogy majd 
megveszi egy süket kuncsaft, annak meg 
fog felelni. 
(Két kis diák jön be. Az I. diák diáksapká-

ban, egy nagy skatulyát tart a kezében.) 
I. DIÁK: Alászolgája! 
FINI: Mit parancsol, fiatalúr? 
I. DIÁK: Legyet hoztunk eladásra. 
HÖRÖMPÖNÉ (nevet): Legyet? Miféle le-

gyet? 
I. DIÁK: Döglött állapotban. 
FINI: Mit akar itt avval a Jéggyei? 
I. DIÁK: Kérem szépen, abraknak hoztuk 

a madaraknak. 
HÖRÖMPÖNÉ: Abraknak! Remekt 
A PAPAGÁJ: Mai gazdasági viszonyok! 
I. DiÁK (kinyitja a skatulyát): Pont két-

ezer darab. 
FINI: Vigyék azt a piszkos legyet, nem 

kell, mit gondolnak? 
I. DIÁK: Kérem az énekesek csoportja 

előszeretettel táplálkozik rovarokkal. 
FINI: Ne tanítson engem, fiacskám, igen? 

Hízott pókot azt hozhatnak, vizibolhát is és 
kukacot. Döglött legyet tessék megtartani. 

I. DIÁK (ránéz a másikra és hátba döfi. 
miközben kimennek): Tc adtad a tippel, 
hülye! (El. Déli harangszó hallik kintről.) 

HÖRÖMPÖNÉ (kacag): Nahát, ezt leadom 
az ebédnél Hőrömpőnek, ő is imádja a hu-
mort. (Ránéz Finite.) Nézd, ez még csak el 
sem mosolyodik. Finikém, ugy elsavanyodsz 
lassan, mint az élesztő. Egy fiatal nő, aki 

sose mosolyog, Szenzációs. Olyan vagy, mint 
a baglyod, nem tudsz huhogni. 

FINI (keservesen huhog): Huh! Huh! Hühl 
HÖRÖMPÖNÉ: Te most ne csinálj grima-

szokat, nézd, egy kuncsaft áll a kirakat előtt. 
FINI (odanéz): Ja? Az az ember? Azt már 

ismerem. 
DÉMON (be. Fiatal, rikító nő, kicsi pin-

csit tart a hóna alatt): Jónapol, 
FINI: Alázatos szolgája. Parancsol? 
DÉMON: Valami eledelt fogok kérni. (A 

madarak izgatottan csicseregnek.) 
FINI: Milyen madár részére? 
DÉMON (előveszi a pincsit): A kicsi To-

mikám részére, (A pincsi ugatni kezd, a ma-
darak lármásabbak lesznek. 

FINI: Kutyaeledelt nem tartunk! 
DÉMON: Ma költöztem ebbe az uccáfoa, 

nem tudok hová fordulni. Darált mandulát 
nem kapok? Vagy galambhasét? Azt nagyon 
szereti. 

FINI (a füleit fogja): Nincs kérem, tessék 
a hölgynek avval a vacak ebbel távozni! 

DÉMON (ugyanakkor): Kikérem magam-
nak. Hogy meri az én drága pici Tomikámat 
vacaknak" nevezni! Tudja meg, hogy ennek 
a pincsinek a neve Tomi von der Hohenspitz 
és ennek az apja a gróf Széchenyinek a pin-
csije és az anyja a báró Grödlék p incs i je . . . 

HÖRÖMPÖNÉ: Nahát, ez a kutya előke-
lőbb, mint némelyik macska. 

DÉMON (Hőrömpönéhez dühvel): Én a 
gróf Tangóczky menyasszonya vagyok és ki-
kérem magamnak, hogy nagysád hozzám 
dörgőlődzön. 

HÖRÖMPÖNÉ: A székesfővárosi szemetes-
kocsi az dörgőlődzön kegyedhez. 

FINI: Tessék már kivinni azt a ronda dö-
göt! 

DÉMON: Nahát, ezt az ordénáréságot. 
Megmondom a grófomnak, majd az elintézi 
magával. Jónapoi. 

HÖRÖMPÖNÉ: A hajmeresztő viszontlá-
tásra. 

FINI (sírva fakad). 
HÖRÖMPÖNÉ: Ne pityeregj, drága pofl-

kám. Olyan pirog a szemed, mint a paradi-
csom. 

FINI: Mindegy már nekem, milyen sze-
mem van. Pláne, hogy a legkedvesebb pin-
tyőkémet vitték el tegnap, az indiai pintyő-
két. (Szipog.) 

HÖRÖMPÖNÉ: Na, na, ki ne engedd azt a 
könnyet! Szippantsd vissza! 

FINI: Az én életem az ember tragédiája. 
Madáchtól. (Megtörli az orrát.) 

HÖRÖMPÖNÉ (a karkötöórájára néz): 
Jesszus, dél elinult, nekem még be kell főzni 
a levest. Nézd, az a férfi még mindig benéz. 
Mit akar cz az alak7 

FINI: Tudom én? Ez már tavaly óta ide 
szokott állni délben az ablakhoz. 



HÖRÖMPŐNÉ (arra néz): Szenzációs. Ez 
biztos téged néz. 

FINI (röhög, még pityergősen): Engem? 
Ne viccelj. Az árut nézi. Biztos egy merengő. 

HÖRÖMPŐNÉ: Jaj , de naiv vagy te, Fini. 
Egy felnőtt ember nem nézi a madarat egy 
félévig. Egy férfi, ha félévig benéz ide, az a 
nőt nézi. (Kinéz az emberre.) 

FINI: Hol van itt nő? 
HÖRÖMPÖNÉ (kacag); Nahát, ez szenzá-

cióst Te mi vagy? 
FINI: Én egy szerencsétlenség vagyok. 
HÖRÖMPÖNÉ: Az hát, ha nem veszed 

észre, hogy a férfi érdeklődik irántad. Eszed-
be se jut, hogy elszáll majd az élet, már hu-
szonnyolc tavaszt szenvedtél ki és itt állsz 
egyedül, mint a klsujjam. Mit gondolsz, mi a 
hivatásod e főidőn? 

FINI: Hogy vezessem az üzletet, amit a 
szegény apus rám hagyott. 

HÖRÖMPŐNÉ: Semmi romantika sincs 
benned? 

FINI: Dehogy nincs, f.n ugy elábrándozok 
azért az operáikon, otthon este, mikor Var-
sót fogom. 

HÖRÖMPÖNÉ: Varsót fogod, buta, nem-
hogy egy embert fognál magadnak. 

FINI: Meg én ugy szeretem a regényeket, 
múlt csütörtökén is hoztam egy olvin szép 
angol regényt a kölcsönkönyvtárbói, Emile 
Zola irta. \nn> It bőgök. 

HÖRÖMPŐNÉ: Nem Eiratlet kell olvasni, 
hanem Erdős Renéetl Mert abba szeksz 
apel vaut És mozim kell járni! Nem bőgni 
kell, fiam, izgulni kell! 

FINI: Jaj, Aranka, mit gondolsz? 
HÖRÖMPŐNÉ: Hogy hülye vagy, barátom. 

Persze, ha a férfl ilyen fagyos közönyt ta-
pasztal a nő részéről, nem mer közeledni. 
Agit kell adni a férfiaknak, akkor bedűlnek. 
Miit röhögsz? 

FINI: Milyen pikánsakat beszélsz. 
HÖRÖMPŐNÉ: Vigyorogni és kacsintani 

diszkréten. Az se árt, ha picit megnyalod a 
szácskádat. Tanulj valamit Murglics Aranká-
tól! Mit gondolsz, ha én nem adtam volna 
agit Hörömpőnek, lennék én ma Hörömpő-
tté? Már megint röhögsz. 

FINI (alig tud a vihogástól beszélni): Mi-
kor polgáriba jártam, mindig ugy röhögtem, 
ha a fiukkal társalogtunk. És mindig ugy szé-
gyeltem magamat, mikor eszembe jutott, 
hogy a lányok lányok, a fiuk pedig fluk. 

HÖRÖMPÖNÉ: Esküszöm, rólad operette-
ket fognak irni. (Leteszi a táskáját, kiveszi a 
retiküljébOl a puderdobozt.) Gyere csak. 
Nesze. 

FINI (megint vihog): Mit akarsz? 
HÖRÖMPÖNÉ: Eredj be a szobácskádba 

és vakold be a fizimiskádat. Várjál, itt a rúzs 
is. Rúzst « csőrödre. Ilyen bajiuszformát, má-
solj oda, mint nekem van. Ez egy nagyon 
rendes ember idekünt, két szeme van, két 
füle, két karja, ha megvan mindkét lába is. 

főnyereményt csináltál. Biztos jelleme is 
van, ha ilyen szamár, hogy itt áll. És itt van 
ez a kis üveg, ebbe otkolon van. Csavard ki 
a nyakát. iKend be a kezed otkolonnal. Bü-
dös a kezed a haltól. Szót se. Vedd el, menj. 
A többit bizd rám. 

F&NI: Mit akarsz csinálni? Meghalok! 
HÖRÖMPŐNÉ: És most gyerünk! Olyan 

szex apelt rendezek itt, hogy az csuda. (Ki-
nyitja az ajtót, kiáll, köhint, meghajol Ven-
cel jelé.) Jónapot. Érdeklődni tetszik kérem? 
Tessék kérem közelebb jönni. 

VENCEL (bejön, megáll a küszöbön, meg-
hajol, zavarban van. Leveszi a kalapját. Ne-
vetgél, leskelődik a hátsó helyiség jelé): A 
madár-hölgy odabent van . . . 

HÖRÖMPÖNÉ: Micsoda madár-hölgy, a 
tulajt gondolja? Bement az irodába köny-
velni. Rögtön, csak tessék beljebb jönni. 

VENCEL (emeli az ujját): Halkan kérem 
szépen, nem óhajtom, hogy rögtön kijöjjön. 

HÖRÖMPŐNÉ: Kegyed uram, már huza-
mosabb idő óta érdeklődik. 

VENCEL: Huzamosabb. (Sóhajt). 
HÖRÖMPŐNÉ: Mért ilyen tartózkodó? 
VENCEL: Kérem? (Szégyenlősen.) Kö-

nyörgöm, ez csak olyam távoli érdeklődés... 
olyan . , . hangulat . . , ábránd • - • csak 
egy álom, kérem széipen. (Pult jelé pislog.) 

HÖRÖMPÖNÉ: Kiérem az álom akkor a 
legszebb, ha megvalósítják. A hugocskám 
talán nagyon szívesen vette volna, ha be 
tetszik jönni bátran. 

VENCEL: Tessék? Azt . . . azt kérem nem 
engedhettem meg magamnak. 

HÖRÖMPÖNÉ: A hugocskám egy rendkí-
vül megértő lélek. Csupa megértés kérem. 
Csupa jóság és csupa kedély és barátság. 
És dolgos és házias, szenzációsan házias. 
Nem azért mondom, mintha mindjárt rek-
lámot akarnék csinálni a hugocskáimnak, 
Uten ments, hiszen kegyed már, ugy nézem, 
nős ember. 

VENCEL: Nem kérem. Legény vagyok. 
HÖRÖMPÖNÉ: Legény! Szenzációs! Mind-

járt láthattam volna. 
VENCEL: Árva vagyok kérem. Mióta a 

mutterkám meghalt, egyedül élek a kis la-
kásban, itt fönt a Gülbaba-utcában. 

HÖRÖMPÖNÉ: GÜlbaba és 40 rabló, na-
hát romantikus. Imádom. — Tessék már 
helyet foglalni. (Széket tol alája.) 

VENCEL (meghajol): Köszönöm. (Csücsül, 
de visszaemelkedik.) Ha megengedi őnagy-

Ha fáj a feje és szédül, ha teliséget, bél-
izgalmat, gyomorégést, mellszorulást vagy 
szívdobogást érez, igyék minél előbb 
valódi „Ferenc József keserüvizel. Gyo-
mor- és bélszakorvosok bizonyitják, hogy 
a Ferenc József viz remek természetalkotta 
hashajtó. A Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban! drogériákban és füszerüzletek-
ben kapható. 
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sága, bemutatom magam. 
HÖRÖMPÖNÉ: Csak rajta. 
VENCEL: Kricsala Vencel. 
HÖRÖMPÖNÉ: örvendek. Hörömpőné va-

gyok. (Feldugja a kezét kézcsókra.) Ke-
gyednek kissé tu lkom oly neve van. Vencel. 
Egy fiatalembernek, aki még hozzá legény. 
Nincs valami kedves becézőneve? 

VENCEL: Sajnos, jelenleg nem rendelke-
zem. (Nevet.) Az algimnáziumi éveiira alatt 
a bajtársaim is ugy hittak: Cell am Vé. 

HÖRÖMPÖNÉ (nevet): Szenzációsl 
VENCEL (örül): Tetszik érteni? Ven-cel 

Cell am Vé. Ugy mint Pécel. Cell am Pé. 
Pesti mentalitás. 

HÖRÖMPÖNÉ: Mi a kegyed foglalkozása? 
VENCEL (hajol): Címzetes tollnok vagyok 

kérem a Statisztikában. 
HÖRÖMPÖNÉ: Remek. Állami. Lakbér és 

nyugdíj. Gratulálok. 
VENCEL (bánatosan): Kisztihand. 
HÖRÖMPÖNÉ: Kegyed, mint mondta, 

többször gondolt már arra, hogy közeledni 
fog a hugocskámhoz. 

VENCEL: Igen, már annyiszor gondol-
tam rá. Csak valami mindig visszatartott.. 
Megengedi tisztelt önagyságám, hogy rá-
gyújtsak . . . (Veszi elő a dóznit.) Ugy sok-
kal szívélyesebben társalgók. 

HÖRÖMPÖNÉ: Legyen szerencsém. Sőt 
neikem. is adhat. 

VENCEL: Szintén dohányzik? Pardon, 
csak ilyen sajátkezű cigarettával rendelke-
zem. (Kezd sodorni.) 

HÖRÖMPÖNÉ: Csinálja meg. Mi tartotta 
vissza a közeledéstől, kedv.es Kricsala? 

VENCEL: A végzet. 
HÖRÖMPÖNÉ: Szenzációs. Beszéljen vi-

lágosabban. 
VENCEL (megsodorta a cigarettát, fel-

állt): Tessék megnedvesíteni. 
HÖRÖMPÖNÉ: Kösz. (Felül a pultra.) 
VENCEL (szemérmesen félrenéz és másik 

cigarettát sodor): így van ez, kedves őnagy-
ságánn, egyszer kisüt a nap, csupa szép re-
mény az élet és hirtelen beborul és az em-
ber előtt elsötétül a láthatár. 

HÖRÖMPÖNÉ: Szórói-szóra, szavamra 
mondom. 

VENCEL: Tetszik látni, igy állok ide déli 
harangszó után, mikor a statisztikából ki-
jövök, minden istenadta nap és állok a ki-
rn ka tab: aknái is... (A kalitka felé néz, 
amely a pulton áll.) nézem, nézem a bol-
dogságom ábrándképét és hallgatom az an-
dalító hangocskáját, ami ugy hiányzik az én 
szerény árva kis haj lékomból . . . S aztán 
sóhajtok és eltávozom. Néha egy könny-
cseppet észlelek, amint legördül az arco-
mon. 

HÖRÖMPÖNÉ: Miért nem gyújt rá? 
VENCEL: Majd ebéd után. (Elteszi a ci-

garettát. ) 
HÖRÖMPÖNÉ: Milyen megható, kedves 

Kricsala. Maga egy ideális férfi, amely 
olyan ritka a mai világban. De hát maga az 
oka, hogy boldogtalan. 

VENCEL: Tetszik gondolni, hogy szabad 
lett volna közeledni az én imádatom tár-
gyához? 

HÖRÖMPÖNÉ: Csakis. 
VENCEL (feláll): Kitárni feléje a karo-

mat', . . (A kalitka jelé fordul kitárt karok-
kal.) és odalépni e lébe . . . (Odamegy.) és 
azt mondani, te gyönyörűséges szépségem, 
édes egyetlenegy álmodott madaram... (Rá-
borul a kalitkára. Zokogni kezd.) 

HÖRÖMPÖNÉ (némán összecsapja a ke-
zét. Előre fordul). Jesszus Már iám. . . ez a 
madarat gondol ta . . . 

VENCEL (zokogva, nevetve simogatja a 
kalitkát): Csakhogy ilyen közel vagy, drága 
kis mindenem, édes mandikám, te aranyos. 

HÖRÖMPÖNÉ: Nahát szenzációsl (Hátra-
pillant Finihez. Leszáll a pultról. Csóválja a 
fejét, elneveti magát.) Szegény Finikém. 
Most mit csináljak? (Hátra int Finihez, hogy 
csuk maradjon még benti És meghúzza a 
Vencel kabátját. Halkan beszél.) Hát ke-
gyednek ez a kanári tetszik? 

VENCEL: Ez, kezél csókolom, ez. Ez az 
én életem Alma. Ilyen elsőoszlályu liaroi ka-
nárira vágyom serdülő korom óta. Tavaly 
óta komoly szándékom van megszerezni ezt 
u csodaszép kanárit. 

HÖRÖMPÖNÉ: És mi volt az akadály? 
PAPAGÁJ: Mai gazdasági viszonyok. Mai 

gazdasági viszonyok. 
VENCEL: Ez az kérem. Kérem szépen is-

merem a madár-árjegyzékeket. Egy ilyt-n 
ritka szép példány huszonöt-harminc pen-
gőbe kerül. (Simogatja a kalitkát.) 

HÖRÖMPÖNÉ: Es ez olyan nagy összeg 
kegyednek? 

VENCEL: Kérem, nekem százhúsz pen-
gőm van havonta. Abból lejön betegsegély-
ző. kereseti adó, rokkant adó, bélyegilleték, 
temetkezési pótflllér, kövezeti és látszatndó, 
nyugdijalap, tessék elképzelni, mit kapok én 
kézhez elsején. Van ugy, hogy rá kellene 
fizetni. Még szerencse, hogy nincs miből. 

HÖRÖMPÖNÉ: Szegény gverek. 
VENCEL: Ennek dacára tavaly elkezdtem 

spórolni a kanárira. De mindig közbejön 
valami, kéretni Cipői ke.'lell venini. Azután 
meg uj kalapot, miután a régi rossz volt. 
Azután meg kérem fizetni kellett a szegény 
mutterért s irápolást . . . (Sir, előveszi a zseb-
kendőjét. Csupa tyúk.) 

HÖRÖMPÖNÉ: Szenzációs zsebkendője 
van. Ementáli. Látja, látja, nincs aki foltoz-
zon kegyedre. 

VENCEL (lerogy): Drága önagyságám. 
(Elkapja a kezét, csókolgatja.) Ugy fáj már 
a szivem a madaramért, már ugy szeretem, 
mintha az enyém volna és mindennap resz-
ketek, hogy megveszik előlem . . . 

HÖRÖMPÖNÉ: Kegyed bolond, keljen fel. 
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VENCEL: őnagyságához bizalmam van. 
Ugye, tetszik szólni az érdekemben. 

HÖRÖMPÖNÉ: Szólok. Azonnal szólok. 
VENCEL: Hogy netalán szerény havi 

rész le tekre . , . 
HÖRÖMPÖNÉ: Cs, ess, csak csendesen. 

Nézze. Bemutatom magát a hugocskámnak. 
Aki különben remekül is főz és mos és 
csuda igénytelen. És itt ez a jóforgalmu kis 
üzlete. 

VENCEL: Igenis. Tetszik szólni, hogy a 
kanáirit adjä icfô« 

HÖRÖMPÖNÉ:. Esküszöm, hogy a kanári 
a kegyedé lesz. 

VENCEL (ugrik, tapsol): J a j Istenem! 
HÖRÖMPÖNÉ: Csendesen, ne ugráljon. 

Volt katona? 
VENCEL: Nem kérem. 
HÖRÖMPÖNÉ: Nohát, akkor megmaradt 

a bátorsága. Beszéljen majd bátran a hu-
gocskámmal. Nem kell rögtön a dologra 
térni. Csak hízelegni. Udvarolni egy kicsit. 
Érteni kell a nőkhöz, barátom. A hugocs-
gám elárulta, hogy maga nagyon tetszik 
neki, 

VENCEL: Igazán? Az is lehet? 
HÖRÖMPÖNÉ: És ő nagyon bájos terem-

tés. Kijelentőm, hogy irigylem azt az em-
bert, akinek a hugocskám kezét és szivét 
oda fogja ajándékozni. 

VENCEL: Tessék már szólni kérem, nem 
birom az izgalmakat. 

HÖRÖMPÖNÉ: Huzza ki magát, ugyl 
Finci, Fincike! Gyere ki, kispofám! 

FINI (megjelenik, rikitóan kimázolva, 
borzalmasan ondulálva, ünneplő blúzban). 

HÖRÖMPÖNÉ (elkacagja magát): Szen-
zációs! A hugocskám paradicsomot főzött 
be . . . 

FINI: Én? 
HÖRÖMPÖNÉ (kacsint): Persze és kós-

tolgattad. (Letörli a száját is a haját is le-
ütögeti.) Bemutatom neked Kricsala urat, 
egy vigkedélyü úriembert 

FINI (ügyetlenül kezet fog Vencellel): 
örvendek. 

HÖRÖMPÖNÉ: Szhrlkém, nekem be kell 
szaladni a pékhez, magatokra hagylak. 
(Odasúgja.) Légy nagyon kedves hozzá. — 
Majd lenézek, h a a pékikel végertem. Szer-
vusz fiacskám. (Vencelhez.) Pá magának, 
részemről volt a gyöngyharmat és a lámpa-
láz. (Elviharzik.) 

VENCEL (illeg is ránevetgil Fir,ire). 
FINI (szintén visszanevetgél it 6 is pró-

bál illegni, látni, hogy meg van rimülve at• 
tói, amit tesz). 

VENCEL (elegánsan): Cell am Vé. (Ne-
vet.) 

FINI: Ez vicc? 
VENCEL (bólint, hogy Igen): Cell am Pé, 

egyenlő Péoc-1. És Cell am Vé, egyenlő Ven-
cel. Az én vagyok. 

FINI (erőltetve vihog, hogy kedves le-
gyen): ö n szintén budai? 

VENCEL: Szintén. A Gülbaba-utcában la-
kom. 

FINI: Jaj , voltam harmadéve pünkösdkor 
a Gülbaba sírjában. Olyan guszta. 

VENCEL: Ugyebár? Én mindennap meg-
nézhetem. Szabadjegyem van, állami va-
gyok. 

FINI: Nagyon örvendek. 
VENCEL: Statisztika. Főtollnok. A levél-

tárban. A régi magyar helyesírási hibák 
csoportosításával foglalkozom. 

FINI: Nahát érdekes. Tessék leülni. 
VENCEL: Köszönöm. (Leül.) ö n is tessék 

helyet foglalni 
FINI: Köszönöm, nincs hova. 
VENCEL: Tessék fölülni a pultra. 
FINI (vihog): J a j de vigkedélyü, ténylegl 

(Felül a pultra.) 
FINI, VENCEL (rimülten niznek egy-

másra). 
FINI (erőt vesz magán): Ugy hallottam, 

érdeklődni tetszik. 
VENCEL: Ugy van. Élénken érdeklődöm. 
FINI: Oh Istenem. (Babrálja a kalitkát.) 
VENCEL (feláll): Kisasszony, ö n olyan 

barátságos . . . és olyan . . . (Lelkesen.) olyan 
háziasl 

FINI (kaciran): Mondják. 
VENCEL: Ugyebár nemi tetszik rosszné-

ven v e n n i . . . (Odament, reszkető kizzel ta-
pogatja a kalitkát.) ha egyenesen rátérek... 

FINI (vihog, elfordul): En még olyan fia-
tal vagyok! 

VENCEL: És mielőtt végérvényesen rátér-
nék . . . (Izgatottan dobol a kalitkán.) 

FINI: Ugy dobog a szivem. 
VENCEL: Hát még az enyém, kérem . . . 

csak egy pár kérdést, " ugyebár megtetszik 
érteni, drága Fincsike k isasszony. . . mégis 
az ember ilyen életbevágó do logná l . . . tá-
jékozódni ó h a j t . . . 

FINI (a kezeibe temeti arcát izgalmában): 
Csak tessék. Ugy szégyellem magamv 

VENCEL (a kalitkát simogatja): Óh ha 
már ezt a drága teremtményt a magaménak 
m o n d h a t n á m . . . Ez a reményeim Himalá-
jája. 

FINI (kezei a szemén): Milyen szépen be-
szél. 

VENCEL: Eladó még, remélem, 
FINI (suttogva) E l a d ó . . . 
VENCEL: Én olyan szegénysorsu vagyok 

k isásszony. . . az állam olyan mos toha . . • 
FINI: Beszéljen, beszéljen. 
VENCEL: Először is szabad kérdeznem, 

hány éves? 
FINI (habozás után): H ú s z o n . . . egy 
VENCEL (megtántorodik, aztán): Nem 

baj. Olyan szép! És kicsinyei nincsenek? 
FINI (lepottyan a pultról. Ránevet): Mi-

csoda kérdés ez, kérem? 
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VENCEL: Ja j du szemérmesnek tetszik 
lenni. 

FINI: En megértem ezt a kérdést a mai 
világban, de mindenesetre . . , kissé nagyon 
is a perte tetszik magát kifejezni. 

VENCEL: Ugyebár és nincs bolhája, re-
mélem. Es szabad tudnomi jó tojó? 

FINI: Mit? Mit m o . . . (Sikolt éi ájultan 
esik Vencel felé, aki fenntartja a két kar-
jával.) 

VENCEL: Jaj, jaj, mi az? 
HÖRÖMPÖNÉ (egy nagy veknivel a ke-

zében be): Már Ölelkeztek? Szenzációs! 
VENCEL: Rosszul van! 
HŰRÜMPONE: Fincsikém, Fincsurkám, mi 

történt veled? 
FINI (kinyitja a izemét, leugrik a pultról, 

as üzletbe): Szemtelen! Takarodjon! Pi-
masz! (Felkapja a pultról a veknit, ráciap 
a Vencel fejére.) 

VENCEL: J a j . . . kisasszony . . . őnagy-
sága . , . 

HÖRÖMPÖNE: Te örült, mit bántod? (Le-
fogja a Fini kezét.) 

FINI: Megsértett! Gyalázatos! Azonnal 
hagyja el az üzletemet! 

VENCEL: Kérem, csak a kanári életmű-
ködését i l letőleg.. . 

FINI: Hallgasson! (Elkezd zokogni.) 
HÖRÖMPÖNE: Ja ugy, félreértés! Látod, 

mindjárt gondoltam, egy ilyen úriember 
csak nem követhet el valami illetlenséget. 

FINI (könnyein át. durcátan): A kanárira 
vonatkozott? 

VENCEL: Igenis, a kanárira vonatkoztam. 
HÖRÖMPÖNE: Persze, hisz téged tisztel 

a Kricsala ur, mint a szentet. 
FINI (leiimitva): Ja szó. hát csak a ka-

nári vonzta be önt. 
HÖRÖMPÖNE: Dehogy a kanári, csak va-

lahol el kell kezdeni. Igaz, kedves Csipcsala? 
(Odasúgja neki közéjük lépve.) 

VENCEL (fejét tapogatja). 
HÖRÖMPÖNE: Ez csak virágnyelv volt, 

az ember nem pakol ki mindjárt a szive 
szándékával, a Vencelke különben is egy 
tartózkodó lélek, látszik az egész fellépésén. 

VENCEL (ráesik a kalitkára, ciókokkal 
ha'mozza el): Édes, kedves madaracskám. 
(Sirni kezd, leborult fejjel.) 

HÖRÖMPÖNÉ (Finihez): Hallod, ez me-
gint virágnyelv. (Odarántja Vencelt.) Csupa 
szív. ez a Venci, csupa hangulat. (Finihez, 
aki szólni akar.) Csend! Nektek meg kell 
érteni egymlást, édes Finouskám! Nyújtsál 
kezet ennek a gyöngédlelkü fiatalembernek. 
(Elveszt Find kezét is, Vencel kezét Is, 
ösizeteizi.) Igy. Béküljetek kl. Olyan öröm 
látni, hogy egymásra mosolyogtok és a lel-
ketek összetalálkozik. 

VENCEL (felnyúl a fejéhez): Nő a tiplim. 

HÖRÖMPÖNÉ (simogatja Vencel fejebub-
ját): Szegény kicsi Vencikém, nézze, nem 
muszáj arról még beszélni, elég, ha maga-
magának vallja be, hogy ugyebár nem a 
madárért néz ám be a fiatalember, akinek 
senkije ezen a világon, egy ilyen hangulatos 
és jóforgahmi kis üzletbe, ahol itt az igazi 
madár, az életmadár, az angyalmadár, aki-
nek a hivatása, hogy a két puha szárnyával 
ott lebegjen az életen át a magános, árva 
férfi f e le t t . . . (Fölvette a Fini kezét, azzal 
simogatja tovább a Vencel fejét.) És ott 
csacsogjon, mikor felkelünk és mikor lefek-
szünk és jmkoor ebédelünk és vacsorázunk, 
(Vencel éi Fini pislogni kezdenek egymásra.) 
szenzációsan főz nz én hugikám, az egész 
környéken hire van és olyan gondos, én 
nem tudom!, már szeptember elején készen 
van neki az egész spájza télire, te huncut, 
te, eddig nem adtartáil hallani férjhezmenés-
ről, de te most biztosan megéreztél valamit, 
csak titkolództál a néni előtt, minek annyi 
befőtt neked, meg annyi remek gyümölcsíz 
és tejfel és a tok baromfiak és a szép kis 
szőke sonkamalacok az udvarban, te már a 
télre vendégeket akarsz a házadnál látni, 
mint újdonsült menyecske. (Vencelhez, meg 
cibálva a haját.) És mondja maga öreg mi-
klmauz, ha én szerencsésen közbe nem lé-
pek, maga csak itt meresztette volna a sze-
mét és nt-m »s mert volna soha nyilatkozni 
és nem ismerte volna meg a boldogságot, 
amit az ember csak egy tisztességes, csen- • 
des és élveteg mondain fiatal teremtés olda- ' 
Ián kóstolhat az életben. (Ezalatt a Vencel 
keze hátranyúlt, simogatta, majd levette a 
pultról a kalitkát, HörömpOné észreveszi, 
elveszi tőle ii 0 lógatja maga előtt. Aztán 
átadja Fincinek. Vencel mindig a kalitkát 
nézi, simogatja és fel-felnéz hízelegve a 
Fini izemébe,) 

HÖRÖMPÖNÉ: Látja Vencus, egy madár-
ról mert csak álmodozni és nézze, itt van 
az egész üzlet tele madárral és itt van egy 
szép, egy Ilyen édes angyal, aki titokban 
éppen ugy szimpatizált magával, mint maga 
ö vele, csak gyávák vagytok és nem tudjá-
tok, hogy a páros élet a legszenzációsabb a 
világon. (Egyikről a másikra néz.) 

FINI, VENCEL (előbb szégyenlősen két 
felé néznek, aztán lasian összenéznek). 

HÖRÖMPÖNÉ: Vencus, tud maga rö-
mizni? ~ 

VENCEL (halkan): Nem. 
HÖRÖMPÖNÉ: A Flncus se tud! A jó Is-

ten is egymásnak teremtett benneteket, (ösz 
izenyomja a fejüket, diadalmasan kiabál.) 
Szex apel! Szex apel! 

PAPAGÁJ: Szex apel! 
FÜGGÖNY 

Sslnhiil Él»t, színházi, film, Irodalmi é< művészeti szaklap, megjelenik minden vasárnap. Szerkesztősig 
és kiadóhivatal: Aradi-utca 8. Tel.: Automata M6-7-90 . Fiókkladótllvatal: Eroébol-kőrut 7. Tel. Aut. 
42 -1 -72 . 96—2—M. Lapttilajdono»: Sirfnbízi Klet .Rt. 
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szerkeszti' 
CRÄTZEß JÓZSEF1 

BfllOGH Kifli?! hu rii »'» 

Itt látható tizenkét 
Chaplin« Tizenegy 

közülük egyforma. 
Miben különbözik 

a tizenkettedik? 

Hány hiba van e képen? (A helyes megfe j tők közt öt külön juta lmat osztunk ki.) 
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Optimista keresztrejtvény 
Megfejtésül beküldendők: vízszintes 1, l.r>, 51 és függőleges 1, 11, 16. 

í 

w 

VÍZSZINTES: 
1. Bevezetés az élet legszebb 

révébe 
12. A szép nem őse 
13. Az almafogyasztó gourmeth 

őse 
14. Cselekszik 
15. Lehet még belőle első 
17. Kellemes muzsika 
21. Khovarezmla része 
22. Több emberből illő csapat-

egység 
23. Zeus Jelképe 
24. Bölcs bizánci császár (886— 

»12) 
26. Fon. olvasva: alaptételössze-

foglalás 
26. Kastor és Pollux, a két hős 

félisten anyja 
28. = 18. függőleges 
21. Az ilyen gyermek szillel re-

ménye 
33. Sejtelmes csönd jelzője 
35. Az Ilyen szalonnát még azért 

meg lehet enni 
37. A Krisztinaváros régi neve 

31. Eh, hisz' ez a legkevesebb 
40. Oral a világnak 
41. A pokolban is az marad 
42. .Hasznos növény" mássalhang-

zói 
43. Azt — a nép zamatos nyelvén 
45. 3 — római számmal 
46. Ekkor kapok pénzt 
4t. Kabátot hölgyére az udvarló 
51. 16. mert nem ázunk át benne 
55. Száz belőle már egy skandi-

náv korona 
56. Hatalmas szibériai folyam 
57 Nemez ital 

FÜGGŐLEGES: 
1. Jó, mert u j örömöket hozhat 
2 Vissza: eredményhatározórag 
3. Ilyen tarisznya a ló öröme 
4. A multszázadi nőeszmény arca 
5. Esdés része 
I. Uijongó csecsemő kiáltozása 
7. Festői fürdőhely a Traun-tó 

mellett 
8. Ooooo 
S. Végigélvezi a koresolyaidényt 

16. Igy többet érttnk. mint erővel 
11. Kellemes begyaljai borfajta 
16. Szórakoztató összejövetel 
18. ..Alanyi költészet" mással-

hangzói 
1*. Hízás része 
26. Goethe híres . Kőnlg"-Je 
25. Köszönöm célszerű rövidítése 
27. A legédesebb klasszikus isten 
38. Tulajdona 
31. Ha megnősül 
32. Költemény kiragadott sora 
34. Ezüst vegyjele 
36. Szomjat az ital 
38. Olga kedves beeézése 
43. Mily esődé* csókot lehelni rá 
44. Egykor hatalmas nép 
45. Márciusban a tavaszfakadás 

napja 
<<«. Táplálkozó 
47. Shake«pe)ire-bős 
48. Vissza: helium vegyjele 
56. Ragyogó és gyönyörű 
52. Paripa 
53. Hizó mássalhangzói 
54. Francia kettősbetli 
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Játsszunk keresztrejtvényt! 
• Az ú g y n e v e z e t t i n t e l l i g e n c i a - j á t é k o k 

m i n d i g n a g y n é p s z e r ű s é g n e k ö r v e n d t e k a 
t á r s a s á g o k b a n . E z ú t t a l i s i l y e n j á t é k o t 
a d u n k a k ö z ö n s é g n e k . Ké t s ég t e l en , h o g y a 
l e g n a g y o b b s z ó r a k o z á s lesz m i n d e n ü t t , a h o l 
i g é n y e s e b b e m b e r e k v a n n a k együ t t . A k e -
r e s z t r e j t v é n y - j á t é k l é n y e g e ez : 

L e ü l n e k k e t t e n , h á r m a n , négyen , ö t e n , 
v a g y h a t a n . M i n d e n j á t é k o s e lő t t egy h a t -
szo r h a t k o c k á s ü r e s k e r e s z t r e j t v é n y - á b r a 
van . E z t ke l l m a j d a j á t é k f o l y a m á n t i n t á -
val i ro t t n a g y b e t ű k k e l t e l e í rn i . 

A k e z d ő j á t é k o s m o n d egy b e t ű t é s 
b e l e í r j a á b r á j á n a k ü r e s k o c k á j á b a . A töb -
b i ek u g y a n c s a k á b r á j u k t e t széssze r in t i k o c k á -
j á b a í r j á k . Most az ó r a m u t a t ó j á r á s a s ze r in t 

k ö v e t k e z ő j á t é k o s m o n d egy be tű t , u t á n a a h a r m a d i k , n e g y e d i k , ö t ö d i k és h a t o -
d i k . T e g y ü k fel , h o g y e l ső „A"- t m o n d o t t , a m á s o d i k „ K " - t . Az, a k i a . k e t t ő t 
v í z sz in tesen e g y m á s m e l l é te t te , ese t leg a r r a g o n d o l , h o g y a k é s ő b b i e k f o l y a m á n 
ez t a szót f o g j a be lő le k i é p í t e n i : „ a k a r a t " . E n n é l f o g v a v igyáz , h o g y a h a r m a d i k 
j á t é k o s á l t a l m o n d o t t és e b b e a s z ó b a n e m egyező b e t ű t v a l a h o l m á s u t t h e l y e z / e 
el. ( P é l d á u l : „B" . ) A j á t é k cé l j a u g y a n i s az, h o g y a h a r m i n c h a t k o c k á b a n víz-
s z i n t e s e n és f ü g g ő l e g e s e n m e n t ő l t ö b b é r t e l m e s szó t k é p e z z ü n k k i a m e g a d o t t 
b e t ű k b ő l . T e r m é s z e t e s e n m i n d e n k i o l y a n b e t ű t vá lasz t , m i k o r r á k e r ü l a sor , a m i 
n e k i a l e g m e g f e l e l ő b b . M i n t h o g y f e k e t e k o c k á k n i n c s e n e k , az é r t e l m e s s z a v a k a t 
a z é r t e l m e t l e n b e t ű k t ő l s e m m i s e m v á l a s z t j a el. 

Az e r e d m é n y - s z á m o l á s p o n t o k sze r in t t ö r t é n i k . H a a z é r t e l m e s szó, m o n d j u k 
e b b e n a z e s e t b e n „ a k a r a t " , h a t b e t ű t tesz ki , a k k o r az i l lető, a k i n e k ez k i j ö t t , 
h a t j ó p o n t o t s z á m o l . U g y a n i s az e r e d m é n y s z á m o l á s v ízsz in tes és f ü g g ő l e g e s 
s o r o n k é n t t ö r t é n i k . A h a t b e t ü s szó h a t p o n t o t , az ö t b e t ű s n é g y e t j e len t , a n é g y -
b e t ű s k e t t ő t és a h á r o m b e t ű s egyet . Az „ a " és „ a z " n é v e l ő t e r m é s z e t e s e n n e m 
s z á m i t h a t ó a szóhoz . N y e r n i t e h á t az n y e r , a k i a h a r m i n c h a t k o c k á b ó l a l e g t ö b b 
p o n t o t t u d j a k i h o z n i é r t e l m e s s z a v a k b a n . Az é r t e l m e s s z ó n a k t e r m é s z e t e s e n n e m 
o k v e t l e n ke l l sor e l e j é n k e z d ő d n i e . L e h e t egy i l yen s o r a l a k u l a t i s : „ z d a r a b " . 
E b b e n a z e s e t b e n a „ d a r a b " s z á m i t n é g y j ó p o n t o t . 

A m i n t m i n d e z e k b ő l l á tn i , a vé le t l en is seg í the t u g y a n , d e a h a n g s ú l y m é g i s 
a j á t é k o s o k k o m b i n á c i ó s t e h e t s é g é n és i n t e l l i g e n c i á j á n v a n . T e s s é k m e g p r ó b á l n i 
és m e g l á t j á k , m i l y e n m u l a t s á g o s , k e d v e s és s o k f i g y e l m e t i gény lő j á t é k ez. T e r -
m é s z e t e s e n j á t s z h a t ó 7, 8, 9 vagy m é g n a g y o b b k o c k á s á b r á n is . Egész b iz tos , 
h o g y a k e r e s z t r e j t v é n y - j á t é k az ide i té l l e g n é p s z e r ű b b t á r s a s s z ó r a k o z á s a lesz. 

Grfitzer József 
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S Z Í N H Á Z A K 
(Kellner György Budapest) 

Megfejtésül beküldendők a színházak nevet. 

VÍZSZINTES: 
1. Színház 
3. Színház 

1*. Kötőszó 
11. Színház 
12. Rövidítés zeneművek elménél 
13. Anyagban van 
14 ad 
Ifi. Vtesza: angol sör 
18. Színház 
21. Gabonát és d icsőséget . . . 
22. Sziget — Iranelául 
23. Szórakozóhely 
24. Finnország fővárosa 
25. Sz ínház 
28. Vallás rövidítése 
2«. Vissza: Idegen névelő 
35. Ami a sivatagban van 
34. Férfinév 
37. Égési termék 
31. Rálordlt (pénzt, munkát, atb.) 

42. Vissza: nem áll 
43. Száll a madár 
43. Sav vége 
46. Színház 
48. Vissza: butor 
49. Idegen kütőszó 
50. Gazdag 
52. Szlnbás 
53. Évszak 

FÜGGŐLEGES: 
1. A rádió egyik népszerű szerep-

lője 
2. Vissza: sporteszköz 
3. Igekötő 
4. Vissza: virág — idegen nyelven 
5. Látok — magánhangzói nélkül 
fi. Virág 
7. Gilröc beta 
8. Színház 
». Okmányok 

II. Fizetni — más nyelven 

13. Vissza: mozgást kifejező igr 
15. Színház 
17. Varieté-színház 
19. Ellenjegyez (ékezethiány) 
20. Levegő — latinul 
27. Vissza: USA-áUam nevének 

rövidítése 
>t. Hajh 
32. Vasúti forgalmi ige 
33. A. R. 
35. Férfinév 
3D. Bánó anagrammája 
38. Színház neve volt 
49. Rossz szakácsnő teszi 
41 értés 
43. Hus 
44. Két azonos mássalhangzó 
48. Skót város 
47. Ráérő embernek sok van 

belőle 
51. Bennünket — angolul 
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Vissza neki! 
(Balogh KUri, Budapest) 

Megfejtésül beküldendő az a leghosszabb stó, amelyiknek megfordítva is van érteim«' (Pl: adoma-ainoda) 

VÍZSZINTES: 
1. A krumplicibere la ex 

IS. Megingat 
14. Organlzál 
15. Gyorsan, szaggatottan huzó 
16. A vadász 
17. Beáll — magánhangzói 
18. Keltetés végragja 
l t . Előidéző 
20. . . . . . Gynl", Ibsen hires műve 
22. Igekötő 
23. Te — franciául, olaszul, latinul 
24. Gyom 
2«. Ugyanúgy — latinul 
28. Vissza; e szóval Intik le a 

elgányt 
50. Oda — tabb idegen nyelven 
51. Tagadószó 
SS. Jármüvek 
Si. Északi szarvas 
38. Pennsylvénla rövidítése 
3». Személynévmás 
41. Végigéli a téli Idényt 
42. Fejlődés — küzhasznált latin 

szóval 
4«. Kicsinyít« kép«« 

47. Féktelenül kegyetlen római 
császár 

49. Indulatszó 
50. Római esászárak életrajz, 

írója (71-1411 
52. Vadak — mássalhangzói 
53. Félszázán 
54. Neves román államférfi (M873) 
50. Karácsony — franciául (vlsz-

sza: régi spanyol királyság, 
ma tartomány) 

57. A Vörös-tenger déli kulcsa 
58. Koma — mássalhangzói 

FÜGGŐLEGES: 
1. Nem Jellemes visszaélni vele 
2. I.ovaskatonák 
3. Zarándokban van 
4. Ludhang 
5. Japán iparváros (2,100.1*01.) 
( . Izsóp — németül 
7. Névelő 
8. Diagnózis 
0. . . . kap a lábadozó 

10. Azonos betűk 

11. Azonos betűk 
12. Közismert arab üdvBzlés 

( = béke veletek) 
21. Tojások — németül 
25. Ilyen szó a nehezményezés 
27. Mangán vegyjele 
20. 200 — római számmal 
32. Sóvárog 
34. A földön azonos magnetikus 

dekllnáclóju helyeket össze-
kötő vonal 

30. Csigafaj 
37. Hirdetésekhez használt nemes-

gáz 
40. A Duuadella középső ága 
42. Kezdetben 
43. Szállítás 
44. Hold — franciául (a „hínár-

ból) 
45. Harmat — németül 
48. Gépkocsi 
51. Vissza: híres hessen-niMsaui 

fürdőhely 
52. Verbum neutrlus rövidítése 
55. Német viszonyszó 
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BRIDZSFELAD VÄNY 

+ D, 3, 2 

û K, 8, 7, 6 

0 8, 4 

* B, 8, 3, 

7, 6, 5 • B • B, 10,9,8,4 

B, 4, 3 Ô G> D, 10 

A, 10,7,6,6 0 
Y Z 0 K, 9, 3 

5, 4 * A • K, D. 7 

• A, K, 3 

A, 6, 2 

0 D, B, 2 

4 A, 10, 9, 6 

MIBEN KÜLÖNBÖZIK? 
Karácsonyi számunkban közölt 

rejtvények közül kettőnek ugyanaz a 
megfejtése. 

Melyek azok? 

s a k k f e l a d v á n y 

A licitálás: A 2 szan, Y passz, B 3 szan, 
mindenki lepasszol. 

Tehát A 3 szánt játszik. 
Y: káró 7, 8, K, 2. Zs káró 9, B, 
Hogy kell Y-nak továbbjátszani és miért? 
Megfejtési határidő 1933 január 1. Három 

értékes jutalom. 

REJTETT KÉP 

Matt 3 lépésben. 

SZINONIMAK: 
Csinos, 
Idős, 
Lusta, 
Fukar, 
Tele, 
Kiváló, 
Okos, 
Makacs, 
Bolond. 

A fenti szavak szinómáinak kezdőbetűi a 
sorrendben egy magyar színész 

nevét adják. 

Hol a harmadik játékos? 

Nagy műve: 
János vitéz 
Relativitás elmélete 
Háború és béke 
A gondolkozó 
Toldi & 
Emmy p-
Nagymama 
Nagyidat cigányok A 
Ha e hires müvekhez (színdarab, 

szobor stb.) odaírjuk alkotóik nevét, e 
nevek kezdőbetűi sorrend szerint egy hi-
res olasz költő nevét adják. 
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Négy sor kerestetik 
A mai takarékos vil&gban nem csodálható, ha 2 vízszintes és 2 függőleges szót nem 

definiáltunk. 
Megfejtésül csak ezek küldendők be. 

VÍZSZINTES: 
1. Cipel 
6. 298 — római számmal 
7. Régi hosszmérlék (».77* m.) 
9. Az őrállás megszüntetése 

11. Se se hamva 
12. Számnév 
13. Hindu tanítómester 
15. Holt képző (Vissza: germánium 

vegyjele) 
2D. A tudományok kapuja 
21. 8 — római számmal 
22. Ürmértékrővldftés 
23. Érc — németül 
24. Lélek — németül (kaméleon-

ban van) 
25. IgekStő és francia névelfi 
26. Vissza: fázó ikerszótársa 
28. Védelmei 
2«. Vigyáz 
30. Tenger alatt fut 
32. Választ ad 

34. Vanadium vegyjele 
35. Az első magyar operaprlma-

donna (1793—1872) 
37. Vissza: édes — néplesen és 

régiesen 
41. A. U. H. 
42. Részvény — németül 
43. Nógrádi kisközség (1991 I.) 
46. Balzsam 
47. Hihetetlenben van 
48. Momentumok 

FÜGGŐLEGES: 
1. Értékes egyének 
2. Büntetést a rab 
3. Zóna 
4. Allatlakás 
5. Azóta mássalhangzói 
( . Almamaradék 
7. Sir 
8. Idős 

19. Fazekakat szárítanak raj ta 

11. Ruguleves, esigaleves 
14. Ráömlik — másik alakja 
16. Vissza: mutatónévmás 
17. Dinasztia 
18. A Brlggs-logarllmus-rendszer 

alapszáma 
19. Fllzfa magánhangzói 
25. A vadász oda la. vissza la 

teszi 
29. Jajveszékel« 
27. Egymást előz« betűk a teljes 

abe-ből 
31. Német búcsúzás 
33. Balti nép (magyar Ige egyik 

alakja Is) 
36. Niton vegyjele 
38. Vissza: tulajdonodban van 
39. A sav 
49. Kezében fog 
44. Hibás ISnéTképz« (R . . ület) 
45. Gallium vegyjele 
46. Szamárhang 
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Nem mese ez, 
h a n e m k o m o l y n a p i h i r , c s a k h o g y k é p r e j t v é n y e s i t e t t f o r m á b a n . Tes sék (eset leg 
h a n g o s a n ! ) f e lo lvasn i ! 

atfi 
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(Payper Lajos. Budapest) 
Megfejtésül beküldendők a vízszintes 1, 67, 69. 141; függőleges 7. 14 23 

1. 
14. 
11. 

1». 
17. 
18. 
21. 

22. 

24. 
27. 
2*. 

VÍZSZINTES! 
Egy szép Schiller-Idézet 
Betegség 
Jeles matematika-tánár. tan-
könyveit a középiskolákban 
használják 
Kelta eredetű nép 
Megreformált eszperantó 
. . . éa kontra 
. . . and. német költő 
(balladák) 
Angol történetíró. Shake-
speare-kutató 
Élősködők 
Gibraltárra] szemben van 
Japán hereeg hadvezér ax 
1M4/5. háborúban a lap in 
haderők főparaneinoka 

M. A világtörténelem egyik nagy 
alakja 

32. Rövidítés cégtáblákon, de 
fordítva 

33. Nil 
34. Mássalhangzó (ten.) 
35- Rágószerv 
37. Kőbányai tornaegylet 
38. Kevesbíti az alkalmazottak 

számát 
41. Ax egyik CbapUa 
42. Szeme előtt 
44. Pusztítás igéje 

Cserépedény felülete 
47. A daru mondja 
48. Dagover neve 
41. Ugy legyen! 
51. A napkeleti bSleaeket el-

vezette a betlehemi Jászolhoz 
54. Férfinév 
51. Tagadás 
57. Világtáj 
58. Toll — angolul 
51. Sóhaj 
(1. Régi labdajáték 
(4. Pan társa 
«». Koszorús magyar kii tő 

monogram mja 
(7. Jesszo Japán sziget legnagyobb 

városa és kikötője 
»». Közreműködő 
71. Le 
72. A pécsi egyetemen a büntető-

jog tanára 
74. E helyütt 
75. Egy — Bécsben 
7t tekel ufarszia 
78. Fülke 
81. Lindbergh filmszínész neve 
82. Illatos női név 
85. Két testvér neve egy Verne-

regényben 
8«. Kerevet 
88. A tűzoltó 
H. Púpos afrikai marha 
11. Kérdő névmáz 
»4. Rózsát terem 
•8. Küzdelem legeleje 
»». Csónak-kellék 

112. Kiváló magyar karikaturista 
1(3. Nem éppen közkedvelt köny-

vecske 
1U. Aki sokat kiabált 
117. Féreg 

118. A 4P» méteres nszás olimpiai 
bajnoka 

ÍM. Távolodást tejei kl 
111. Turfszó 
111. Müveitető rag 
112. Latin szó 
113. Rag 
114. Kapkodó, szeleburdi — táj-

szólással 
115. Ókori nép 
118. Angol hüvelyk (2.54 em.) 
111. Kugli 
121. Főnemes, magánhangzó nél-

kül 
123. Névír ás 
125. Vissza: angol világos sör 
121. Gerenda magánhangzói 
128. Szemét 
12*. Dátumrag 
13«. Közelebbre mutatás 
132. Lejebb 
134. A félretett lap 
13«. Számok előtti idegen rövi-

dítés 
137. Főbérlet tárgya 
14«. Fényképészeti márka 
141. I. Frigyes Vilmoa gőgös Jel-

mondata. 

FÜGGŐLEGES: 
1. Boráról is nevezetes zemplé-

ni község 
2. Magyuros kifejezés arra, 

ami mindenütt található 
3. Színházban van 
4. Görög betű 
5. Szerelmes színész (fon.) 
«. Mássalhangzói (kiejtve) 
7. A turvcnya»kotas tenyezője 
8. Irányt jelez 
t . Fémtokocska, mely robbanó-

anyagok meggyújtására szol-
gái 

1«. Impresszionista német költő 
(1875—1(2«) 

11. Vércsatorna 
12. Sok ilyen meglepetés éri 

ma az embereket 
13. Gazdasági eszköz 
14. Megszívlelendő szólásmondáz 
1«. Egyiptomi napisten 
21. Zenei hang 
23. Régi népdal kezdősora (az 

első három zártbetű: g, r , f) 
25. Mayerling része 
2«. Mutatószó 
28. Nagyon la; kelleténél több 

— Iranelául 
31. Fedél 
3«. Szarvaslajta 
37. Valaminek a fénypontja, 

csattanója 
3«. Latin névmás tárgyesele 

(vissza: régi magyar sport-
egylet betűjele) 

4«. Fejérmegyei nagyközség 
42. A munka abazolut egysége 
4*. teuge.i h a t i a j u 
4«. Az utolsó betű 
47. Kicsinyítő képi« 
5«. Verne-kapitány 

és 73. sorok. 

52. Ismert rövidités 
53. Azonos betűk 
54. Jól - latinul 
5«. Lány beceneve 
58. Vizet szegélyei 
H . Francia kormányzóság alatt 

álló szíriai város 
«2. Nincs haja 
C3. Élősködő apró pókféle 
«4. Dolog 
S3. Műveltető rag 
«I. Balatonmenti kis iűrdőheiy 
«8. Egyházi határozatok gyűjte-

ménye 
7«. Magyar olimpiai bajnok 
7S. Ady-vers elme 
77. Távolodást fejez kl 
7«. Magyar mükritikus, művé-

szeti Iró monogramja 
8«. Zenemüveken rövidítés 
81. Mássalhangzó (fon.) 
83. Ezt a szót már mindenki is-

meri, pláne ha duplán ol-
vassuk 

84. Énekhang 
8«. Egymást előző mássalhang-

zók 
87. Az arany vegyjele 
8«. A szabó asztalán hevernek 
98. Latin birtokos eset rövidí-

tése 
«2. A szivárvány 
13. Ennek az ünnepe karácsony 
«5. Járadék — közismert francia 

szóval 
M. A boxoló leszi néha ellen-

felével 
«7. A háremhölgy komornája 
«8. Fogja be a száját 

1««. A tiszaeszlári per hires 
ügyvédjének monogramja 

101. i'Uaziaaag — nemeiül 
1*3. Jegyes 
104. Nyugat-Szibéria lőfolyója 
10». Retlkűl 
1*8. Kínai név 
11». Mutatónévmás fordítottja 
117. A magyar Irodalomtörténet-

Írás atyjának monogramja 
12». Szétszakít 
122. Bllllárd-müszó 
124. Pap, ki visszavezette a zsi-

dókat a babiloni logságból 
Palesztinába 

12». A legtöbb versenyző ez akar 
lenni 

127. Francia abcugolás 
12». Ez a csóka nem madár, ha-

nem növény 
131. Európai beltenger 
132. Vissza: Lábán leánya, Jákob 

első felesége 
133. Magyar korcsolyázó klub 
IIS. Armee-Oberkommando 
138. Képző 
13». Keresztül 
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Pesszimista keresztrejtvény 
Megfejtésül beküldendők: vízszintes 1, 15, 51 és függőleges >, 11,16. 

VÍZSZINTES: 
1. Az élei legmeggondolatlanabb 

tette 
12. Minden bajt < hozott ránk 
IS. Ai első balek 
14. Lerak 
15. Ei lesz még minden elsőből 
17. Schillernél Jelzője a „szeren 

esétlen" 
21. Bomlott mes 
22. összezavart sör 
23. Gyilkolóeszkőz 
24. Erőtlen bizánci császár (717— 

741) 
25. Sok bnjthozó Irat mással-

hangzói 
26. A sok bajt hozó Helena anr ja 
28. Elir mássalhangzói 
29. Az ilyen gyermeknek egyre 

több ruha kell 
32. Nyomorék 
35. Az ilyen szalonnának már 

rossz az ize 
37. Munka híján el... az idődet 
36. Ah. hiszen ez a legkevesebb 
41. E világ siralomvölgyében 

vagyon 
41. Rég elpusztult kháldeai város 
42. L. N. 

43. Azt -- hibásan 
45. összetorlódott azonos magán-

hangzók 
46. Sokat kell ekkor fizetnem 
4». Árverésen a többet Ígérő 
51. Rossz időben muszáj fölvenni 
55. Egy skandináv korona század-

része 
>6. A keresztrejtvények elesépelt 

folyója 
17. Élvezése tönkretehet 

FÜGGŐLEGES: 
1. Újra hozza a strapát 
2. Závár része 
3. Dühös — pestlesen 
4. A beteg arca 
5. S. D. 
6. Torokfájós mondja ' a vizsgá-

latnál 
7. Nyelvtörő nevű osztrák kis-

város 
8. Rosszul definiálható szó. 

mondjuk, hogy „főtorony" 
része 

(. Sokat fázik 
16. Mit érsz Így a nyers erővel 

szemben? 
11. Az embernek gyakran el kell... 

Kollektív unatkozás 
„Nálam nem lévő valuta" 
mássalhangzói 

16. Foghúzás része 
26. Sötét alak e ..König" Goethé-

nél 
25. Pestiesen elharapott köszőnéi-

féle 
27. Bonyodalmak istene 
36. Sajnos, nem az enyém 
31. Ha agglegény marad 
32. Az „idézés"-hes veszedelmesen 

hasonlító szó 
34. Rt — németül 
36. Sötétet csinál 
38. Olga — becéző célzattal de-

formáltan 
43. Rouge-zsal rlasstgat 
44. Szófukar nép 
45. E napon ölték meg Caesart 
46. Mindig kevesebb az Ilyen em-

ber 
47. Megcsonkított Ura 
48. Türelmetlen Indulatszó 
M. Délamerikai papagáj 
52. Leendő virsli 
53. Huzó mássalhangzói 
54. Kutyavonítás 



ÖSSZE-VISSZA 

I DI R.LY BÓL 

HSIGRAKWYYTNEF 
h I O ^ / v a I v v ^ V S ' ï t V 

HIQRELYSESLICRF 

APEEERAIMOHKSSSLV 

ILATEQIIDNABEH 

LIAMODLANNORR 

Kiknek a neveit 
(Mindannyi iró!) 

kevertük itt össze? 

ALLANDÖ HETI JUTALMAK: 
(A jutalmakat postán küldjük el) 

Egy doboz GERBEAUD: 
KRÜZSLIC JANOSNÉ. Bpest, Hajtsdr-ut 119. I. 3. 
Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
GLIED BORA. Katgmár. 
Egy nagy doboz VALERY pouder: 
DOMANYNÊ BALOGH ILONA. Eger. Eszterhdzu-

tér 5. 
Nagy üveg ALTVATER-GESSLËR likőr: 
CSOKNYAI FERENCNË, Rákospalota. Istvántelki-

ut 56. 
KRISTÓF penzióban (Kristóf-tér 3.) egy nap: 
N AVARRA JÓZSEF, Tápióbicske. 
VIRÁNYI (Ferenciek-tere 3.) női sapkája: 
TORDAY JUCI. Bpest. Aradi-utca 22. 
2 nagy üveg Grauer-féle RAPID toalett-ecet: 
KLOPFER ILI. Bakonvcsernue. 
APOLLO kozmetika (Erzsébet-körűt 44.) 

DANDY kölnivíz: 
FERENCZ Y KAIM ANN É, Bpest. Barcsau-u. 16. II. 24. 
Nagy üveg SANALBIN szájvíz és fogkrém: 
VASASS TIBORNÉ. Tóvdros. 
1 Üveg LYSOFORM, 1 fodormenta szájvíz, 

1 LYSOFORM pipereszappan: 
WILHELM LÁSZI/). Bpest. Buda]okl-ut Ma. IV. 16. 

ASTORIA foto (Muzeum-körut 1.) portré: 
Dr. DÓZSA ÖDÖNNÉ. Bpest. Katona J.-u. 21. I. 10. 
FOTO SEBES (Erzsébet-körut 20) portréja: 
GORÓCZ SANDORNÊ. Bpest. Népszinhdz-u. 31. II. 8. 
3 tubus ERAFIT cipőápoló különlegesség és 

3 ERADAIM antllop-clpőtisztltó: 
FRANKE ANNA HILDA. Tdpióbicske. 
1 doboz világhlrU KLEIN ORIENT rózsa-

szappan, AIDA szőkítő shampoon-szappan: 
f f f AGY KATÓ. Naaukdlló. Nagu-utca. 

RADIUS-METRO filmszínházba 2—2 jegy: 
FARKAS JENŐ. Bpest, Erzsébet kirdluné-ut 151c. 

III. 1. 
GERBER EDIT, Bpest, Kordll-utca 6—8. II. 3. 
ETERNIT tálaló (Steiner, Nagydtófa-u. 17.): 
SC.H WARTZKOPF MAGDA. Ngireggháza. Sip-u. 6. 
GE-V1 la azsuros selyemharisnya: 
BRAVN HENR1KNÊ, Bpest. Csdku-u. 21. III. 
1 FA FILMSZÍNHÁZBA 2—2 jegy: 
BOROS FERENC. Bpest, Podmaniczku.u. 11. 
SZÉKELY IMRE. Bpest. Szent István-tér 5. I. 1. 
'/« kg. világhírű coffeinmentes HAG babkávé: 
SIMONYI JOZSEFNÉ. Naouléta. 
DREHER-MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
Ozv. HOFFER IGNACNÉ. Bp. Rottenbitler-u. Hb. 
BEER drogéria (Berllnl-tér 3.) 100 gram 

Marvel-Chipre, 1 Tuft-puder: 
Dr. WOLFF GÉZANÉ. Sdrvár. 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal: 
Dr. BOROS KAROLYNE. Bpest, Podmaniczkg-utca 

11. I. 9. 
BOON's kakaókülönlegesség, fél kg: 
Dr. NATONEK DF.ZSÖNÉ. Kapuvár. 
Zwack: UNICUM, nagy üveg gyomorerősítő: 
HOFFMANN HILDA, Bpest. Lipót-körut 20. I. 4. 
MEISTER szappangyár mintakollekciója: 
fír. FARAGÓ LAJOSNÉ, Bpest. Királu-utca 67. 
Dr. NOSEDA 3 fürdőszappan fogassal: 
PECSÉRY GYULANÉ. Bpest, Pongrdcz-ut 17. 12. ép. 

59 a. 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
SURANYI MÓR. Bpest, Sóluom-utca IS. 
2 nagy tubus QUICK gyorsborotvakrém: 
FOGARASSY GYULA. Füzcsguarmat. 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpuder: 
V1NNAY ISTVANNÉ, Komddi. 

TURUL mentődoboz: FEJÉR LÁSZLÓ, Eger. Kovács János-utca 25. 

KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: 
ACS ANDORNE, Subotica, Paie Kujuncjzica 42. 

Istanbul, Turquie, Feruzaga. 
. Aiiuildiz Appartimani. 

SAS GYÖRGY, Veliki Bcckerek, Hiradd szerk. 

MAY LEU EDEN t. 
Akarsu-caddesi 2. 

WEISZ ANCI. Oradea, Rimanoczu-u. 3. 
ERIM ANN MANCI, Temesvár. Str. Camelicl 53. 
REICHARDT ALAJOS. Temesvár. Rezs6-utca 1. 
SZ ASZIK KALM.iNNÉ. Dunaszerdahelu." 
RATONYI VILMOS, Kassa, F6-utca 29. 1. 
llERTZKA LENKE. Presov, Masarikovd 19. 
II AIM Y KAROLY, Kassa, Pel6fi-tér 4. 

Megfejtési határidő: 1932 december 27. A 
postán beküldött levelezőlapokra ráírandó 
„FEJTORNA". Személyesen is bevihetők a 
szerkesztőségbe (Aradi-utca 8.) vagy a Szín-
házi Élet Boltba (Erzsébet-körut 7.). Heti 
ajándékot nyerhetnek a Színházi Élet olvasói 
vagy előfizetői, ha legalább egy helyes meg-
fejtést küldenek be. 
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S z e i f k e s z í c í t i x e m e i e l i 
EGYENLŐ ERŐK HARCA: A dolgozó 

nő éppen olyan jól megállja a helyét, 
mint a férfi, sőt nagyon sok esetben még 
felül is múlja. Ezeket mondja és arra kí-
váncsi, hogy ez az egyenértékelés helyt 
állhat-e az irók és irónők, színészek és 
színésznők és általában művészek és mű-
vésznők között is? A kérdés vitán felül 
áll, mert a nő, aki kitűnően megtanulta 
a kettőskönyvvitelt, csakugyan nagysze-
rűen helyettesitheti azt a férfit, aki 
ugyanazt nem tanulta meg tökéletesen. 
Szóval százszázalékos értéket adhatnak 
a nők minden olyan pályán, amelynek 
eredménye pusztán a felkészültségtől 
függ. De a művészetet nem lehet tanulni. 
A müx^szi teljesítmény nem a kéz 

>1, hanem a lélek hajlékony-
íj, tehát ebben az esetben nem 

y összehasonlítani, sem külön-
férfimüvészt a nőmüvésztől. 

.mind a kettő nagyszerű le-
\őí és más a férfi-lélek kon-

strukciója. — NAGYKANIZSA 22: Min-
den külön megjegyzés nélkül a következő 
néhány névre hivjuk fel figyelmét. Salja-
pin zsákhordó munkás volt, Gorkij Ma-
ximmal együtt. Benjamino Gigli urasági 
inas, Marlene Dietrich egy mozizenekar-
ban hegedűs, Greta Garbo elárusítónő és 
Caruso szücslegény volt. De a felsorolta-
kon kívül még számtalan olyan világhírű 
művészt említhetnénk itt meg, akik a 
legmélyebbről indultak el a világhír felé. 
— PESTI DEDIKÁCIÓ: A már régebben 
megjelent első és második kötet után 
most, három héttel ezelőtt jelent meg 
Jules Romains u j regényének harmadik 
és negyedik kötete is Párizsban. A re-
gény eredeti cime: Les hommes de bonne 
volonté. (A jóakaratú ember.) — HI-
TETLEN TAMÁS: Bonaparte Jeromost 
hívták Montfort hercegének a vesztfáliai 
királyság elvesztése után. 

i i | ( C I E G 7 baazElsner-léte 
l ' H C L E d £ , Ean Radieuae-t 

'petiffô. Barna vagy fekete baját 
Bér-téle dlóklvonattól (1.60 pen (főj. 

er droférla. főh. kam. száll. Andrássy-u 37 
Lerakatok: Szegeden Mannheim Sas Drogéria 

Targu Mures Fekete Mihály Drogeria 

Grafológiai sxalvény 
Akt ezt a szelvényt néhány sor tollal irt Írás-
sal, kor és nem megadásával, megcímzett és 
felülbélyegzett válaszborítékkal és SO fil-
lérrel (bélyegben is lehet, külföldről megte-
lelő számn Coupon réponse international) szer-
kesztőségünkbe (Aradi-utca 8.) „Grafológia" 
Jelzéssel eljuttatja, annak grafológusunk Dr. 

Bendetz, levélben ad analízist. 

A SZÍNHÁZI ÉLET EGYES SZAMANAK ARAi Magyarország: 60 iiilér. - Ausztria: - . 9 0 schilling. -
Jugoszlávia: 8 dinár. — Csehszlovákia: 5 ÍK. — Románia: 20 lei. — Olaszország: 3 lira. - Anglia: 

1 shilling. — Németország: 60 pfennig. Amerika: 20 cent. 
NEGYEDÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.50 pengő. — Ausztria: 9 schilling. — Jugoszlávia: 96 
dinár. - Csehszlovákia: 60 ÍK. - Románia: 250 lei. — Olaszország: 35 lira. - Anglia: 10 shilling. — 
Németország: 6.50 aranymárka. — Amerika: 1.70 dollár. A többi országok: 10 pengő. (Az előfizetési dijak 
Magyarországról postautalványon küldhetők bc, vafiv pedig átutalhatók a Színházi Élet 41.856. számú 
postatakarékpénztári számlájára. Külföldről bankátutalással, vagy fóbizományosaink utján, vagy 

postán kérjük.) 
FOBIZOMANYOSOK: Ausztria: Hermann Goldschmiedt G. m. b. H.. Wien, I. Bezirk Wollzeile 11. 
Telefon: R. 23—5—20. Für Österreich Herausgeber und verantwortlicher Schriftleiter: Pereszlényi Pál. 
Wien, n . , Vorgartenstrasse 195. Telefon: R. 46-5—80. — Franciaország: Libraire Universum. J. 
Gondol, Paris 33. rue Mazarine. — Olaszország: Ubreria Adria, Trieste, Via del Coroneo 13. — Bel-
gium: Agence Déchenne, Bruxelles, Rue du Persil 16—22. — Jugoszlávia: Agentur Avala 
A. G„ Beograd, Kralja Ferdinando 2. — Csehszlovákia: Weiss M., Bratislava (Po-
zsony). — Ruszlnszkó: Pallas Könyv- és Lapterjesztő Vállalat, Uzhorod. — Románia: Pallas 
Könyv- és Lapterjesztő Vállalat, Cluj (Kolozsvár). — Németország: (Szerkesztőség és kiadóhivatal): 
Dr. V ásárhelyi Gyula, Berlin, W9. Voss Strasse 31. — Anglia: Librairie Européenne, London. W. I. 
Charlotte street 1. — U. S. A.: Kerekes Bros 208 East 86-th Street. New York („Szabadság"), Cleve-
land O. 4232 Lorain Rue. — Argentina: Alexander Barna (Délamerikai Magyarság) Buenos Aires, 

Casilla Correo 1483. — Uruguay: Schulhof Eugénie, Casilla Correo 1165, Montevideo. 

Színházi Élet, színházi, Mm, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: Aradi utca 8. Tel.: Automata '16—7-90. Fiókkiadóhivatal: Erzsébel-körut 7. Tel. Aut 

42—1—72, 36—2—84. Felelős szerkesztő és kiadó: Incze Sándor. Laptulajdonos: Színházi Élet Rt. 
Kéziratokat, képeket, stb nem őrzünk meg s nem adunk vissza még akkor sem, ha arra bennünket 
külön felkérnek, vagy visszportót küldenek. A szerkesztőség nem vállal értük semmiféle lelelóssiget. 

Hirdetések millimétersora a darabrészben 8S flIL, más elhelyezésben 1 . - P. 

Színes Misénket König és Bauer cég kiszítt. 

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MÜINTÉZET RT. MÉLYNYOMÓ KORFORGÓGÉPEIN. — 
NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M. 
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